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írta: Gulyás János titkár 

j esztendő küszöbére léptünk. Nem is akármi
lyen év küszöbére. Az, hogy 1971. január elseje 
egy évtized első napja - nem különösebb j2-
lentőségű. Annál jelentősebb viszont azért, 

mert egy új ötéves terv kezdöpontja. Határkő. Olyan 
határkö, amelynél rövid idöre meg kell állni. Megállni, 
hogy visszatekintsünk és számot vessünk a múlttal. 
Megállni, hogy tekintetünket a jövőbe vethessük. 

1970 eredményeivel és kudarcaival, örömeivel és 
gondjaival, sikereivel és megpróbáltatásaival mögöttünl< 
van. Sajnos, több megpróbáltatást tartogatott számunk
ra, mint gondoltuk. De több sikert is hozott, mint 
amennyire számítottunk. 

Már az év eleje a vasutasok megpróbáltatásának 
Időszaka volt. Amikor a hóviharok félországnyi területen 
szinte minden közúti közlekedést megbénítottak. a vasu
tasok a legnehezebb körülmények között is fenntartot• 
ták a forgalmat. A legelső volt ekkor a tüzelő és az élel
miszer. Masféle szállításra az ország nyugati részében 
gondolni sem lehetett. 

S a viharok elmúltával alighogy megkezdődött a fel
gyülemlett áru fuvarozása, soha nem tapasztalt árvíz
katasztrófa szakadt az országra. S akik tegnap még a 
békés építéshez szükséges anyagot, az élelmet szállítot
ták, másnap ismét elemi erövcl dacoltak. Hogy még na
gyobb kár nem érte az országot, abban nagy részük volt 
a vasutasoknak is. 

Köszönet mindazoknak, akik a munkában helytáll
tak. s akik ezen felül anyagiakkal, íorintjaikkal is se
gítségére siettek a bajbajutottaknak. N agy szeretettel köszöntjük az új év alkalmával a 

vasutas és nyugdíjas árvízkárosultakat. Örö
münkre szolgál, hogy túlnyomó többségük a ré
ginél sokkal jobb lakáskörülmények között ju

tott el 1971 küszöbére. Kívánjuk, hogy új hajlékukban 
mindig ott honoljon a megelégedettség, a családi fészek 
melege. 

A nagy megpróbáltatás után még nagyobb felada
tok következtek. Soha nem látott szállítási csúcsok, a 

tervezettnél több mint 4 millió tonnái-a! több áru el• 
fuvarozása dicséri a vasutasokat. A felfagyott utak hely
reallításához több százezer tonna követ, az árvíz sú itotta 
területek újJ.iépítéséhez 2 millió tonna építőanyagot kel
lett eljuttatni. A hazai \"állalatok i<senyei is nagyobbak 
voltak a vártnál, emellett a tranzitforgalom is felülmúlt 
minden eddigit. 

A teljesitménvek értékét tovább növeli, hogy a lét
szám kbzben néhány ezer tővel csbkkent. Ami elgondol
koztató és javításra vár! emelkedett a vasút onköltsége, 
TOSSZUl alakultak a minőségi mutatók. 

De mindezek ellenére a megpróbáltatás éve anya
giakban. jövedekmemelkedésben, a szociális és mun
kakörülmények javulásában előrelépést jelentett. Több 
mint százezer dolgozó összesen 343 millió év! béreme
lésben részesült. Kollektív szerződésben rögzltették a na
pi 8 órás munkaidőt. Bevezették a töri:ényes munkaidőn 
felüli túlórák dijazását. Mintegy 11.ároms=orosára emel· 
kedett az éjjeli pótlék. Emelték az utazók változó illet
ményét, Nehány szolgálati ágban munkaköri bér emelé
sere is sor keri.llt. Január l-től a vasut áttert a bértö
meg-gazdálkodásra. Ez azt jelenti, hogy a megtakarí
tott létszám bérét felhasználhatják közvetlenül a bérek 
növelésére. 

A 
vasutas dolgozók munkakörülményeit javítja a 
vasút modernizálása, amely 1970-ben is nagy 
ütemben haladt. A korszerú vontatónemek ará
nya ma már megközelíti a 70 százalékot. De

cember 19-e jelentős dátuma a magyar vasútnak. Ezen 
a napon adták át a forgalomnak a Budapest-Szolnok
Debrecen-Nyíreg11háza közötti villamosított vonalsza
kaszt. 

Egész évben nagy erővel folyt a legmodernebb blz
tosító-bercr.dezések felszerelése, a nehéz fizikai mun
ka gépesítése. \"Onalak, állomasok, fel vételi épületek kor
S:!erúsítése. Következetesen folyt a szociális létesítmé
n11ek építése. Ilyen célra az elmúlt éi·ben csaknem 70 
millió forintot forditottak. Felülmúlta az 50 milliót a la
kásépítésre és az építtetők támogatására fordított ösz
szeg is. 

A vasút tervei összehan!soltak a népgazdaságéval. Az 
új ötéves tervben a műszaki beruházások mellett első
rendű feladat a dolgozók élet- és munkakörülményei
nek javítása. Vzcmi konyhák és étk2zdék építésére 110 
millió, egyéb szociális létesítményekre 240 millió, új 
egészségügyi intézményekre 358 millió forintot fordíta
nak. Mindenütt megfelelő öltözők. mosdók biztosítása a 
cél. Tervek szerint több mint 1000 lakást épít a vasút. 
A bérek növelése mellett csökkenteni kell a munkaidőt, 
s a vasárnapokon szolgálatot teljesítők számát. 

R
eméljük, hogy 1971 kevesebb megpróbáltatást 

tartogat, mint az elmúlt '.:Szlendő. Bízunk ab
ban, hogy feladatainkat nagyobb zökkenök nél· 
kül, a tavalyinál gazdaságosabban látjuk el. Az 

eszközök, gépek hatékonyságának javulását, s ezáltal a 
termelékenység emelését várjuk, amely alapja mind a 
bérügyi, mind a szociális természetű intézkedéseknek. 
Új kollektív szerződés kötésére is sor kerül. Ebben már 
rögzíteni kell mindazokat a munkaügyi, bérügyi és egyéb 
elképzeléseket, amelyek a vasutas dolgozók életkö�ül
ményeinek javítását jelentik. 

A dolgozók helytállásában minden bizonnyal az új 
évben sem lesz hiány. Ennek ellentételeként joggal el
várják valamennyien a vasút és a szakszervezetek ve
zetöitől, hogy még tovább lépjünk az életkörülmények 
javításának az utóbbi időkben meggyorsult útján. 

MáTciusban ülésezik a szakszervezet VIII. kongresz
&zusa. Ez lesz hivatva megszabni azokat a feladatokat, 
amelyeket a közeljövöben meg kell valósítani azért, hogy 
a vasutasok egyre megelégedettebben, egyre jobb körül
mények között élhessenek, dolgozhassanak. Ezt várja tő
lünk a szakszervezet minden tagja. Ezt a feladatot vál
lalni minden szakszervezeti funkcionáriusnak megtisz
telő kötelessége. 

A célok természetesen csak a dolgozók összefogásá
val érhetők el. Biztosak vagyunk abban, hogy ha a dol• 
gozókkal megbeszéljük a tennivalókat, ha minden szol
gálati helyen megértő, egymást segltó, támogató légkör 
alakul ki, 1911-ben sem maradnak el a munkasikerek. 

M eggyőződésünk, hogy az új esztendő a vezetők 
és beosztottak viszonyában is előrelépést hoz. 
Ha igy lesz, akkor a siker nem marad el. Ezt 
bizton várva kíván a szakszervezet központi 

vezetősége minden szervezett dolgozónak sikerekben, 
eredményekben gazdag, a családi életben sok örömet ho
zó új esztendőt. 
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Találkoztak 

Tr b mint 7 millió utas az ünnepi 
forgalomban 

a volt önkéntesek 

A Budai önkéntes Ezredben 

szolgált vasutasok december 
elején találkozót rendeztek 
Budapesten. Megemlékeztek 
az elhunyt bajtársakról, majd 
beszámoltak egymásnak egyé-
ni sorsuk, életútjuk negyed
százados alakulásáról. 

A kedvezőtlen időjárás elfenére is helytálfta� a vasutasok 

A vasút, mint minden év
ben, ezúttal is nagy erőfeszí
téseket telt az év végi ünnepi 
forgalom lebonyolítására. A 
karácsonyi hármas ünnepre 
való tekintettel át kellett 
szervezni a személyszállítást, 
hogy az a lényegében rutin
feladatokat jelentő hivatás
forgalom helyett jobban iga
zodjon a távolsági u tasforga
lomhoz.. Vontató és vontatott 
járműveket kellett átcsopor
tosítani, meg kellett változ
tatni a személypályaudvarok 
és nagyobb állomások tech
nológiáját. Meg kellett erő
síteni a pénztárakat és az in
formációs szolgálatot, az ál
·lomások és a kocsik takarító 
-gárdáját. Ebben a munkában 
szabadnapos és nyugdíja• 
vasutasok, a MAV Tisztképző 
és a Vasútforgalmi Techni
kum hallgatói segítettek. Jó 
otlet volt az is, hogy 

a vizsgáló fókalauzok ez
úttal nem a vonatokon, 
hanem a személypénztárak 
elócsamokaiban, mint 
mozgó pénztáro ok dol
gozlak - kitűno rred-

ménnyel. 
Mindez szervezetten, körül

tekintően történt. Nagyrészt 
ennek tulajdonit.ható, hogy a 
pályaudvarokon és a vonato
kon nern volt olyan zsúfolt
ság, mmt a korábbi években. 
A kedvezőtlen időjárás saj-
11os abban a törekvésben meg
akadályozta a MAV-ot, hogy 
,a vonatok pontosan, Jól fűtve 
és világítva kózlekedjenek. A 
december 23-án bekövetkezett 
országos havazás miatt a sze
mélyszállító vonatoknak csak 
85 százaléka közlekedett me
netrend szerint, a többi 20-30 
percet, egyes vonatok ennél is 
többet késtek. Előfordultak 
problémák a fűtéssel és a vl-

lágltással is, de korántsem 
olyan mérlékb�n. mint koráb
ban. Erre to\'ábbra is foltozott 
gondot kell fordítani. 

A karácsonyi forgalomról, a 
hat vasútigazgatóságtól be-ér
kezett jelentések alapján de
cember 28-án gyorsmérleg ké
szült. Lindner Józsa/ vezér
igazgató-helyettes ennek alap
ján még aznap sajtótájékozta
tót tartott. Elmondotta, hogy 

maguk a dolgozók is úgy ítél- Legközelebb február 13-án, 
ték meg, hogy a karácsonyi I a főváros fels-zabadulásának 
forgalom iLyen szervezett_ mé!? 1 évfordulóján találkoznak. El
nen� ;10!�. _Ez egyarán_t d,cs�n 1 határozták, hogy a Déli pá
az ,rany,to és a vegrehaJtó 

l 
lyaudvaron megkoszorúz.zá.lc sz.o�gálat dolgozóit, s mind- az ezred emléktábláját, vala-azo.rnt, ak,k fegyelmezett, ál- . . • 

dozatkész munkával járultak m�nt a Vermező� lev_o emlék· 
hozzá az utasok millióinak el- 1 muvet, s koszorut visznek a 
szállításához. 1 Farkasréti temetőben nyugvó 

(vf) bajtársak sírjára is. 

az ünnepi forgalomban a me- ,----------------------------

11etrend szerinti renJes vona
tokon kívül 136 mentesítő és 
82 menetrendben is meghirde
tett többlet távolsági vonat 
közlekedett. A vasút 

a karácsonyi ünnepeltet 
meaclüzó napokon és az 
ünnepelt alatt több mint 

7 millió utast szállított. 
Ebből mintegy másfél millió a 
budapesti személypályaudva
rokra jutott. Ezek a számok 
azt jelentik. hogy az ünnepi 
utru;forgalom - a napi átla
gos utasforgalmat 35 száza
lékkal haladta meg, a távol
sági utasforgalom pedig két
szeresére növekedett. 

Gond�n felkészült az ün
nepekre az Utasellátó Vállalat 
is, amely mindenben alkal
mazkodott a vasúthoz. A gon
dos felkészülés eredménye
ként a karácsonyi ünnepi for
galomban - négy nap alatt 

46 OOO cukrászterméket, 
38 OOO szendvicset, 30 OOO dup
la feketét, 90 OOO üveg sört. 
11 OOO üveg kispalackos bort 
és 45 OOO üveg ütlítőitalt ad
tak el. 

Bndapesten 3,5 millió fo
rint volt a vállalat üzleti 
forgalma, az étszolgálat 
pedig 1,6 millió forintot 

forgalmazott. 
A vezérigazgató-helyettes 

elmondotta azt is, hogy az 
ellenőrzést végző szervek, de 

1971. március ll-12-én 

összeül a asutasck Szakszervezetének 
vm. kongresszusa 

A szak�zeryezet központi 
vezetös.ége december 22--én 
ülé-st tartott, melyen megje
lent és fel0zólalt Somosköt 
Gábor, a SZOT titkára. 

Az ülés napirendjén a szak
szervez,e,t: VIII. kongresszusa 
elé teriesztendő írásos jelen
tés melt\ Itatása �1<-""!>elt. 

A központi vezetőség úgy 
határozott. h.>gy 1911. már• 
cius 11-12-re összehívja a 
szakszervezet soron következő 
VIII. kongresszusát az aJábbi 
napirendi pontokkal: 

1. A központi V<é'Zetőség be
számolóJa a VII. kcngresszus 
óta Yé"zctt munkáról. (A be
számoló két részből áll: az 

frásos jelentésből és a szóbelt 
beszámolóból). 

A számvizsgáló bizottság 
jelentése. 

A határozat,! javaslat elő
terjesztése. 

A fél százalékos Önkéntes 
Támogatási Alap szabályzatá
ra vonatkozó módosítási ja
vaslat. 

Vita a beszámolők, a hatá-
rozati javaslat és az OTA 
szabályzat módosítása felett. 

2. A központi vezetőség és 
a számvizsgáló bizottság meg
választása. 

A Szakszervezet.ek XXII. 
kongresszusa küldöttiednek 
megválasztása. 

A miskolciak küldötte 

Kiss Józsefné vonatvezető ménnyel tért haza a nagy ta
képv,s2lte a miskolci vasutas nácskozásról, s azóta hol ér• 
pártbizottrág területéhez tar- tekdeteken, hol pedig csak 
tozó kommunistákat a párt kötetlen beszélgetések közben 
X. kongresszusán. Sok-sok él- számol be awknak. akik bi-

_---------------------------------------, 
zalmából a kongresszus kül-
dötte lett. 

1970. DECEMBER 19. 

Mérföldkő a vasút vi;lamosításában 

-

Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter a szalag elvágásával megnyitotta a2 
utat Debrecen állomáson a villamos vontatás számára. Az ünnepélyes pillanat után a kü

lönvonat - az első villamos vontatta szerel vény - tovább robogott Nyíregyháza felé. 
Riport a 4, oldalon. (Laczkó Ildikó felvétele) 

Kis!1.né fáradhatatlan, sz.or. 
galmas asszony. Honállomása 
Miskolc Tiszai-pályaudvaT. 
Húsz éve dolgozik a vasútnál, 
s öt éve vonatvezető. Számá
ra a szolgálat nem csupán ke-
reseti Lehetőség, hanem hiva
tás. Felelős.!',éggel végzett 
szak.vonali munkája mellett a 
politikai feladatokból is kive
szi részét. A csomóponti párt
bizottságnak, illetve a végre
hajtó bizottságnak is tagja, 
ezenkívül n.ófeLelöse a pálya
udvar párt-csúcsvezetöségé
nek. Kitüntetett kivá�ó dolgo
zó, és 1970-ben megkapta a 
Munkaérdemrend bronz foko
zatát. 

Munkatársai ls mélJtán 
biis2,kék rá, hogy kongresszusi 
küldöttük Kiss Józsefné lett. 
aki a megbí:z,atásból eredő kö
telezetts.égednek továbbra is 
igyekszik becsülettel eleget 
tenni. 

Tóth Antal 

Harcoló Vietnam népa 
A Hazafias Népfront rende--. 

zésében Harcoló Vietnam népe 
címmel nagysikerú előadás 
hangzott el a közelmúltban a 
BVKH kultúrtermében. A Ma
gyar Rádió ázsiai szakértője, 
Bögös László megrendítő elő
adása után Nguyen Dtnh Can, 
a VDK budapesti nagykövetsé-
gének első titkára szólt a 
nagylétszámú közönséghez. 
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Hasznos tapasztalatokkal zárult 
a választások első "fordulója" 

BESZÉLGETÉS A SZOMBATHELYI TERÜLETI B170TTSÁG VEZETŐIVEL 
A bizalmi- és múhelybizott

�ági választások befejezése 
után kerestük fel a szombat
helyi területi bizottságon 
Auguszt János titkárt és Baki 
Elemért, a szervezési és ká
derblzottság vezetójét, akikkel 
a két választás közötti idószak 
fejlódéséró!, a szakszervezeti 
munka változásairól és a most 
iolyó választások tapasztala
tairól beszélgettünk. 

Beszéló számok 

- A tzombathelyi igazgató
aág az utóbbi években kétszer 
volt első az igazgatóságok egy-
másközötti versenyében 
kezdte a beszélgetést Auguszt 
János. - Elismerést érdemel 
a ;ármújavftó dolgozóinak 
eredményes tevékenysége is. 
Az Igazgatóság teljesítményei
nek növekedése között a mi
nóségi tényezóknél figyelmet 
érdemló, hogy az elmúlt évek
ben az egy dolgozó mozdonyra 
esó 100 elegytonna teljesít
mény 3000 tki!ométerrel nőtt. 
A forgalmi utazók egy szolgá
lati órájára eső négy év elót
ti 3,94 kilométer teljesítmény 
5,07-re növekedett. 

A vasút korszerűsítése so
nín több mint egymilliárd fo
rint jutott az igazgatóság vo
nalainak korszerúsítésére. A 
járműjavító üzem is teljes re
konstrukcióját éli. Uj Diesel
javító�sarnok és irodaház 
épült, s megkezdódött az új 
kocsijavító csarnok építése. 
Fe;lődött a szociális ellátottság 
is. Az igazgatóság területén 
csupán öltöző és mosdó építé
sére 25 millió, az egészségügyi 
ellátottság javítására pedig 2,8 
millió forintot ford!tottak. Bő
vült a szombathelyi rendelő, 
új orvosi rendelőt kapott 
Veszprém, Tapolca és Keszt
hely. Megoldás alatt van Za
laegerszegen a csomópont és a 
térség dolgozóinak fogászati 
szakrendelése. 404 új lakás 
épült több mint 73 mi!Iió fo-
1"intos költséggel, a dolgoz&: 

kislakásépítő akcióját több 
mint öLmillió forintos kamat
mentes kölcsönnel támogatták. 

Ezután a szak�zervezeti vá
lasztásokra terelódött a szó. A 
területi bizottság titkára el
mondotta, hogy a központi 
célkitúzéseket következetesen 
érvényesítik. de számos konk
rét, a helyi viszonyoknak 
megfeleló elveket határoztak 
el. Például a beszámoló elké
szítésénél azt javasolták az 
alapszervezeteknek, hogy a leg
fontosabb területeken a vég
zett munkát tegyék mérlegre. 
Különösen a testület vezető, 
irányító és a tagságot képvise
ló munkáját elemezzék részle
tesen. Káderkérdésekben fi
gyelembe vették, hogy a dol
gozók 23 százaléka 30 évnél 
fiatalabb. Indokolt, hogy a 
mostani választás során javít
sanak a fiatal tisztségviselók 
arányán is. 

1196 bizalmi 
- Milyen tapasztalatokkal 

zárultak a bizalmi- és a mű
helybizottsági választások? 
Realizálódtak-e a célkitúzé
sek? 

- Minden alapszervezetnél, 
a legkisebbnél is ott voltak a 
területi bizottság tagjai, mun
katársai, vagy a szervezési bi
zottság több esztendó óta 
eredményesen dolgozó társa
dalmi munkatársai - vála
szolta kérdésünkre Baki Ele
mér. - 1196 bizalmit. s közel 
ennyi bizalmihelyettest vá-
lasztottak a szakszervezeti 
csoportok. Számarányuknak 
megfelelóen szaporodott a fia
tal tisztségviselők száma. A 
bizalmiak kétharmada beszá
molót készített munkájáról. 
Közel 300 szakszervezeti cso
portban még formálisan zaj
lott a választás. Több bizalmit 
azért nem választottak újjá, 
mert nem voltak megelégedve 
munkájukkal. Az aktivisták 
mintegy 25 százalék4 új tiszt• 
ségvisel6. 

A bizalmiak választásán a 

tagság közel 95 százaléka vett 
részt. Az utazók szakszervezeti 
csoportjait is kialakítottuk. Uj 
vonása ennek az, hogy a bizal
miakat e csoportokban olyan 
dolgozók közül választották, 
akik nem utaznak, a vontatási 
főnökségen teljesítenek szol
gálatot. Altalános tapasztalat. 
hogy a kritikai készseg. a bí
rálat erősebb, bátrabb. mint a 
korábbi esztendőkben. A pá
lyamunkások például a mun
kahelyre való ki- és beszállí
tás hosszú évek alatti megol
datlanágát bírálták, s a lakta
nyakocsikban, valamint a 
szálláshelyeken lakók hútó
szekrény hiánya miatt emeltek 
szót. A vontatási utazók töme
gesen szóltak amiatt, hogy az 
igazgatósági határokon sokat 
ácsorognak. Bonyolultnak tart
ják a forgalomnál és a vonta
tásnál a prémiumcélki túzése
ket. 

Egyes bizalmiakat azért bí
ráltak, mert a csoport vélemé
nye megkérdezése nélkül Jár
tak el ügyeikben. Elhangzott 
olyan bírálat is, hogy nem is
merik a műhely- vagy a szak
szervezeti bizottság tevékeny
ségét. 

Növekedett a tagság 
aktivitása 

December közepére a 
műhelybizottságl választások 
is befejeződtek - vette át új
ból a szót Auguszt János. -
Több mint 60 műhely bizottság
ban közel 340 tagot választot
tak újjá. Altalában javult a 
műhelybizottságok vezetési 
szinvona.la, a t4i7ság érdekében 
végzett munkája. A beszámo
lók, a tagság észrevételei is 
erről tanúskodtak. Javult 
ugyan a kollektív vezetés, de 
még van kivánnivaló. Számos 
szakszervezeti bizottság gyak
ran intézkedett a múhelybi
zottság helyett, csöklkentve ez
zel tekintélyét is. A pálya
fenntartási főnökségek köz
pontjaiban különösen sok az --------------------------, átfedés a szakszervezeti bi-

Szakszervezeti választások 
a MÁV Tisztképző Intézetben 

lan szervezés már a külsősé
gekben is megnyilvánult. A 
küldöttek ízléses igazolványt 
kaptak. Az elmúlt két évben 
végzett hallgatók közül is meg
hívtak négyet, aldk annak ide
jén részt vettek a szakszerve
zeti feladatokban. vagyis itt 
tanulták a mozgalmi munkát. 

Igények és feladatok 

zottság és a múhelybizottság 
hatáskörében. 

Lehetne még sorolni a jogos 
észrevételeket. A legfontosabb 
tapasztalat azonban a tagság 
aktivitásának növekedése, a 
vezetőszervek munkájának 
folyamatos javulása. Ezetknek 
a tapasztalatoknak a birtoká
ban még eredményesebbek le
hetnek a szakszervezeti bizott
ságokat választó taggyűlések 
és küldöttértekezletek. De 
hasznosak ezek a tapasztala
tok a területi bizottság válasz
tására is. 

Kovics Jinos 

Felelősséget éreznek a közügyek iránt 
Múhclybizottsági választás a Keleti "\'illamos rnntatási főnökségnél 

A Keleti villamos vontatási 
fónökség 182 utazó dolgozóját 
tömöríti> mühelybizottság de
cember elsó felében tartotta 
vezetóségválasztó taggyűlését. 
A mühelybizottság kétéves 
munkájáról Pintér József tit
kár tartott beszámolót. 

A beszámolási idószakban 
17 rendes és két rendkívüli 
ülést tartottak. A sok feladat 
között előtérben állt az uta
zók Munkafeitételeinek, egész
st:gügy, és szociális köru.tmé
nyeinek javítása. A műhelybi
zottság határozata alap;án ke
rült sor az egészségügyi szer
vek által végzett zajártalom 
vizsgálatára a korszerú moz
donyokon. Eredményeként 
több mozdonyról leszerellék a 
szellőzóket. A Ward-Leonard 
típusú villamosmozdonyok 
szerkesztési hibái miatt a ma
gas zajártalom ellen sajnos, 
nincs „gyógymód... Hosszú 
évek gondja oldódott meg az
által, hogy pótolták a korszerG 
mozdonyok ablaktörló hiányát, 
a rossz minóségGeket pedig ki
cserélték. 

Derűs optimizmussal 
A Keleti vonlatási fónökség 

mozdonyvezetói az elmúlt két 
évben több mint 59 balesetet 
elöztero meg, vonatveszélyezte
tést hárítottak el. .€berségü
kért mintegy 60 ezer forint ju
talomban részesültek. 

A szakszervezeti munka 
tervszerüsége, a dolgozók han
gula tanak rendszeres elemzé
se eredményeként a múhelybi
zottság és a gazdasági vezetés 

Pintér József 

fordabeosztást. Több bizalmat 
és felkészü 1 tségüknek megfele
lő beosztást a fiataloknak -
mondták mások. A mozdony
vezető gyakornokok hiányol
ták felszólalásaikban, hogy 
nincsenek rendszeresen be
o ztva a le<'1obb mozdonyve
zetók mell, Néhányan pél
dákkal bizonyították, hogy a 
nemzetközi gyors- és belföldi 
személyvonatok késéseinek 
csökkentéséért nincs összehan
golt erőfeszítés az állomások 
forgalmistái és a menetirá
nyítók között. 

Mcru!yorsult az ügyintézés 
A X. kongresszus tiszteleté

re szervezett sikeres kommu
nista vasárnap tapasztalatai 
alapján a pártszervezet képvi-

selóje és több szakszervezeti 
tag is szóvátette, hogy szerve
zetileg és ta1"talmilag visza
esett a szocialista brigádmoz
galom az utazók között. Ezért 
a gazdasági vezetóket és a 
műhely bizottságot egyaránt 
felelóssé tették. A mozgalom 
visszaesésével szinte egyidő
ben csökkent a mozdonyok 
tisztántartása, kezelése. 

A szakszervezeti munka ha
tékonyságát bizonyítja, hogy 
javult a dolgozók ügyeinek in
tézése. Sokan a bizalmiak, 
vagy a műhelybizottság kezde
ményezésére részesültek szo
ciális segélyben, vagy jogi vé
delemben. A mozgalmi, érdek
védelmi munka fejlődése el:le
nére a taggyúlés jogos igénye
ket állitott az új vezetőség elé. 

A vasút gazdaságossága. 
műszaki állapota a fejlódés 
megannyi követelménye iránt 
felelősséget érző emberek kö
zössége volt a taggyúlés. Fele
lősségüket a közügyekért mi 
sem bizonyította ;obban, mint 
az. hogy a jót és hibákat egy
aránt mérlegre tették. Nem 
titkol�. elégedettek az elért 
eredményekkel. De türelmet
lenek a hibák, különösen az 
ismétlódő hibák miatt. A vá
laszadás is kritikus, tárgyila
gos volt. 

Ezután a jelölő bizottság ja
vaslatára nyílt szavazással 
megválasztották az új vezetó
séget. A korábbi vezetőség 
többsége. köztük Pinté1" Jó
zsef múhelybizottsági titkár 
újból bizalmat kapott. 

(kJ) 
idóben reagált a jogos pana- ,---------------------------szokra. A szolgálati vezetók 
tevékenysége hatékonyabb, a 
politikai, érdekvédelnú munka 
tartalmasabb lett. 

A műhelybizottság értékelé
se szerint nem kielégító a 
fiatalkorúak között a szakszer
vezeti és gazdasági vezetók 
munkája. Múveltségük, szak
képzettségük, tehetségük több 
bizalmat, felelősségteljesebb 
megbízatást, jobb politikai 
munkát kíván. őszinte volt a 
vezetőség beszámolója akkor 
is, amikor az ideológiai, kultu
rális munka gyengeségeiról, 
eredménytelenségeiről szólt. 

A félórás beszámolót követó 
vitában nem volt egyetlen fel
szólaló, aki ne szólt volna de
rűs optimizmussal a holnap
ról, vagy ne bírálta volna ha
tározott szigorral a tegnap hi-
báit. Elismeróen szóltak a fej
lődésről, a vezetőség munkájá
ról. Kendőzés nélkül tárták 
fel a fejlódést gátló akadályo
kat mind a gazdasági, mind a 
szakszervezeti munkában. 
Nem kicsinyes, hanem nagy 
ügyeket tettek szóvá. 

A felszólalók közül többen 
hangsúlyozták, hogy jobb for
galomszervezéssel lényegesen 
csökkenne a gép- és személ11-
zetácsorgás. Többen bírálták a 

Nagylétszamú aktívaháló:zat 

Debrecen állomás szakszer
vezeti bizottsága nagy gondot 
fordit a dolgozók társadalom
biztosítással kapcsolatos 
ügyeinek intézésére. A sokré
tű feladatot nagy létszámú 
társadalmi aktívahálózat vég
zi. Tagjainak zöme a társa
dalombizto�ításl tanácsban 
dolgozik. tevékenykedik. Kü
lönös gonddal foglalkoznak az 
üdüléssel, segélyezéssel, be
teglátogatással, nyugdijelóké
szítéssel, valamint a szanató
riumi beutalásokkal. Az ellen-

őrző albizottságon keresztül, a 
táppénz kifizetését Is ellenőr• 
zik. 

A társadalombiztosítási ta• 
nácsban dolgozók önként vál-' 
lait társadalmi munkájukkal, 
nagy szolgálatot tesznek tár• 
�aiknak. Ezért a munkáért el
ismerés illeti Majoros János 
vonatvezetó tt-elnököt, Hatva
ni Istvánnét, a segélyezési al
bizottság vezetőjét, a beteglá• 
togató aktívákat, valamint a 
VSZTO helyi ügyintézőit. 

Czeglédi Sándor 

A bizalmiválasztások mérlege 
a debreceni járműjavítóban 

A debreceni ;árműjavítóban 
148 szakszervezeti bizalmit, 
Illetve bizalmihelyettest vá
lasztottak a dolgozók a tizen
egy múhelybizottságnál. A 
megválasztott bizalmiak közül 

száztizenhatan korábban Is ez'I 
a tisztséget viselték, harminc• 
ketten pedig először kerültek 
ebbe a funkcióba. 

A bizalmiak túlnyomó több-
__________________________________________ sége fizikai munkás. Pontosan 

120 a számuk. Huszonnyolcan 

A MÁV TísztképzcS Intézet 
hallgatói - 264 szakszervezeti 
tag - december közepé.i meg
választották tisztségviselóiket. 
A vezetőségválasztó taggyúlés 
mindig, mindenütt gonddal és 
felelősséggel jár, hát még ott, 
.ahol a választók és a válasz
tandók alig ismerik egymást. 
Ennek a közösségnek nincs 
ikétéves múltja, ezért az osz
tálytitkárok beszámolója nem 
Is lehetett olyan gazdag, mint 
egy nagy állomáson az szb-tit
káré. A szavazatok sem az is
meretekre, tapasztalatokra 
épültek, hanem a bizalomra. 

A beszámoló többek között 
hangsúlyozta, hogy intézetünk 
évente hatvan olyan tisztet 
képez ki, akik a szakmai és 
politikai ismeretek mellett el
sajátítják a szakszervezeti 
munka legjobb módszereit Is. 
Hogy ezt a célt mennyire si
került elérni, számos tényezőn 
le lehet mérni. Az eredmények 
közé tartozik, hogy a közleke
dési tisztképzők számára kiírt 
jubileumi sportversenyt 1968-
ban, 1969-ben, majd 1970-ben 
is a MAV Tisztképző Intézet 
fiataljai nyerték az Autóköz
lekedési Tisztképzó és a Posta 
Oktatási Központ hallgatói 
előtt. Vagy: az szb kezdemé
nyezésére intézetünkben 23 OOO 
forint gyúlt össze az árvízká
rosultak javára. 

Hajnali randevú 
az alkalmazottak közül lettelc szonyok, természetesen nem megválasztva. Tizennyolc no lehet fürödni. Amúgy sincs van a bizalmiak között. Hu• kedvünk, mert olyan hideg, 

Őszinteség, bíráló készség 

A tisztképző hallgatóinak 
munkája a tanulás. Ennek fok
mérője pedig a tanulmányi 
eredmény. Az osztálytitkárok 
tehát a tanulásban elért ered
ményekre és hiányosságokra 
helyezték beszámolóikban a fő 
Búlyt. Kitűnt, hogy szeptember 
óta nem dolgoztunk rosszul. A 
párt- és a KISZ-szervezettel 
együtt a szakszervezeti bizott
ság is közremúködött abban, 
hogy októberben egy hétig 
társadalmi munkát végezhet
tünk Csengerben, az árvízká• 
rosultak házainak felépítésé
nél. Azóta tanáraink segítsé
gével pótoltuk a tanulásban 
bekövetkezett lemaradást. Kü
lönben ez volt az intézet hall
gatóinak felajánlása a X. 
pártkongresszus tiszteletére. 

Már az osztálybizottsági vá
lasztásoknál is az ószin teség és 
bíráló készség jellemezte a be
iszámolókat és a hozzászóláso
kat. Több tanuló tett elfogad
ható javaslatot kollégiumi 
élet- és tanulási körülménye
ink javítására. 

Ezt követően, december 18-
6n za;lott le intézetünkben a 
,zakszervezeti bizottság veze
tőségválasztó küldöttértekezle
te. 

A jó előkészítés, kifogásta-

Az írásos jelentés az elkö
vetkezó időszak feladataira is 
utalt. A tanítás, !lletve a tanu
lás elósegitésére több szemlél
tetó eszközre van szükség. A 
kollégium szociális ellátottsága 
1971-ben tovább javul. A ha
gyományos cserépkályhákat 
gázfútés váltja fel, s a fürdési, 
ételmelegítési lehetőség ugyan
csak az igényeknek megfelelő 
lesz. Ki tért a beszámoló az is
kolagyúlések értékelésére is, 
amelyek itt a termelési ta
nácskozások szerepét töltik be. 

A 14 hozzászólás, majd a 
választás igazolta, minden le
hetóségünk adott, hogy kifo
gástalanul elvégezzük felada
tainkat, s vezetőségünk eleget 
tehessen hivatásának. 

Nábrádi Lajos 

u;várí Lászlóval, a kocsl
rendezók szakszervezeti bizal
ll'Jjával, egy keményen átdol
gozott éjszaka után beszél
getünk, Budapest-Háros állo
máson, egy fülledt öltöző 
helyiségében. A sarokban ko
rong alakú kályha ontja a me
leget, egy takarítónó lábasban 
teát tesz elénk és mondja: -
jót tesz az átfázott csontok
nak. 

- Már 21 éve dolgozom itt 
- kezdi beszélgetésünket Uj-
vári László, miközben megfon
toltan kortyolgatja a teát .
Sok mindent csináltam, jelen
leg, tolatásvezető vagyok. 

- !!:s a szakszervezetben ? 
- Leginkább bizalmi vol-

tam, de már elláttam az szb
elnöki tisztet is. Most is ket
tós funkcióm van: bizalmi 
vagyok a kocsirendezőknél, 
valamint bér- és termelési 
felelős a szakszervezeti bizott
ságban. Persze, sok a gond, 
kellenek a tapasztalt, mozgal
mi emberek. 

A budafoki vasutasokat leg
jobban a munkaerőhiány fog
lalkoztatja. Amíg Ujvári 
Lászlóval életéról, munkájá
ról beszélgetünk, egymásnak 
adják a kilincset az emberek. 
Mindegyik kocsirendező ,.tesz 
valamit" a témához. A négy 
plusz egy helyett egy plusz 

hogy csak egy betegség alapos szan kerültek ki a 30 éven alu..; 
egy fővel dolgoznak. Nem ne- kockázatával lehet vállalni a li fiatalok közül héz kitalálni, hogy ilyen kö- használatát. rülmények között sokszor a A legrégibb bizalmiak közé 
1"endeletek és utasítások meg- Budafok az egyik legjobban tartozik Kovács József segéd• 
szegésével végzik munkájukat. épülő része a fóvárosnak. munkás csoportvezető, Czibe
A feladatok minden évben Mindenütt új gyárak, új ha- re Gábor tartálylakatos és 
nónek, ám a létszám csökker>, zak, lakótelepek. Csak egye- Nagy Sándor raktárvezető, s a meglevó emberek is fár«d- dül a vasútállomás árválko- akik több mint húsz éve péltabbak, elhasználtabbak le„z- dik közöttük balesetveszélyes, damutatóan látják el tisztsé
nek. Az átlagéletkor 4� év, a 1"oskatag épületével. Pedig ez 
létszám Z4 fö. A megeröltető az állomás nagy exportforgal- güket. Nevezettek különben 
fizikai munka következtében mat bonyolít le. A Monimpex alapítótiagjai voltak 1945-ben a 
azonban rendszermt több a jó és megbízható ügyfele a szakszervezetnek. 
beteg, mint az egészséges. vasútnak. De ez a helyzet a A bizalmiválasztások alka] .. - Hogyan segítenek ezeken többi környezó gyárral, üzem- mával mintegy háromszáz a gondokon a vezetők? mel is 

- Sajnos, erről nem a leg-
· 

dolgozó mondta el vélemé.; 
jobbakat mondl.atom _ loly-

- Ennyi gond és probléma nyét, javaslatát a beszámoló.; 
t. b" 1 . után, miért vállalta ismét a val, a szakszervezeti munká• ta Ja a iza nu. - Annyi a bizalmi tisztet? val és a b·1za1m1 tevékenységé,; munkánk, hogy egy perc meg-

állásunk sincs. Ez persze, nem - Tud;a - válaszolja Uj- vel kaocsolatban. A legtöbbeit lenne baj, ha néha valamifé- vári László a beszélgeté;;ünk a törzsgárda fokozottab!t le anyagi elismerésben része- végén - az egyik legrégibb megbecsülését, az üdülési le• sülnénk, de a ;utalmazásból dolgozója vagyok az állomás- hetőségek további fejlesztését, mindig kimaradunk. Hogy mi nak. Ismerem az embereket, 
ennek az oka, nem tudjuk, a úgy érzem, ők is bíznak ben- a bérezési, munkásellátási é• 
következménye azonban tsme- nem. EL merem mondani a kulturális kérdések megoldá• 
retes; még azok ts elmennek, véleményemet, mert tudom, sát szorgalmazták. 
akiknek megfelelő a vasutas- hogy ezzel a vasút, a vasuta
munka. Aztán nézze meg, mi- sok é1"dekét szolgálom. Fele
lyen körülmények között lősséget érzek a munkáért, 
élünk - mutat körbe a gyé- mely sok-sok forintot hoz a 
rül világított öltözőben -, népgazdaságnak. Az embere
régi, ócska szekrényekben a kért, a munkájuk után járó 
ruhánk. Ennek még az ajtaja megbecsülésért harcolni min
sincs meg. A fürdó helyiség- dig izgalmas, érdekes szak
ben van a takarítónők szekré- szervezeti feladat. 
nye és ha bent vannak az asz- Molál Ferenc 

Az üzemben azóta megkez.: 
dódtek a műhelyblzottság! vá.; 
lasztások is. A tagság aktivl• 
tása élénk: messzemenc5en se
gítik a felsőbb szakszervezetJ 
szervek választási előkbzül� 
teit. 

Volosinovszld JánM 



tffl. JANUAR 3. MAGYAR VASUTAS 

Dr. Mészáros Károly miniszterloelyettes nyilatkozata 

a vasutasok munkájáról, 
a vas.út soron következő feladatairól 

Ismét véget ért egy dolgos 
esztendő. 1970 egyben a har
madik ötéves terv befejezését 
is jelenti. Az új évvel pedig 
új évtizedbe lépünk és kezde
tét veszi egy új tervidőszak, 
a negyedik ötéves terv. amely 
:hosszabb távra megszabja fel
adatainkat. Szerkesztőségünk 
ebből az alkalomból arra kér
te dr. Mészáros Károly köz
lekedés- és postaügyi minisz
terhelyettest, a MAV vezér-
1gazgatóját, válaszoljon né
hány, a vasutasokat érdeklő 
kérdésre. 

Kf:RDllS: Hogyan értékeli 
a vasút 1970. évi ieljesítmé
u.yét, a vasutasok munkáját? 

VALASZ : A vasutnak 1970-
ben rendt<.ivül nehéz feladato
kat kellett megoldania. Alig 
múlt el a szigorú, hosszan tar
tó tél, rég nem lát.ott árvíz
k.a tasztrófa súitotta az ország 
keleti részét és Szeged kör
nyékét. Mindez amellett, hogy 
az egész vasútüzem munkáját 
hátraLtatta, nagyobb teljesít
ményeket kívant a t'asutasok
tol, akik védek.ezésbai tanúsí
tott példás helytállás után, 
dicséretes munkát végeztek. a 
helyreállítás időszakában is. 
Ez az.ért is említésre méltó, 
mert a mintegy 2 millió tonna 
epítóanyagot olyan időszakban 
kellett a Szamoskozbe szállí
tani, amikor már a mezőgaz
dasági tei·mékek, a zöldség-, 
gyümölcs-, a gabona-, sőt a 
cukorrépa-szállítás is Jelent
kezett. 

Az említett nehézségek el
lenére a vasutasok mindent 
m�tettek annak érdekében, 
hogy mind a személy-, mind 
az áruszallitásban eleget te
gyenek. kótelezett..ségeiknek. 
Visszatekintve a mögöttünk 
hagyott óe&:ztendőre elmond
hatjuk, hog11 nem hiába fá.
,-adoztunk. Különösen kedve
.:ően alakultak a t·asút áru
Jizallítási teljesftmén11ei. De
cember 14-ig 111,6 millió ton
llát szallltQttunlt, .Ezzel =k
nem három héttel korábban 
teljesttettük 1970. ét,t áruszál
Jitási tert'ünket. Előzetes szá
mítások szerint az év végéig 
tóbb mlnt 4 millió tonnával 
túlszárnyalJuk elözó évi telje
sítményünket. Az elszállitott 
tonnamennyi.·éggeJ osszefüggő 
árutonnakilométerben mért 
teljesítmény növekedése kozel 
7 százalekos. E nagyszerú 
.szállítási teljesitmém· el
erése csak úgy vált le
hetóvé, hogy HZ elÖ- és 
holtmunka termelékenységét, 
az adott lehetóségek figyelem
be vételével, növelni tudtuk. 
Az élőmunka termelékenysé
gének nóvekedése több mint 
6 százalékra tehető. Ez min
denekelőtt a vasutasok szor
galmas munkáját, derekas 
helytáLlásat dicséri. Kismér
tékben ugyan. de javult azegy 
teherkocsira jutó statikus ter
helés, míg a tehervonatok át
lagos terhelése több mint 10 
tonnával növekedett. 

Ebben az évben befejeződ
tek azok a müszaki fejlesztési 
intézkedések is, amelyek a 
harmadik ötéves tervben a 
vasút előtt álltak. Ezek közül 
legjelentősebb a budapest
záhonyi fővonal teljes villa
mosítása. a záhonyi átrakókör
zet és Szolnok csomópont re
:konstrukciójának folytatása. 
Ugyanakkor azt is el kell 
mondani, hogy munkánk még 
eredményesebb, még hatéko
n11abb lehetne, ha a vasút 
üzemviteli tevékenységében 
nem jelentkeztek volna olyan 
fogyatékosságok, amelyek ese
tenként a forgalom lassulásá
hoz vezettek. Nem lehetünk 
elégedettek például a szállítás 
gazdaságosságával. Bár a Gaz
dasági Bizottság határozata óta 
a fuvaroztatók nagyobb gon
dot fordítanak a kocsik ki- és 
berakására, mi azonban ko
rántsem tettünk meg mindent 
a kocsitartózkodási idő csök
kentéséért, az elegyáramlás 
gyorsításáért. Változtatni kell 
az eddigi gyakorlaton a ke
reskedelmi szemléletben, to
vábbá a vasút és a szállíttatók 
közötti együttműködésben is. 

Mivel a .népgazdaságban az 
áru nagyrészt a külkereskede
lemben cserél gazdát. a fuva
roztatókkal so'<kal jobb kap
csolato1:at kell kiépíteni. Itt 
nemcsak rná, tárcák fuvaroz-

tatólról van szó, hanem első
sorban a közlekedési ágakról, 
köztük a közúti közlekedésről. 
Egyik gyengeségünk volt, hogy 
a kombinált fuvarozás elter
jesztését ebben az évben sem 
szorgalmaztuk. Emiatt a szál
lítási feltételek nem úgy ala
kultak, mint ahogy a vasút 
egyéb, korszerűsítési törekvé
sei. 

Kf:RDi:'.S: Hogyan felelt 
meg a vasút az eltelt ldős:r.ak
ban a közlekedési koncepció
ban megjelölt feladatoknak? 

VALASZ: Ezzel kapcsolat
man mindjárt elöljáróban sze
retnénk egy tévhitet elos:zlat
ni. Sokan vannak, akik a köz
lekedéspolitikai koncepció je
lentőségét abban látják, hogy 
megszüntetjük a gyenge for
galmú, elavult szárnyvonala
kat és a forgalmat közútra te
reljük. Pedig ennél sokkal 
többről van szó. A koncepció 
alapvető célk.i tűzése: a nép
gazdaság személy- és áru.szál
lítási igényeinek a lehető leg
jobb kielégítése. Eddig ennek 
a követelménynek. - elsősor
ban technológiai szempontból 
- nem feleltünk meg teljes 
mértékben. A másik oldalt, a 
közlekedéspolitika azon célki
tűzéseit, amelyek az igények 
jobb kielégítését biztosítják, 
nevezetesen az egész vasút fej
lesztését, mind eszközökben, 
mind pedig jánnúvek.ben, 
megfelelő ütemben tudjuk biz
tosítani .  Mint ismeretes, a 
koncepció a közlekedés 
ezen belül a vasút - reko71$t• 
rukciója keretében nagyszabá
sú korszerüsitési programot, a 

gazdaságosság megvalósítása 
érdekében pedig ;ezentős in
tézkedéseket irányoz elő. A 
korszerűsítési célkitűzések, a 
népgazdaság anyagi lehet6sé
gei hez alkalmazkodva, a kö
zéptávú tervekben nyemek 
végrehajtást. Ez a nag_yszabású 
program 1968. január elsejé
vel kezdlldött, s a következő 
év végéig 11  kilomét.et- normál 
nyomközű, 20 kilométer kes,
keny nyomkozű és 164 kilo
méter hosszú gazdasági vasút
vonal forgalmát tereltük köz
útra. Az intézkedések által 
érintett vonalakon együttvéve 
évi 3 millió utas és 110 ezer 
tonna áru Jelentkezett. 

Ugyanebben az időszakban, 
a körzetesítés eredményeként, 
9 körzeti állomást és 14 for
galomfelvevő állomást alakí
tottúnk ki, 22 állomáson meg
sziln tettük a kocsiraff<ományú 
áruforgalmat, 13 állomást pe
dig iparvágányos, illet6leg 
ldényforgalommal megmaradó 
állomássá minősítettük át. En
nek a programnak a végre
hajtása 238 millió forint egy
szer!, ezenkfoül évenként to
vábbi 22 millió forint önkölt
ség-megtakarítást eredmé
nyez. Ezek az úgynevezett ra
cionalizálási lntéz,kedések 
1970-ben tervszerűen tovább 
folytak. 

KmlDl1lS: Melyek a vasút 
negyedik ötéves tervének leg
főbb célkitűzései, különös te
Jdntettel a vasutasok élet- és 
munkakörülményeire? 

V ALASZ: A tervtörvény 
megszabja a közlekedés. ezen 
belül a vasúti közlekedés fej
lesztésének főbb irányait és 
arányait. Népgazdaságunk a 
negyedik ötéves tervben 29,5 
milliárd forintot fordít a vasút 
korszerűsítésére. Ez az ö.,;szeg 
alapvetóen biztosítja a terv
szerű. arányos fejlesztést. Fon
tos célkitűzésünk. hogy a vasút 
rekonstrukciója, korszerűsítése 
során a legfontosabb állóesz
köz.csoportok - pálya, állomá
sok, javítóbázisok és jánnú
velk - között kapacitás és 
korszerűség tekintetében egy
aránt megfelelő arányok ala
kuljanak ki. A korszeriI villa
mos és Diesel-vontatás rész
aránya a tervidőszak végére 
eléri a 90-95 százalékos ré
szesedést. Ezt 280 kilométer 
hosszú vasútvonal villamosítá
sával és 360 új villamos és 
Diesel-mozdony beszerzésével 
biztosítjuk. A teher- és sze
mélykocsi park rekonstrukciója 
wrán 11 ezer nagy raksúlyú 
teherkocsi és 1050 négytenge
lves személykocsi, ezen belül 
275 motormellékkocsi és 100 

poggyászkocsi - beszerzésére 
kerül sor. A pályakorszerűsí
tés keretében mintegy 2000 vá
gánykilometer felújítására ke
rül sor. A biztonságos közle
kedés érdekében a törzsháló
zatnak közel 50, az állomá
soknak pedig mintegy 75 szá
zalékát látjuk el korszerü biz
tosítóberendezéssel. Folytatjuk 
a vontatási telepek és a jár
műjavítók rekonstrukcióját, s 
a tervidőszak végéig lerakjuk 
a vasút komplex gépesítésének 
és automatizálásának alapjait. 

A népgazdaság, ezen belül 
az ipar és a mezőgazdaság. to
vábbá a külkereskedelem 
nagyarányú fejlődése a közle
kedésben is érezteti hatását. 
:E:ppen ezért a vasút tervezett 
műszaki fejlesztése, rekonst
rukciója mellett nagy gondot 
keli fordítanunk a technoló
giák korszerűsítésére, a kom
binált fuvarozás elterjesztésére 
és a személyszállítás minősé
gének javítására. Mindezt 
alapvető, politikai kérdésként 
kell kezelni. Sokkal nyíltab
ban, őszintébben kell együtt
működni a testvérágazatokkal. 
Hiszen a kombinált fuvarozás
ban nemcsak a vasút vesz 
részt. Gyakran elöfordul, hogy 
bizonyos áru szállítása köz
úton iruiul, vasúton és hajó
val folytatódik, majd ismét 
közúton ér céljához. tppen 
ezért nagy hibát követnénk el, 
ha az együttműködésre t·aló 
törekvés helyett befelé for
dulnánk. 

A vasút ko:nszerúsftése, mint 
azt a tervtörvény me�<:zabja, 
tervszerűen halad. Ezzel együtt 
fokozott mértékben kívánjuk 
javítani a vasutasok élet- és 
munkakörülményeit. A negye
dik ötéves tervben munkavé
delmi, üzemegészségügy/ és 
szociális beruházásokra 510 
millió forintot, lakásépítésre 
pedig 330 millió forintot fordf
tunk. A rendelkezésre álló 
�gbcii mintegy 1000 lakás 
felépítését tervezzük. A vas
utas-szakszervezet elnökségé
vel közösen azon fáradOLunk, 

a tapasztalato!kat hasznosítják. 
Számos nagyvállalat, köztük 
vasúttársaságok is, szervezete
ket tartanak fenn, kizárólag a 
közvélemény tájékoztatására, a 
közönségükkel való kétoldalú, 
rendszeres kapcsolat kiépíté
sére és ápolására. Úgy gondo
lom, itt van az ideje, hogy mi 
is szervezettebben foglalkoz
zunk a közönséggel. A jó köz
•vélemény kialakításának, a 
rendszeres tájékOLtatásn.ak van 
egy sajátos területe, a válla
la toknak és a közlekedési szer
veknek az a kötelezettsége, ér
deke, hogy saját dolgozóikat 
mindenkor időben és tárgyJ
lagosan tájékoztassák nund
arról, ami a vállalatért dol
gozó ember munkáját, szemé
lvét érinti. A vasútnál is 
olyannak kell lenni a vezetők 
és a dolgozók kapcsolatának 
minden szinten, ho1111 a tájé
kozottság révén dolgozóink 
magukénak vallják a vasutat, 
örüljenek sikereinknek és 
presztízskérdésnek tekintsék 
kudarcainkat. Meggyőződésem. 
hogy csakis az ilyen kapcsolat 
vezethet odáig, hogy vasuta
saink örömet leljenek munká
jukban, amely a siker előfel
tétele. Mindehhez természete
sen arra van szükség, hogy ne 
csak azt mondjuk meg: mit 
kell csinálni, hanem azt is, 
miért és hogyan. 

A vasutasok már sdks:>.or 
bizonyítottak. Helytálltak tom
boló hóviharban, az árvíz Ide
jén, derekas munkát végeztek 
a karácsonyi üMepi forgalom
ban. Biztos vagyok benne, 
hogy közös összefogássai 1971-
ben is sikeri!! majd megolda
ni a vasút el6tt álló szép fel
adatokat. 

Befejezésül engedjék meg, 
hogy a t'asút vezetői és a ma
gam nevében ezúton is meg
köszönjem az óesztendőben 
végzett munkájukat, az új év
ben pedfg jó egészséget, sok 
dkert kíván.ok minde-n 'IJG.$
túarnak és hozzátartozójának. 

Vist Ferenc 

A kar!WSOllYi ünnepekre beköszöntött tél. a nagy hóesés ala.
posan megnehezítette az amúgyis nagy feladatokat igénylő 
ünnepi forgalom lebonyolítását. A pályaudvarokon ország-

szerte mintegy 1500 pályamunkás tisztította a váltókat. 

Megjegyezzük 

Nem egyedülálló eset 
A vontató járművek utazószemélyzete mostanában gyak

ran panaszkodik az ácsorgásról, a forgalom okozta időveszte
ségekri51, melyek a helyes szervezés, a körültekintő munka 
hiányából adódnak. A ferencvárosi vontatási f6nökség ese
ménykönyvébe november 29-én beírt jelentés is olyan, amely
re érdemes odafigyelni. Annál is inkább, mivel a személyzet 
mellett, a vontatási fónökségek.et is sújtja a vonalakon, a for
galom irányítóinak nem mindig átgondolt, nem mindig gazda
ságos intézkedése. 

Ime, az eseménykönyvi jelentés: 
„Jelentem a főnökségnek, hogy november 29-én, 12.30-Ta 

jelentkeztem az 1084. sz. vonathoz. Mivel a forgalom a gépei 
nem hozta csak később, fgy a felvigyázó elvtárs átküldött Rá
kosrendezőre azzal, hogy ott valami szegedi vonat lesz szá
momra. Berla elvtárstól átvettem a kiszerelt és lekezelt M62-
124 számú üzemképes gépet és rájártam a vonatra. Később 
a váltókezelő közölte, hogy gépemet Kőbánya-teher pályaud
varra irányítják. Ott rájártam egy szobi OPW-vonatra és fék
próbáztam. Körülbelül egy óra múlva a szolgálattevő közöl
te; a gép leakaszt és FeTencvárosba megy. Ferencváros keleti 
,-endezőben a 11. vágányon megcsináltam a vonatot, majd 30-
40 perc múlva kaptam az utasítást, hogy gépemet Délegyhá
zára vigyem. Eljöttem a rendezőből a váltót pedig a fűtőház
hoz állították. Nem jutottam Délegyházára és 22.30-kor be
jártam a fűtőházba. Ez volt 1 1  óra alatt végzett teljesítmé
nyem. Ezt csak -azért -írtam le, mert ilyen és ehhez hasonló 
esetek szinte napirenden vannak. 

Kérem a főnökség intézkedését, 
Oravecz István M62-124". 

hogy mielőbb hathatós intéz- ------------------------------------
kedéseket dolgozzunk ki az 
utazószemélyzet munkaidejé
nek csökkentésére, a ki kere
setű és nehéz fizikai munkát 
végző dolgozók megfelelő bé
rezésének kialakítására. Ezek
ben a fontos kérdésekben már 
1971-ben szeretnénk előbbre
lépni. 

K.8RDi:'.S: A vasút Jll•óJe, 
Uletóleg egyenletes fejlődése 
szemi>0ntjáb6l, miniszterhe
lyettes elvtárs 1971-ben mi• 
Jycn feladatok elvégzé H tart• 
ja a legfontosabbnak? 

VALASZ: A vasút jelentó
ségét, feladatait a népgazdaság 
termelő eróinek fejlődése, a 
termelés területi szervezésé
ben történó változások, a nem
zetközi munkamegosztásban 
való részvételünk és a nem
zetközi kapcsolatok alakulása 
határozzák meg. A személy- és 
áruszállítási teljesítmények 
számottevő változásával nem 
számolunk. A követelmények 
mégis nagyok Számunkra 
ugyanis nem lehet közömbös: 
hogyan száll!tunk. Változ
ni kell a vasút tartalmi 
munkájának is, hogy a ren
delkezésre álló eszközökkel 
gyorsabban. gazdaságosabban 
szállíthassunk. A hálózat fej
lesztésén túl alapvető jelen tó
ségú a rakodás gépesítésének 
fokozása, ezen belül elsősor
ban Záhony gépesít.ése, a 
munkafolyamatok technoló
giájának korszerűsítése, a bu
dapesti körvasút szúk kereszt
metszeteinek bóvít.ése. A sze
mélyszállítás korszerűsítésében 
és kulturáltságának növelésé
ben is szeretnénk előbbre jut
ni. ú;, korszeriI, négytengelyes 
kocsik beszeTzése mellett a 
pályaudvarok tisztán tartása, 
a tisztítás gépesitése, az utazó
köZÖ71$ég kényelmének biztosí
tása áll a vezetési munka elő
terében. 

A közönség és a termelő 
vagy szolgáltató vállalatok, il
letve szervezetek közötti kap
csolatok jellegét, módszereit 
ma világszerte vizsgálják és 
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Karácsony este van. Ennek 
ellenére mozgalmas az élet a 
Keleti pályaudvaron. Mintha,a 
rendre vigyázna, úgy áll a szí
nes lámpákkal díszített hat.al
mas karácsonyfa a homlokza
ti nagy, üvegfal előtt. Csakúgy, 
mint máskor: érkeznek, indul
nak a vonatok. Bömbölnek a 
hangszórók . . • Itt is, ott is 
szláv beszéd halla;tszik. Az 
NSZK-ban dolgozó 600 jugo
szláv állampolgár - útban 
hazafelé - a 908. számú be!.. 
grádi gyorsvonatra várakozik. 
Az ügyeletes tisztbe, ilyenkor 
az állomás parancsnokába üt
közöm. Csak késve fordulhat 
magyarra a szó, mert Szem
csák István főintéző egy n.agy
kalapos, bundás angol lady
vel beszél. Közben egy utas 
németül kér felvilágosltást. 
Szemcsák észrevétlenül vált 
á,t az egyilk nyelvről a másik
ra, majd telérn fordulva 
mondja: 

- Három kislányom vár 
otthon. Hol-nap, egy nappal 
később tartjuk meg a kará
csonyestet. A lányok határoz
ták el. Igazuk van. 11111 magam 
is jobban belenyugszom, hogy 
ezt a jeles napot szolgálat
ban kell töltenem - mondja, 
és elkeveredik az utasok, a 
munka sűrűjében. 

Hajnalban keltek 
Az érkezési ügyelet kilincsét 

egymás kezébe adják az ér
deklődők. Deák Pálné n,apló
zónak akad dolga. Egyszer vo
natban felejtett tárgyat keres
nek., másszor útmegszakítás 
igazolását kérik, vagy érkező, 
induló vonatok után érdeklőd
nek. 

- Megtanultam húsz év 
alatt, hogy a vasutasnak éppen 
olyan nap a karácsony, mint a 

többi - mondja enyhe nosz
talgiával. - Hajnalban kel
tem. Igyekeztem a karácsonyi 
vacsorát elkészíteni, a sütemé
nyeket megsütni és az egyéb 
tennivalókat elvégezni. Sajnos, 
mindent magamnak kell csi
nálni, mert a férjem évek óta 
beteg, és klmélnem kell Sen
kire nem számíthatok, csak 
magamra. 

Király Istvánné takarítónő 
négy gyermek anyja - egészí
ti ki az utasokkal foglalkozó 
Deáknét: 

- lgy vagvunk valahánvan. 
En ,-eggel indultam hazulról. 
Délben kezdtem, és reggelig 
vagyok. Három leányomra és 
a fiamra bíztam a hárommé
teres fenyőfa feldíszítését. 
Nélkülem kissé szomorúan 
vállalták. Az ajándékokat reg
gel adom át. Jobb lett volna a 
fa alá rejteni. Az vigasztal, 
hogy amit én kapok tőlük, azt 
a fa alatt találom meg. Soha
sem vártam ennyire a szolgá
lat végét, mint ma. 

N . l 
„ 

,, e menJ e , apu ... 
Sűrű pelyhekben esik a hó. 

Az I. számú toronyban kattog
nak a váltóemeltyúk. Itt még 
az a vigasztaló sincs, hogy 
látják az ünnepre emlékeztető 
nagy, díszes fenyőfát. A kará
csonyi hangulatot: csak a jel
zők és váltók fényei jelenthe
tik. 

Kuti József térfelvigyázó 
még fiatalember, de már nyolc 
éve barátkozik a karácsonyt 
és az egyéb ünnepeket felejtó 
vasutas-élettel. 

- A feleségem, ha nehezen 
Is, de belenyugodott, hogy el
jöttem, de a gyerekek fellá
zadtak. Az első osztályos kis
fiam még a kaputól is vissza
húzódott. ,,Ne menj el apu, 
maradj velünk" - kérlelt pi-

tyeregve. Csak akkor ví�ta
lódott némiképpen, amikor 
megmagyaráztam, hogyha én 
és még sok vasutas otthon ma
rad, sok kislánynak és kisfiú
nak nem jutnak haza a szülei 
karácsony estére. Könnyes 

szemmel engedte el kabátomat 
- mondja Kuti József, mi
közben egyetlen pillanatra 
sem veszi le a szemét a tér
ről, melynek őre, egyik pa
rancsnoka. 

Ocsova Lajos vezetóváltó6rt, 
a tér egyik fontos szolgálati 
helyén, az „öregkezelő" őrhe
lyen találjuk. A kis őrhely 
alig látszik ki a nagy hóból. 
Körülötte itt is, ott is hal
vány fényű váltók kandikál
nak ki a végtelen fehérségből, 
vagy egy-egy állítás alkalmá
val nagy csörömpöléssel „sza• 
lutálnak". 

Első a szolgálat 
- Korán délután indultam 

a lakásomról, Hatvanból. 27 
év alatt már megszokhattam 
volna, hogy első a szolgálat, de 
ma valahogyan nehezen ment. 
Hiába magyaráztam magam
nak a regulát! Talán az is ne
hezítette a helyzetemet, hogy 
három kis unokám, csaknem 
az egész család nálunk tölti a 
karácsonyt. Régi kívánságu
kat is teljesítettem: villany
vasutat vásároltam nekik, s 
egy kicsit a magam számám 
is. úgy látszik, nem elég a 
vasútból ennyi, amit itt kapok. 
Sajnos, nem láthattam örömü
ket, amikor megpillantották t 
várvavárt ajándékot - mond• 
ja, aztán parancsokat osztogat 
tovább, a hozzá beosztott vál• 
tóőröknek. 

ő is munkával ünnepel. 0 
is papírból fogyasztja a rán
tott halat, a beiglit. Neki is,, 
csakúgy, mint a többi kará
csony esti szolgálatos vasutas
nak az egész országban, né
hány piros alma, szaloncukor 
és a nagy felelősséggel járd 
munka mellett a családra, a1 
otthonra való röpke emlékezé9 
jelenti a karácsony estét. 

Gergely József 
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Mérföld kő a vasút villamosításában A kongresszusi vállalások teljesítése 

megalapozta az új ötéves tervet· Tizenkét nappal a határidő előtt átadták rendeltetésének 

a debrecen-nyíregyházi villamosított vonalszakaszt 
Indítunk. Vállalásunkat túltel
sitettük. November 30-ra ösz
szesen 413 irányvonat hagyta 
el al!omásunkat, ami azt je
lenti, hogy a továbbításra fel
vett szénmennyiség 44,3 száza
lékát irányvonatok szállították 
el tőlünk. Különösen jó ered
mény született a kongresszusi 
hónapban - novemberben -, 
amikor is 54 irányi·onattal 
59 OOO tonna szenet, n havi fel
adás 52 százalékát, küldtük az 

ország különbözó vidékeire. 

úgy összehangolni, hogy a 115 
kilométer hosszú vonalrész 
egyetlen pontján se csússzon 
el a határidő. A munka sike
res elvégzése végeredményben 
tetemes időbeli megtakarítás• 
sal ér fel, amit a dolgo-z.ólll 
kongresszusi vállalásainak tel
jesítése tett lehetóvé. Tekint
ve, hogy a vonalon ilyen jel• 
legű munkát még soha nem 
végeztek. az állomások for• 
galmi s::olgálatte1:ói is elisme• 
rést érdemelnek. A feladat be
fejezése után egyébként a pá
lyafenntartási dolgozók rög
tönzött ünnepséget rendeztek. 
Helvtállásukat Horváth Fe
rené, a szegedi Igazgatóság II, 
osztályának vezetóíe méltatta, 
majd Tóth István vezetőmér
nök mintegy 60 dolgozónak 
adta át a megérdemelt jutal• 
makat." 

A fennállásának 125 éve, 
jubileuma előtt áLló magya. 
vasút történetében jel �ntö-. 
dátum 19'/0. december rn. Dr. 
Csanádi György közlekedés
és postaügyi miniszter ezen 
a napon adta át rendeltetésé
nek a záhonyi nemze,tiközi fő
vonal utolsó vil!lamosútott sza
kaszát, a Debrecen-Nyíregy
háza közötti vonalszaikasz:t. 

Köztudott, hogy Magyaror
,szág a Kandó-féle fázisváltós 
rendszer bevezetéswel a vasút 
villamosításának úttörője volt. 
Ennek ellenére elmaradt a 
környező országoktól, mert az 
1933-ban üzembehelyezett 
Budapest-Hegyeshalarn kö
zötti fővonalat cs.aknem ne
gyedszázad múlva ikövette 
újabb villamosítás. A felsza
badulás után - 19-56 és 1962 
között - a mislkolci fővonal 
villamosítása jelentette a foly
tatást. A második ötéves terv 
végéig villamosították még a 
Miskolc-Diósgyór, a Miskolc 
Szerencs és a Tatabánya
Alsó-Oroszlány közötti vona
lat. 

A vasút nagyarányú re
konstrukciója tulajdonképpen 
a harmad,ik ötéves tervben 
kezdődött. A rtiervtörv-ény erre 
az időszakra 400 kilométer 
hosszú vonal vi11amosít.ását 
frta eló. Ennek alapján ke
rült sor 1966-ban a SzeTencs
Nyíregyháza, 196i-ben a Nyír
egyháza-Záhony, 1968-ban a 
Budapest-Nyugati-pályaud

var-Cegléd, 1969-ben a Ceg
léd-Szolnok-Szajol közötti 
�asz villamo.sítására. Már 
ekkor ny,i.lvánva1óvá vált, 
hogy a hátralévő Szajol
Nyíregyháza közötti 160 kilo
méter hosszú von,9J.szakasz 
villamosításá:t a MAV Villa
mos Fe1sővezeték J,;pitési Fő
nökség egyedül nem tudja el
végezni .  Ezért a vasút wzetől 
- megfelelő számítások után 
- a NIKEX Külkereskedelmi 
Vállalat közreműködésével 
szerződést kötöttek a cseh
szlovák Elektrizace Ze1eznic 
VáLlaJ.abtal a Karcag-Debre
ce n kö2JÖbtli S?..akasz villamosí
tására. A MA V felsóvezerek 
6zerelói Szajol és Karcag, va
lamint Debrecen és Nyíregy
háza közöllt állltak munkába. 

Hazánk legnagyobb tranz.it
forga!ma,t lebonyolító nemzet
közi fóvonalának vi1:lamo,;ítá
sá.ban és rekon�,trukciójában 
részt vevő vállalatok a X. 
pártkongresszus tiszteletére 
szocialista szerzódésben vál
lalták, hogy a tervben elóirt 
határidó, 1970. december 31 
helyett, december 20-ig befe
jezik a munkát. Hogy a szer
ződő felek komolyan vették 
vállalásukat al'l"a legfőbb 'bi
z,onvíték : október vé� fe
szüÍtség alá került a Karcag 
-Debrecen, december köre
pén pedig a Debrecen-Nyír
egyháza köwbti szak.asz. 

Ezzel berejezódött a harma
dik öreves tarv egyik legje
len tósebb beruházása. A Bu-

dapest-Cegléd-Szolnok
Debrecen-Nyíregyháza kö
zötti fővonal v>illamos!tása, il
letóleg rekonstrukciója ugyan
Is 1,2 mill�árd forint ráfordí
tással vaJósulrt: meg. 

- Népgazdaságunk ezt a 
f'endkívül nagy anyagi áldoza
tot természetesen olyan elő-
11yökért hozÚL, amelyeket to
vábbhaladásunk nem nélkü
lözhet - hangsúlyozta dr. 
Csanádi György közlelreoos
és postaügyi miniszter a 
Ni,iregyháza állomáson ren
deziebt avatóünnepségen mon
dott beszédében. - Azt ma 
már nem keU bizonygatni, 
hogy a viU.amos- és Díesel
vontxLtás milyen üzemi, gaz
dasági fölénnyel rendelkezik 
11 gőzvontatással szemben. A 
fajlagos vontatási kQltségek 
mintegy 60-70 százalékkal 
alacsonyabbak, mint a gőz
üzem költségei. S ha a villa
mosítás és a dieseles.ítés gaz
daságooságá,t ÖS67,eVetjük, na
gyobb forgalmi terhelés és 
hosszabb vontatási távolságok 
mellett a vá.lilarnos vontalás 
javára billen a mérleg. Ennek 
al,apján jutottunk arra a rneg
álla-pításre, hogy mind poliit'i-

A kongresszusi munkaver
seny részvevői év végéig érvé
nyesnek tekintették korábban 
tett vállalásaikat. A kitűzött 
célok eléréséért, az évi szállí
tási feladatok minél sike
resebb teljesítéséért a X. part
kongresszus után is igyekeztek 
minden tőlük telhetőt meg
tenni a vasú ti szolgálati he
lyek dolgozói. Ezt a határozott 
szándékot jól érzékeltetik -
akárcsak eddig - a szerkesz
tőségünkbe érkezett levelek, 
tudósítások. Egyértelmiíen ki
tűnik a sorokból, hogy a fel
ajánlások teljesítése mindenütt 
biztos alapot teremtett a ne
gyedik ötéves terv sikeres meg
kezdéséhe:: és egy újabb ver
senyszakas= indításához. 

Nagybátony : 
450 irányvonat 

Békéscsaba : 

Géplánc a fővonalon 

Boldizsár Gyula a békés
csabai pályafenntartási főnök
ség gépesített mozgó szakaszá
nak a Mezőtúr-Lökösháza 
küzotti fóvonalrészen tanúsí
tott helytállásról tudósít : Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter át

nyújtja a Munka Erdcmrend aN1ny fokozatát Sugatagi Béla 
lelsövezeték-szerelő csoportvezetőnek. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 
,.A gép!ánchoz beosztott hetKecskés László írja Nugybá- t•en ember húsz nap alatt ha-

tony allomásról : táridőre elvégezte mintegy 500 

Orosháza : 

Teljesítették évi tervüket 
kai, mind gawasági és vasút- vasutas, Miniszteri Dicséretet „Pártunk X. kongresszusa pályafenntartási dolgozó mun- Dobrádi László Orosháza álüzemi szempontból a záhonyi kapott 1 5, Vezérigazgatói El- tiszteletére �·állaltuk, hogy az káját. Nem volt könnyű a lomásról küldött tudósításából 
fővonal villamosítása a J.eg- ismerést pedig 32 vasutas. idei évre tervezett 360 ir&ny- négy alúverőgép, az irányító- idézzük az alábbiakat : 
indokoltabb. A szovjet-ma- V. F. vonat helyett 400 irányvonatot és döngölógépek tevékenységét 
gyar ket'eSkede1mi, gazdasági „A kongresszus tiszteletére 
kapcsolatok felbecsülhetetlen ------------------------------------------1 kibontakozott munkaverseny 
értékű, erőteljes fejlődése kö-

A konnr�sszu·�,· un'fr'a'sok nu:oma�Lan 
legfőbb eredménye állomásun-vetkeztében Záhonyt és a bu- :,• 11, �. •uli u#j , 0 kon. ho�y esélyesek vagyunk dapest-záhonyi vasúti össze-

köttetést úgy tekintjük, mint 

I d k 
a Kiváló főnökseg címre. A 

hazánk árucsereforgalmának. K·va' o' ere me' nye et 'ige' r verseny mutatói valamennyi 
s gazdasági növekedésének I teljesítménynél meghaladják 
léÚLla.pját erósító közlekedési • a tervezett szintet. Allomá• bázi8t. . 

a szentes i csomópont sunk 200 főnyi létszámából 
A korsoonl vasúti kfuleke- 94-en dolgoznak tlzeneg-y szo-

dés felOOtelei között a sebes- cialista brigádban, és nem kis 
ség és a bimonság első helyen - Az ünnepi műszakokban indítás fordult elő, az Idén szerelő csille javítását, s ez részük van abban, hogy min-szerepel. Ez a fővonal - né- mi sem voltunk csöndes szem.. ugyanezen 1dó alatt 1 31 Te- csillénként m ntegy 15 ezer den eddigi versenyszakasz leghány szakasz kivételével - lélöi a versenynek. Minőségi hervonati menetrendszer,isé- forint megtakarítást jelentett a jobb kocsitartózkodási egység-ennek a követelménynek is eredményekre törekedve, igye- gük tartását megnehezítette főnökségnek ÚJ"ításokból 60 "d 'ét é t '"k  1 b b megfelel. Hiszen a vonalra 1 eJ r u e novem er en, 
engedélyezett sebesség 120 km/ keztünk megtenni a magun- 1970-ben, hogy eddig közel 800 ezer forint értékű megtakarí- mégpedig nem a legjobb és 
órára emelkedett. De biztosi- két . . .  Szentesen, Papp rendkwüli vonatot is kellett t.ást vállaltunk, de az év vé- legkorszerűbb technikai adott-Zoltán állomásfőnöktől hallot- indítaniuk. Ezelrnél gyakran géig ezt jóval túlhaladjuk. á tott a távlatban a 140 km/óra tuk ezeket a szavakat. előfordult a géprevárás. A Vállaltuk, hogy éi,es szinten 20 ság és szociális ellátotts g 
sebesség elérése is. A távköz-

86 százalékos vonatko'"zleke- óra· "al  cso"kkent1'ük az utazó- mellett. Lényeges javulásnak 
l.,_. 1 ·gvez t'k--'--t kábele'· Elért eredményeik tanúsít- • 

á 7 00 ""'1 e e e """" ·r.- dési tervet ebben a személyzet hari átlagos szol- sz, mít, hogv a m tntepy OO O kel cserélték fel. Modern v
ál- i!�• t�i��� t\�k�dó s��= rendkívüli vonatok nem sze- gálati óraszámát. A harmadik forint Mtlkü 1culcsazonosít6 tó- és vágányfoglaJtságot el-

1 k edd s- 6 · negyede'v ve'gé1·g ele"rt 16 órás berendezés -nst t•an sze,-eléa lenőrzó egy1wzpontos biz:to- gulatának. Az év elején a ,ki- repe ne - 1g ,, szaza- •·~ 
sítóberende:res létesült Szol- váló csomópont" kitüntető c1m lékra teljesítették. csökkenés önmagában is szép alatt." 
nok Rendező-pályaudvaron, elnyerésére tettek felajánlást. Vonatkísérőtk egy szolgálati eredmény. Azóta javult a lét- A levél végül {gy fejező-
Püspökladány és Nyíregyháza Amikor náluk jártunk, már órára jutó vonatkilométer-tel- számhelyzetünk és várhatóan 

dik be : állomáson és a nyíregyháza- csak néhány hét volt hátra az jesítménye 5,8-ról 6,08-ra nö- elérjük ezt a merészen kitűzött 
záhonyi vonaJszaikasz: közép- 1970-es esztendöből. s az állo- vekedett. Végzett munkájukat, célunkat • • •  ,.l,;vl szállitásl tervünket, 
állomásain. A fővonalon léte- más, a vontat.·\si főnökség és helytállásukat talán ez az adat Az idén öt darab új M44-e.s amely szerint az Idén 200 OOO 
sített önműködő 1Jérköibiz:to- a pályafenntartás dolgozói ki sem fejezi elé<:i,:é, hiszen a Die el-mozdonnyal gyarapo- tonna árut kell állomásunkról 
sfüS berendez:ések Ceglédber- egyaránt azon Igyekeztek, hogy szentesi vonatkí. érők 30-40 dott a főnök. ég. Sikerrel ké- elszállítani, december elsejére cel és Karcag között a folya- ez az esztendő végre meghoz- kilométeres utakon érték el a llzfiltek fel e gépek fogadására, teljesítettük. Az év utolsó matos vonatbefolyásolás,;al za szúmukra a régen várt k1- magao;abb produktív teljesít- s az új gépek beállításával hónapjában igyekszünk ered• megvalÓSlllló vonatköZllekedte- váló eredményt. ményt. Munkújuk körültekin- szállítási tel;esítményük 90 ményeinket tovább javítani a tésre is alkalmasak. tő szervezését dicséri az eddig százalékkal növekedett. kongresszusi felaJ'ánlások tel• Mendo'4'9oztak elért 224 órás szol"álatl és A V'illamosítás jelen� :,· 260-270 órás távollé i átlaguk, L J. Jesítésével." a MA V közlekedési rendsze- .I ' k · rében aláhúzza az az örven- IIZ ereumenye ert valamint az is, hot:y 300 órát 
detes tény is, hogy az eddig meghaladó távollét egyszer 
telszabadult Diesel-mozdo- Az állomás dolgozói novem- sem fordult elő és ho szabb 
nyakkal együtt összesen mint- ber 15-én teljesítették az 1970- Ideje biztosítják zavartalanul a 
egy 50 nagyteljesítményű re előirányzott szállítási ton- kollektív szerződésben előírt 
Díesel-mozdonyt irány!tanak natervüket. A kongresszusi pihenőidőt, legalább havonta 

műszakban és már azóta is ecyszer a szabad vasárnapot át a dunántúli fóvonala.kra. A minden kocsirakomány-feladá- is. feleslegessé vált közel 100 gőz- suk a túlteljesítés m rtékét 
mozdony kii.vonásával pedig gyarapította. A kocsikihaszná
évente több mint 100 ezer lást 10,6 tonnáról 11 ,6 tonnára 
tonna szén megtakarításához javították. Szentes állomáson, 
jut a vasút. ahol a leggyakoribb feladás az 

élőállat, a zöldségféle és a vá-
Dr. Csanádi Gyöt'l(Y beszé- gott baromfi, meg az üres vas

de végén ÓSlllinte elismerését hordó - mivel itt működik az 
fejezte ká miindazo'lmaik, ak!ik ország egyetlen. vashordógyára 
résztvettek a nagyszabású -, minden tizedtonnáért meg 
munkában, s ak!ik az: együtt- kell küzdeni. A tehervonatok 
működés olyan magas foikát átlagos terhelésében elért 101,9 
vaJ.ósított:ák meg, mint ami- százalékos eredményük jelzi, 
Jyeni ez a nagy beruházás hogy 1969-hez képest egy-egy 
fel.tételezebt. majd átadta a vonattal 105 tonnával több 

árut továbbítottak. vonalat üz.emeltetésre dr. Mé- Meghozta az eredményt az száros Károly miniszterhe- állomási technológia fejleszté
lyetllesnek, a MA V ve2lérigaz- se, a szállítófelekkel való kap
gatójának. csolataik javítása is. A kocsi-

Az avaitóünnepség után dr. tartózkodási időt 1 1 ,34 óráról 
10, 75 órára csökkentették. Csanádi György kormány,ki- Szentes állomáson a vasárnapi tüntebésben, miJn.is.zterü dicsé- rakodás az idén már rendszeretben, dr. Mészáros Károly rint elérte és esetenként túl is 

rmni&zterhelyett,es, a MA V haladta a szokásos hétköznapi 
vezérigazgatója pedfig vezér- forgalmat. A helyi Erőtakar
igaZ!lllJtái elismeresben rés7.e- mánygyár iparvágányán az-
sítetrtie a munkában kitűnt előtt sokat ácsorogtak az ide-
dol.gozólcat. gen kocsik. Bár Hamburgból 

és Rijekából 1970-ben is a haA Budapest-Cegléd-Szol- jók befutásától függően, löket
nok-Debrecen-Nyíregy- szerűen érkezett az áru, sű

há.za közötti fővonal villamos!- rúbb kiszolgálással igyekeztek 
tásában kiemelkedő munkát csökkenteni a torlódást. Az 
végzett dolgozók közül a Mun- eredmény: több mint egy órá
ka Erdemrend arany fokoza- val csökkentették az idegen 
tát 4, a Munka Erdemrend kocsik tartózkodási idejét/ 

Személyvonati menetrendezüSt fokozatát 6, a Munka szerűségük - talán ezzel is Erdemrend. bronz fokozatát 10 kezdhettük volna az állomási 
dolgozó kapta. A Közlekedés eredmények bemutatását 
Kiváló Dolgozója kitüntetés- ugyancsak szépen javult. Amíg 
ben részesült 2 csehszlovák a bázisidőszakban 196 késett 

Méltó partner 
a vontatás 

Amíg az állomáson , szo
cialista brigád 95 taggal tel
jeSJ ti felajánlásait, a szentesi 
vontatási főnökség 12 szocia
lista brigádja összesen 1 13 ta
got számlál A kizárólag Die
sel-járművekkel üzemeló fő
nökség méltó partnere a cso
móponti veTsenyben is az ál
lomásnak. A kongresszusi ver
seny keretében eddig vala
mennyi felajánlásukat teljesí
tették. 

Termelési eredményeik meg
felelnek a kiváló szint köve
telményeinek. A gazdaságos 
mozdonyfelhasználásban 1 1  O, 
a motorkocsi-felhasználásban 
105 százalékos eredményt ér
tek el, termelékenységük 
ugyancsak 105 százalékos. Sze
mélyzet:1ibás szolgálatképte
lenség nem fordult elő a fő
nökség gépállományában. 

- Dolgozóink a szolgálati 
feladatokon túlmenóen is szá
mos felajánlást teljesítettek 
már a kongresszusi verseny 
során - újságolta Lókl Béla 
mérnök főintéző, a főnökség 
vezetóje. - Szocialista brigád
jaink soron kívül végezték el 
például két kocsiszekrény le
állítását, hogy ezzel legalább 
átmenetileg megoldjuk az ak
kumulátorok megfelelő táro
lását. KISZ-fiataljaink fel
ajánlásuknak megfelelően. há
zilag végezték el három szén-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A SZOT Elnöksége és a KISZ Központi Bizottság IntézlS 

Bizottsága pályázatot hirdet az iparban, építőiparban, a keres-
1.edelemben, a közlekedésben és a mezőgazdaságban dolgozó 
fiatal mérnokok, közgazdászok és technikusok részére. 

A pályázat feltételei: 

A pályázaton azokkal a szakdolgozatokkal lehet részt ven� 
ni, amelyek a SZOT Elnöksége és a KISZ Központi Bizottság 
lntézó Bizottsága által meghirdetett Kiváló ifjú mérnök, köz
gazdász és technikus mozgalom keretében 1970-ben készülnek 
el és szerzői elnyerik vállalatuknál a kiváló címet. 

A \'állalati értékelés után a legjobb pályamunkákat - az 
értékelő javaslattal együtt - a budapesti, illetve meY11ei 
KISZ-bizottságokhoz keU eljuttatni az általuk meghatározott 
időre. A bizottságok az értékelést 1971. január 31-ig végzik eL 

A szakdolgozatok országos pályázatára - 1971. február 
20-ig - azok a pályamunkák küldhetők be, amelyeket a Szak
szervezetek Budapesti Tanácsa és a KISZ Budapesti Bízott• 
sága, illetve a Szakszervezetek Megyei Tanácsa és a KISZ me
gyei bizottságok közös elbírálás alapján a legjobbaknak ítélnek 
meg, amelyek alkalmazhatóságát, gazdaságosságát a vállalat ia 
igazolja és felhasználására kötelezettséget vállal. 

A pályázat díjai Iparáganként: 

I. díj : emlékplakett arany fokozat, elismerő oklevél és 
4000 Ft pénzjutalom; 

11. díj : emlékplakett ezüst fokozat, elismerő oklevél és 
3000 Ft pénzjutalom ; 

III ,  díj : emlékplakett bronz fokozat, elismerő oklevél és 
2000 Ft pénzjutalom. 

Az OMFB, af 0TH és az Illetékes minisztériumok a célkitil• 
zéseiket legjobban seg!t.ő pályamunkákat különdíjban részesí• 
tik. Az országos helyezett pályamunkák készítői a fenti dija• 
záson túl elnyerhetik a Kiváló feltaláló és újító cím egyes fo ... 
kozatait is. 

Az országos bíráló bizottság javaslatára a helyezett pá� 
lyamunkák legszínvonalasabbjai - a formai követelmények• 
nek és a doktori szigorlat egyéb feltételeinek eleget téve -doktori értekezés alapját képezhetik. A pályázat elbírálásában, 
a díjak odaítéléséről az országos bíráló bizottság dönt, és 1971 
tavaszán a Fiatal műszakiak és közgazdászok I. országos ta• nácskozása keretében hirdet eredményt. 

Szakszervezetek Országos KISZ Központi Blzottslig 
Tanácsa Elnöksége Intéző Bizottsága 
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Tízéves a DNFF Huszonkét év a vontatási szakosztály élén 
Beszélgetés a nyugalomba vonult Tölgyes Lajos szakosztályvezetővel 

Szolidaritási nagy/yűlés Negyvenhárom évi vasúti 
szolgálat után - ebből 21 év 
és kilenc hónap a gépészeti 
szakosztály élén -, az óév vé
gén nyugalomba vonult Töl
gyesi Lajos, a 7. szakosztály 
vezetője. A felszabadulás utá
ni években kinevezett régi 
szakosztályvezetői gárdából ó 
az utolsó. 

otthagyni, ezért mlnt levelez6 
hallgató tanultam tovább, s 
1949-ben a pártiskolai vi.7sgá.
val csaknem egyszerre tettem 
le az érettségit. Ugyanabban 
az évben, 1949 máf'ciusában, a 

kitűnő érettségi bizonyítvány
nyal s !akatosképesítésse! _a 
kezemben, kineveztek a gepe• 
szeti szakosztálv vezetőjévé. 

a Törekvés Művelődési Központban· 
1 A Dél..metnamt Nemzeti 
l'elnabadításí Ff'ont megala
kulásának 10. évfordulója al
kalmából, december 21-én a 
O:lli'ekvés Múvelódési Köz
pontban szolidaritási nagygyű-
11.ést rendezett a Vasutasok 
Szakszervezete Budapesti Te
rületi Bizottsága és a buda
pesti �tóság. 

Az ünnepi díszbe öltözött 
színháztermet zsúfolásig meg-
1 öltötte a közönség. A terület
hez tartozó szolgálati helyek 
több száz dolgozója foglalt he
lvet, hogy találkozzék és 
együtt ünnepeljen a vietnami 
nép hazánkban tartózkodó 
képviselőivel, nagy ünnepük 
évfordulóján. Együtt ünnepel
;en és együtt tiltakozzék az 
Amerikai Egyesült Allamok 
kegyetlen háborúja ellen. 

A délután 4 órakor kezdódó 
nagygyűlés elnöksé�ében he
l""et foglalt Dinh Ba Thi, a 
Dél-vietnami Köztársaság 
Budapesti Nagykövetségének 
elsó titkára, Pham Thai Than, 
az évforduló ünnepségeire ha
:ránkba érkezett DNFF dele
gációjának vezetője. Nguyen 
Thi Chon asszony, a Párizsban 
tárgyaló dél-vietnami küldött
ség tagja, Szakai! József. az 
MSZMP X. ker. pártbizottsá
gának elsó titkára, Gulyás Já
no!, a vasutas-szakszervezet 
titkára, Szúcs Zoltán vezér
igazgató-helyettes. 

A nagygyűlést Tóth János, a 
budapesti igazgatóság vezetóje 
nvitotta meg, majd Sebestyén 
Nándonié, az Országos Béke
tanács titkára, a Béke Világ
tanács tagja mondott ünnepi 
beszédet. A többi között a kö
,·etkezóket mondta: 

- A DNFF megalakulá$a fOf'
dulópontoJ jet,,ntett a függet
len Vl,"tnamért folytatott 
ltóborúbc- A széles nemzeti 
tömegek� átfogó front léte 
bizonyította, hogy a harc nem 

A köd rátelepedett az állo
má&u, Eltakarta még a Ba
konyt is. \'altóórö.k járják a 
,·ágányokat. - A negyedikre 
azabad! - kiáltják. Aztán be
írjak egymás naplójába. 
Olyan, mint egy őrségváltás. 
Váltóórök vigyázzák a bi.zt.on
l>ágot ... 

Az emberek arcára a fele
l ússég &úlyát vési a ködta.karó! 

I 

A forgalmi irodában a ren
delkezó asztalán kihűlt a ká
' é. Kiss László intézónek 
nincs ideje. :E:ppen telefonál 

- Még nina to!ógépem, 
meg tartalékom - mondja 
'Valakinek indulatosan. - Pe
dig 9 6f'a 20 van, 

A munka bos6zúsága érződik 
hangján. 10 éves vasutas. :E:vek 
óta Celldömölkről jár be. Na
t,onta 5 órát utazilk. 

- De mát' nem sokáig -
teszi hozzá és fénylenek sze
mei. Megtudjuk, hogy ó is bol
dog részese az új lak.ások 
egyikének. Egy lakás az övé 
lesz, abbóZ a 42-ból, amel11et 
hamarosan a vasuta3oknak át
a.dnak VeSZPf'émben. s ezzel 
megváltozik élete, a családé, 
inindannyiuké. 

Eközben lép be Ambrus Jó
zsef lnt.éző. ó a külsős ma. 
Közbeváltós. Mindig más-más 
J)artnerrel dolgozik. Hol bent, 
hol lklnt. Nyugalom és enyhe 
derű árad belőle. Ugyancsak 
celli bejáró. Ott épített új csa
ládi házat is. Egyértelmú len
ne törekvése hazafelé, De nem 
törekszik. 

Ml az, ami itt tartja? 
- A körn11ezet. A munka és 

a munkatdrsak Ezt mát' na-

Honnan, milyen utakon in
dult el, és hogyan került a 
vasút egyik legfontosabb szak
ága, a vontatás élére? - Er
ről, és életútjáról beszélge
tünk. 

Út e munkásmozgalomhoz 

Nguyen Thi Chon asszony beszél a részvevől,höz. 
(Balogh Lajos felvétele) 

A tizenegy gyermekes, sze
gény családból származó ser
dülő fiú 1921-ben, a miskolci 
fűtőházban lett lakatostanuló. 
Amikor megkapta a szakmun
kás-bizonyitványt, ott dolgo
zott 1933-ig, majd a dunake
szi vagongyárba helyezték. 
Onnan visszakerült Miskolcra, 
ahol letette a mozdonyvezetői 
vizsgát és a felszabadulásig 
mozdonyon telt az élete. A 
munk.\smozgalomhoz ekkor 
még nem talált utat, mert a 
háborús években az országnak 
ezen a részén szinte szakadat
lanul utazni kellett. úgy haj-
57..olták óket, hogy pihenni is 
alig volt idejük, nemhogy 
kapcsolatokat keresni. Rokoni 
szálakon ismerkedett meg 

Bajcsy-Zsilinszk11 Endf'e ant..
fasiszta mozgalmával s a sza
bad percekben a bátor szabad
sá.ghós cikkeit, orstággyúlési 
felszólalásait olvasta fel tár
sainak. !gy alakult ki körülöt
te a fűtőházban egy antifa
siszta csoport. Ekkor figyeltek 
fel rá a diósgyőri vasgyár 
'kommunistái, s amikor a fel
szabadító harcok idején alka
lom k:lnálkoz..ott, a Makán
partizáncsoport soraiba hívták. 
Amikor az ország felszabadult 
és megkezdte szervezkedését 
az MKP, a párt tagja lett. 

- A nagy feladat tudatá
ban kissé szorongó érzéssel, de 
határtalan ambícióval kezd
tem meg a munkát a szak
osztály élén - folytatódik a 
visszaemlékezés. - A hábo• 
rúban teljesen tönkrement, 
úgy, ahogy rendbehozott gör• 
dülóállomány állt rendelke• 
zéSf'e. Legelőször ezt kellett 
használhatóvá, teljes értékűvé 
tenni. Hosszú lenne telsorolru, 
hogy negyedszázad alatt ml 
mindent vitt véghez a szak
osztály és a vontatás vala• 
mennyi dolgozója. Néha ma• 
gam is coodálkoz..om, hogy 
abban az időben, annyi tenni
való közepette még tudtam 
idót, energiát fordítani a Mű• 
szaki Egyetem elvégzésére is. 
1952-ben ugyanis gépészmér
nökl diplomát szereztem. 

egyszerúen csak a demokrati
kus jogokat tipró, a régi feu• 
dális viszonyokat visszaállíta• 
ni akaró DIEM...rezsim ellen 
irányult; az igazi ellenség va
lójában az Egyesült Al!amok, 
amely a bábrezsim fenntartá
sával az 1954-es genfi egyez
mények végrehajtását kívánta 
szabotálni. 

A nagygyűlésen felszólalt 
Nguyen Thi Chon asszony is. 
Elmondotta, hogy a harc még 
nagyon nehéz és küzdelmes 
lesz, de a győzelem órája mar 
közeledik. A vietnami nép 
számára rendkívül nagy buz• 
dítást és bátorítást Jelent a vi. 
!ág népeinek, mindenekelőtt a 
szocialista országok támogatá
sa és segítése. Szólt arról is, 
hogy a párizsi tárgyalások 
Vietnam és Indokína országai
nak ügyét, csakis igazságos 
és békés megoldással rendez
hetik. 

Ezután Rékast Istvdn, a te
rületi bizottság titkára ismer
tette azt az állásfoglalást, 
amelyben a résztvevők kife-

gyon megszoktam - mondja. 
Sommázott véleménye: a mun
kahelyi légkör az, ami Veszp
rém-külsőhöz köti. 

Mind.ketten szocialista bri
gád vezetók. Fiatalok. Családo
sok. Szeretik a vasutat, és sze
retnek dolgozni. 

A munka más állomásokon 
Is hasonló. Mégsem vágyódnak 
e! erról az áHomásról. Ide kö• 
tódtek. Itt érzik jól magukat. 
Tán nem fogalmazták meg ön
maguknak sem, csak érzik, 
hogy a munka és munkahely 
csodálatos varázslók. 

őreg és vén lett VesZPf'ém
külsó. De ezek a fiatalok élte

tik ... 
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Egy markológép két hara
pással rak meg egy ZIL-t. Do
lomitból tömörítik az alépít
ményt. Szilárd és kemény ala
pot döngölnek. Ezen bóvül, 
terjeszkedik az állomás, amely 
már átlépte a változások kü
szöbét, és megújulni készül. 

- Itt Zesznek az új vaga
n11ok. Az ott az ú3 n11omvonal 
a becsatlakozdshoz - mutatja 
Szabó József felügye!ó, állo
másfónök. 

Még láthatók az utolsó kül
sói sziklák . . aztán elhordják 
azokat is a ZIL-ek. Már állnak 
téglal.ábaikon az új váltóóri őr
helyek is. 

Harmadik évtizede él Itt 
Szabó József. Sok-sok beosz
tásban dolgozotit. Most ó a pa
rancsnok. A nem kiabálós fő
nökök típusa. Módszere: meg
győzés, megértés. Más oldal
ról: figyelmeztetés, büntetés, 
amit a helyzet megkíván. 

jezésre juttatták az amerikai 
agresszió elleni tiltakozásukat, 
a demokratikus jogaiért hó• 
siesen és súlyos áldozatokat 
vállalva harcoló testvéri viet• 
námi néppel. 

Szónyi Lajos 
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A pártban hamar felismer
ték képességeit, s 1945-ben 
már a Debrecenben rendezett, 
elsó pártiskolára küldték. Ré
gi, féltve őrzött fényképek ke
rülnek elő az íróasztalfiókból 
A debreceni pártiskolások cso
portképe, középen az iskola 
vezetójével, Rudas Lászlóval. 
A hallgatók között nem ne
héz felismerni Apró Antalt, 
Biszku Bélát, Kruzslák Bélát. 

Ez azonban csak a kezdet 
volt, a tanulás folytatódott, 
beíratkoz..ott az állami gépipa
ri középiskola felnótt tagoza
tára, hogy általános művelt
ségét gyarapítsa, és szakmai
lag is tovább képezze magát. 

Határtalan ambícióval 
- Akkoriban nem volt 

könnyű a tanulás - emléke
zik vissza. - Btzon11, kemé
nyen kellett dolgoznom. S 
közben ismét pártiskoldra 
küldtek, mégpedig az 1948/49-
es, kétéves központi iskolára. 
A középiskolát nem akartam 

Emlékek a múltból 
- Melyek az újjáépítés Msi 

korsza'kának legemlékezete
sebb eseményei? Mire emlé
kezik vissza legszívesebben a 
távozó gépészeti vezetó? 
kérdeztük. 

- Ha a f'égí idókre gondo-
lok, a 2000 tonnás mozgalom 
jut eszembe. Nagy szó volt az 
az ötvenes évek elején, ami
kor a gyenge állapotú, hiá
nyos mozdony- és kocsipark
kal megszerveztük a 2000 ton
nás teherszerelvé.nyek közle
kedtetését és 1952-ben a mis
kolciak elindíthattá.k az első 
ilyen vonatot. Sokat lendített 
ez a mozgalom az ország gaz• 
dasági életén. Jelentős volt az 
Acs-féle mozdonymosási mód
szer bevezetése is. Akkoriban 
nagy gépeink 2000 kilométert 
mehettek mosástól mosásig, a 
kisebbek pedig csupán 500 ki
lométert. A vonali kísérletek 
bebizonyították, hogy az AC3 
Albert újításaval mosott ,uzgy 
mozdonyok még 10 OOO kilo
méter után is Jémtiszták. 

rém-külső. A korszer{! körzeti külsőiek - mondja Smodics 
pályaudvar kontúrjai - most Gyula üzemgazdász -, hogy 
lépik át a tervezőintézet! asz- először dolgozni kell, aztán 
talokat -, hogy már önmagát várhatják a ;utaimat. Helyi 
mutatva: hirdesse az újat, a megfogalmazás szerint „előbb 

- Szívesen gondolok vis.«za 
a gördülőállomány cseréjé
nek tárgyalásaira is. Különö
sen büszke vagyok a nyugat
németekkel, illetve a meg
szálló szövetséges hatalmak 
képviselőivel Bonnban megkö
tött egyezményre. Sikerült el• 
érnünk, hogy a nyilasok által 
nyugatra irányított, az NSZK
ban fellelhető valamennyi 
mozdonyunkat, kocsinkat visz
szakaptuk, a hazánk területén 
maradt, nyugatnémet állomás• 
helyű gördülóanyagokért. En
nek nagy része úgy össze volt 
lőve, hogy csak vagonba rakva 
tudták hazaszállítani, a mienk 
pedig csaknem teljesen hasz
nálható volt. Ezen az „üzle
ten" 191 millió forintot nyert 
a népgazdaság. Ezenfelill kü
lön 60-10 millió forintos 
hasznot hozott, hogy az őszi 
forgalomba már be is állítot
tuk a gyorsan hazahozott moz
donyokat, kocsikat. 

- Jobb szeretem, ha az 
utóbbira nincs szükség - je
gyezte meg. 

Ezután arról beszélt, hogy 

Veszprém-külsó elótt nagy fel
adatok állnak. A f'ekonstrukció 
fol11tonos figyelmet és válto
zást követel. Megvalósulása 
azonban olyan körülményeket 
teremt, melyek vonzók lesznek 
a jövó vasutasai előtt is. Mert 
ebben a térségben a munkaeró 
ma gondot jelent. Bénítólag 
hat a munkára. 

Lesz János állomásfónök-he
Iyettes mint munkaeró-energe
tikus is naponta töpreng a 
megoldáson. Munkaidő, oktatá
si szabadnap, közbeváltó, sza
badsági ütemterv, betegségek ... 
mind-mind a legnagyobb töró
dést és pontosságot kívánják. 
Minden szolgálat tervezés és 
szervezés egysége. 

A H-es őrhelyen Mándli Ist
ván vezető váltóőr jelenti, hogy 
semmi rendkívüli nem történt. 
Csak a köd ... 

Ma még Jánosházáról jár be. 
80 kilométeres út átszállással. 
Szolgálatonként 6 és fél órás 
utazással, tíz éven át. Váltóőr 
társa, Schneider Ferenc ne
gyedmagával él .  albérletben 
házasságkötése óta 

- Nálunk külsőn most jó 
idók ;árnak - mond.iák öröm
mel. Dolgoznak is szívesen. A 
tulajdonosok szemével figyelik 
az Itteni változásokat. Érde
keik egybeesnek. 
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A közlekedési koncepció 
egyik nagy dunántúli rekonst
rukciójának bölcsője Veszp-

korszerűt, a gazdaságosat... rá kell hajtani". 
Zsugorodik és bóvül ez az 

állomás. Veszprémi szárnyait 
elsorvasztja, amint felépül az 
új vontató- és iparvágány. 

A darabáru átadása a VO
LAN-nak, a lakások elosztása, 
az emberekről való gondosko
dás - súlyos, felelősségteljes 
gondként jelentkezett a szak
mai és társadalmi vezetóknél 
egyaránt. A demokratizmus el
lenére jelen.tkeztek némi fe• 
szültségek, melyeket végül is 
sikerült feloldani. A régiről az 
újra való átállás nem megy fe
szültségek nélkül. A kollektív 
döntés, az emberi humánum 
képes csak nyugalmat terem
teni. 

Tény, hogy nem ragaszkod
nak falujukhoz a bejárók. S 
ez itt nem urbanizációs kérdés 
csupán. Szívesen válnak törzs
gárdataggá Veszprém-külsőn. 
S ez sok mindent elmond. 

Az őszinte, nyilt beszédet, 
hogy csak a létezőt lehet elosz
tani, megértették az emberek. 
Aki most nem kapott lakást, az 
kap a következó építkezésból. 

Körültekintóen, mód:s.zeresen 
készültek a szakszervezeti vá
lasztásokra. A bizalmiakat 
már megválasztották. A jelölő 
bizottság is megtette jelölését. 
Horváth Béla szb-titkár elké
szítette már a beszámolót, fe
ielósséggel, odaadással. Mit, 

mikOf' és miért tett a vezető• 
ség. Nem hallgatva ez a hibá
kat sem. Két éVf'ól számot ad
ni - ttsztdn, emberséggel -
szép feladat. Mert az embere
ket érdekli, ami körülöttük 
történik. S aminek részesei. 

fgy figyelték a X. pártkong
resszust Is. :E:lénken reagálva 
mindenre. Odafigyelve orszá
gos dolgokra éppen úgy, mint 
korábban a helyi pártszerve
zet! választásokra. 

- Abban egyetértenek a 
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Épül Dunántúl egyik korsze· 
rú, impozáns pályaudvara. A 
termelő erőkben beáll a vál
tozás, mely megváltoztatja a 
termelési viszonyokat is. Kö
zelebb kerül a szellemi és fizi
kai munka, belép a termelés
be az automatizmus. Biztositó
berendezés óvja a biztonságot. 
A nehéz fizikai munkát gé
pek végzik ... 

Mindezt elhiszik és tudják 
Veszprém-külsőn. Optimisták 
az itt dolgozók. Bizakodók he
lyi és országos dolgokban egy
aránt. 

Közel négyszáz ember dol
gozik itt együtt. Kisebb ter
melőszövetkezet is lehetne. 
Traktorok helyett mély léleg
zetű mozdonyok és friss Diese
lek cipelik terheiket. 

A korszerű és jól műszere
zett üzemorvosi rendelőben; 
két fófoglalkozású orvosnő és 
asszisztensei gyÓgl/Ítják, gon
dozzuk a térség dolgozóit. 11 
szocialtsta brigádban 157 férfi 
és 33 n6i dolgozó harcol újabb 
eredményekért. 5000 kötetes 
könyvtár. Egy televízió, szín
házi bérlet ... más semmi. 
Egyelóre, mert a vágyakozást 
a kulturális létesítmények 
után, a szociális igényeket is 
- kielégíti a holnap. 

A Bakony alján, ahol a he
gyek találkoznak a Balaton
felvidékkel, dolgozik egy állo• 
más. Valamikor - pályaud
varnak nevezték el. Pedig ki
csiny, öreg és avult volt. Csak 
az emberek adtak neki erőt. 
A jó Bakony nézi, mint lesz 
most már valóban pályaudvar, 
abból az elsietetten és korán 
megadott című - kis állo
másból. 

Szabó Béla 

A korszerű vasútért 
Az utolsó tíz évben munka

társaival különösen sokat fá
radozott a modern vontatás, a 
korszerű műhelymunka meg
teremtéséért. Előre kimunkált 
koncepciók szerint dolgozhat
tak, kedvük szerint. Tölgyes 
Lajos vezetésével dolgozták 1..-i 
a magyar vasúti gördülőállo
mány milszaki fejlesztésének 
legfontosabb alapelveit. Ennek 
alapján Indult el a dieselesí
tés, a villamosítás. 

- Az én időm lejárt, de 
nyugodtan megyek el, mert 
jóZ képzett, minden tekintet
ben kiváló vezetógdrdát ha
gyok a szakosztály élén 
mondotta. - Nemrég a gépé
szeti igazgatók nemzetközi 
testületének, az UlC-nak pá
rizsi ülésén már utódom, 
Oroszvári László, a villamos 
és Diesel-osztdly vezetője mu
tatkozott be. 

Nem lenne teljes a portré 
Tölgyes Lajosról, ha nem em
lítenénk. hogy bokros teendői 
közben még arra is jutott ide
je, energiája, hogy a Vasutu 
Dolgozók Gazdasági és Ma
szaki Lapjdt, elóbb a Gazda
ságos Vasút, majd a Vasút cí
mű lapot, melynek felelös 
szerkesztóje volt, irányítsa. 

Sz. J'. 
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Mexikó, 1 968 

A vasutassport negyedszázada 
az olimpiák tükrében 

- Oj postaépületet avattak 
Béké,csaba állomáson. A há
rommillió forlnt.os költséggel 
létesített, korszerű postahiva
tal mellett megkezdték az 
Utasellátó Vállalat éttermé
nek illetve helyiségeinek bő
vítését is. A munkálatok 1971-
ben fejeződnek be. Minden újkori olimpiának 

megvolt, és valószínűleg a 
_jövőben is meglesz a sajá
tossága. A Mexikó fővárosá
ban rendezett olimpiának 
óriási jelentőségű sajátossága 
volt: 1896 óta ezúttal sike
rült megszakítás néll,.-ü.l -
anélkül, hogy gyilkos fegyve
rek beleszóltak volna a ren
dezésbe - egymás után hat 
nyári olimpiai játlékot lebo
nyolítania a Nemzetközi 
Olimpiai BizottscÍ{Jnak. 

Az emberiség - az olim
piai naptárban - átlépte a 
mindennél „hűvösebb" ötös 
r;zámot. Mexikóban a. XIX. 
o!impia a. hatodik volt sor-
1'endben az 1948. évi, londo
ni olimpia után. Felsorolha
tatlanul sok érdekessége, je
Jentőség,e volt az egykori az
ték birodalomban megrende
zett XIX. olimpiának, vitat
hatatlan azonban, hogy az 
emberiség emlékezetében ez-
2lel a ténnyel lett a legmara-
4iandóbb . •  

17 vasutas ofimpikon 

Amtkor Bádenben, 1963-
ban, a NOB kongresszusán 
Mexikó Citynek - sohasem 
egy ország, mindig egy vá
ros kapja a rendezés jogát 
- ítélték szavazataikkal a 
lküldöttek a XIX. olimpiát, a 
döntés viharos vitákra adott 
alkalmat. A sportvilágban 
nagyon sdka:n aggódtaik ami
att hogy Mexikó fővárosa 
2340 méter magasan fekszik, 
• tengerszint felett. 

A Mexikói Olimpiai Bi
%0ttság gyakorlati megoldás
sal válaszolt az aggályoSiko
dóknak. Külön,bözó olimpiai 
sportágakban - amel)'.ek , az 
emberi szervezetet leginkább 
igénybe veszik - úgyneve
zett „elóolimpiát" rendez!tt. 
A kínosan gondos, és mm
denre kiterjedő tudományos 
orvosi-élettani vizsgálatok 
azt bizonyították, · hogy �':'. 
xikó Citu é.< a. többi mexiko1 
város alkalmas az olimpiai 
;átékok megrendezésére, a 
versenyzoítet semmiféle ve• 
szély nem fenyegeti. A ren• 
dezőség olimpiai propaganda
gépezebe ped!ig csodálatos 
kulturális élmények sokasá• 
gát ígérte az antvk Mexikó 
bemutatásával. Mind a tu• 
domány, mind a propaganda 
igaznak bizonyult . . •  

Ilyen 'körülmények között 
készülődtek Mexikóra a ma• 
gyar élsportolók, közöttük • a 
legjobb vasutas versenyzok 
is. Ezútia.l az eddigi legn.a• 
gyobb létszámú vasutasgár
da. ült a Mexikó felé induló 
,-epülógépbe. Többségükben 
ezúttal is BVSC-sek, de volt 
közöttük versenyzó Szolnok• 

kult:  4. Magya.rorszá,g 194 
pont, 5. Ja.pán 191 pont, 6. 
Német Szövetségi Köztársa
ság 180 pont. 

A magyar párbajtórcsa
pat olimpiai aranyérméhez 
sokat segített B. Nagy Pá! 
kitűnő vívása, dr. Fenyvesi 
Csaba. a Szovjetun:ió elleni 
döntőben - 7 : 4-re győzött 
a magyar csapat három 
győzelemmel vette ki részét 
a ragyogó sikerből. Ezüstér
mes csapatban vezette pen
géjét pompásan Fa.rkasinsz
kyné, Bóbis Ildikó, egyénileg 
pedig dr. Kamuti Jenő szer
zett ezüstérmet, és ezzel ér
tékes pontokat a férfi tőrví
vásban. Megkapta az olim
piai aranyérmet Szarka Zol
tán, az akkor élete na.gy for
májában lévő szombathelyi 
kapus is. 

Dr Kamuti Jenő nem vá
dolhatta Fortunát azzal, hogy 
túlságosan a hóna alá nyúlt 
volna. A férfi tőrvívásban 
már-már úgy látszott, hogy 
övé lesz az aranyérem, de vé
gül mégis a román Drimba 
került a dobogó legmagasabb 
fokára. Vívóink - a Kamuti.
fi vérek hozzájárulásával 
tőrcsapatban még egy ötödik 
helyezést is elértek, ami na
gyon jól jött a pontverseny 
számításánál . • •  

Bakos Károly súlyemelés
ben új országos rekorddal -
440 kil<ival - harcolta ki a 
rendkívül erős mezőnyben, 
váltósúlyban a bronzérmet. 
Tóth Gézának Mexilkó rossz 

tek pontokat a magyar csa.• 
patnak, nem kerültek_ ver
senyszámukban az első hat 
közé. A birkózó Steer Antal 
például nehéz sorsolást ka
pott, de így is csaik a negye
dik forduló után esett ki. A 
női 4Xl00-as vegyesúszó..vál
tónk - amelyben Gyarmati, 
Turóczy és Kovács úszott -
a döntőbe jutott, és kevés hí
ján maradt el a pontot érő 
hatodik helyezéstől. A kerék
páros Géza Imre szokatlanul 
nagyszámú és nagyon erős 
mezőnyben a 21. helyen vég
zett. Hogy ez mit jelent, azt 
csak awk tudják igazán ér
tékelni, akik már - pokoli 
Iramban végiggürcöltek 
200 kilométert . . .  

• 

A magyar sport ragyogóan 
szerepelt a felszabadulás 
után lebonyolított hat olim
pián. Sokkal több érmet, he
lyezést, világraszóló ered
ményt ért el, mint az 1896-
1936 között megrendezett ki
lenc olimpián. Nem magyar 
sportvezetők, nem magyar 
sportújsá.gírók találták kí, 
hogy az alig több, min.t tíz
mi!liós Magya.rorszá,g „sport
nagyhatalom". A kitüntető 
jelzőt a magyar sport 1972-
ben, Münchenben is szeretné 
megőrizni. :ts ezt a tisztelet
re méltó törekvést a magyar 
vasutas sportolók München
ben, és München után is 
eredményesen szeretnék tá
mogatni. 

Vedres József 

k t - · ·· k m"nden e'vben megrendezi a levelezók és Szer esz osegun 1 
én k üH s r tudó.sítók falálko.�ját: .. Lcgutób! d:;;:

ib_e� �;nka :;tékelé�e a hagyományos osszeJovetelrc. z • ev 
"t.kára 1a unk t - Gulyás János, a vasutas-szakszervezet ti ; P

_ 

�ó::erkcsztője megjutalmazta a !udósjtóka.l, levelezokel es a 
legjobb lapteneszto���nyi Lajos felvétele) 
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Örömet szereztek, 
de nemcsak karácsonyra 

Curtici közös határállomás 
aranykoszorús, Kossuth szo
cia1i.sta brigádja a nyáron 
J200 forintot fizetett be az ár
vízkárosultak javára. úgy 
érezték azonban, hogy képe
sek többet is tenni. A máté
szalkai állomásfőnökség szak
szervezeti biwttságának ja
,vaslatára el vállalták, hogy a 
Tunyogmatolcson lakó özvegy 
K. Szabó Józsefné öt gyerme

tanszert vásároltak részükre. 
Novemberben a brigád másik 
két tagja, Ma.gony Edit és 
Deák Katalin egy�gy 8 kilo
gramm súlyú csomagot kül
dött a kJis közösség nevében. 
Ugyanígy, karácsonyra is si
került boldogabbá tenni a 
gyerekek és édesanyjuk lln
nepnapjaJt. 

Pacz József 
ke közül az iker Katikát és .------------
Ferikét az általános iskola el-
végzéséig patronálják. 

A szerkesztőség fi-zeni 

emléke marad, mert nyomás- .----------------------------ban kiesett a versenyből. 

A brigád két tagja, Császár 
Ferenc és Kotrocó lI József 
októberben :(elker�,ték a gye
irelkeket, és Mátészalkán 1320 
forintért ruhaneműt, Mbbelit, 

Nábrádi Lajos Budapest ; Vár• 
falvl Gyula Gyékényes. Boldizsár 
Gyula Békéscsaba i D. Nagy Já„ 

nos Szolnok ; Nagy Antal Géza 
Nagykanizsa ; Szücs Ferenc Hat
van: Pál István, Behán Rózsa 
l\.1.iskolc: Markos József Zalaeger
szeg: Kiss János, Voloslnovszkt 
János Debrecen ; Pacz József Cur
tict ; Halmai János Pécs ; Kecskés 
László Nagybátony ; Dobrádl LIIS?· 
ló Orosháza : Leve1Plket lapunk 
anyagához tclha.sznáIJu.k. 

- UTANPOTLAS. Gyéké
nyes állomáson példamutató 
gondoskodással foglalkrznak a 

fiatal vasutasok nevelésével. 
Az elmúlt évben három újon
nan felvett dolgozóból képez
tek személypénztáros!, decem
berben pedig hét fiatal t·as
utast - köztük öt újfelvételes 
nőt - vizsgáztattak le határ
idő előtt egy hón.appal az áru
fuvarozási sza.kismeretekből. 

Társadalmi munkára tett 
kongresszusi vállalásaikat tel
jesítették a vésztői szertár 
Landler Jenő szocialista bri
gádjának tagjai. Többek kö
zött átalakították a szertári 
szénkarnrát és a gázolajtáro
lót. két SZÍ\'ÓCSŐ saját hatás
körben történő kijavításával 
lényegese:1 növelték az olajtá
roló kapacitását, s személyen
ként húsz órát dolgoztak a 
közsée;i néplie:et fásításánál. 

- f::vzáró brigádértekezletet 
tartott Hatvan állomás Gaga
rin szocialista brigádja. Hatá
rozatot ho1.0tt a közösség, 
hogy vállalják egy teher- és 
egy személyvonatos brigád se
gítését, s a nőket is bevonják 
a mozgalomba. 

- NÉV ADAS. Hármas név
adó ünnepséget tartottal; ka
rácsony előtt a nagykanizsai 
Kodály Zoltán Múvelődési 
Otthonban. Mindhárom gyer
mek - Agoston Mónika. Du
dás Valika. Pintér Zolika -
édesapja mozdonyi·ezetőí szol
gálatot teljesít a. helyi fü.tő
háznál. 

- VERADóKAT K0SZ0N
T0TT december 1 1-én a. szol
noki jármű.javító üzem vörös
keresztes szervezeténelc 400 
főnyi tagsága. A 376 önkéntes 
véradó közül - akik az idén 
135 liter vért adtak díjmente
sen - megjutalmaztá� a sok-

Pontokat hozott a :magyar 
csapat S1Jámára az ak!kor 14 
éves Gyarmati Andrea. Az 
egész magyar különítmény 
legfiatalabb tagja a 100 mé
teres hátúszásban országos 
csúccsal, a 100 méteres pil
langóúszásban is jó idővel 
került a döntőbe, és végzett 
mindkét számban az ötödik 
helyen, No és természetesen 
- Turóczy Judittal és Ko
vács Edittel együtt - tagja 
volt a döntőben ötödik helye
zést elért női 4X100-as gyors• 
úszó váltónaik. Ötöd1k helyen 
végzett a magyar női tor• 
nászcsapat :is, a „jókor jövő" 
pontokhoz a pécsj Erdősiné 
Tolnai Márta is hozzájárult. 
Pécsi klubtársa, Hon.ti Ró• 
bert atléta nem tudta hazai 
formáját „hozni", így a 800 
és az 1500 méteres futásban 
az előfutamok során elbúcsú• 
zott a további szerepléstől. 

A llivntalo 

szoros véradókat. Huszonöten 
hússzor, vagy annál is több 

Lapból alkalommal adtak vért az el

Becsülettel küzdöttek 

Szépítgetés nélkül állíthat• 
juk, hogy azok a. vasutas 
versenyzők is becsületesen 
küzdöttek, a.kik nem szerez-

A vasutas-szakszervezet, a KPJ.\I és a Vasúti Fóosztály veze
tői december 10-én a szakszervezet Benczur utcai székházá
ban fogadták és megjutalmazták a legjobb vasutas portoló
kat, nemzelkÖ7.i és magyar bajnokságok győzteseit, helyezett
jeit. Képünkön Szabó Antal fótitkár méltatja a vasutas
sportolók 19i0. é"1i teljesítményeit. Ezután dr. Csanádi 
György közlekedés- és postaügyi miniszter mintegy 120 
sportolónak, iUelőleg sportvezetőnek adta át a megérdemelt 

Jutalmat. 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a kövelkez(l. 
ket: 

50. szf.mból : 1215711970 . •. B. Az 
F. 53. számű Utasítás módosítása 
és ktegész.:itése. 

A szabványméreta levél mérete! 
és dJJazásl feltételei. 

J.akáscsere 

- l'tlagJód áJiomáson levő, 2 szo
ba összkomfortos szolgálaU laká
somat elcserélném budapesti vagy 
györt hasonlóra vagy nagyobbra 
megegyezéssel. Cím : Rátkai Zol
tán, Maglód állomás. Erdeklódnl 
lehet : 66-65 üzemi telefonon vagy 
este 16 óra után szeme1yesen. 

múlt években. 

I\IAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Főszerkesztő : Gulyás János 

Felelós szerkesztő : Vtst Ferenc 
Szerkesztőség : 

Budapest, VI., Benczúr utca U. 
Telefon, városi:  2-29-872, 

üzemi : 19-77. 
KladJa és terjeszti : 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest, vn., Rákóczi ut 5!, 

Tele!on : 224-819 
Levé.lclm : Bp. 70. Pl. 32. 

Felelős kiadó : Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámunk: M 'B 215-11 659 

Szikra Lapnyomda 

,-ól Szegedről, Miskolcról, ,-----------------------------------------Sz�mba.thelyről és Pécsről is. 

(Laczkó Ildikó felv.) 

:es mennyien utaztak még 
olyanok, akik vasuta;' spor�· 
körökben kezdték pályafutá· 
sukat vasutas sportegyesüle• 
tek�n érték el az olimpiai 
52lÍntet. 

Helsinki előtt és Helsinki 
óta. nem szerepeltek a ma· 
gya.r vasutas sportolók olyan 
eredményesen, mint az egy· 
kori azték birodalomban, 
Mexikóban. Igaz, hogy az 
egész magyar olimpiai ikül· 
döttség remekül helytállt. A 
nem hivatalos pontverseny
ben az USA végzett az első 
helyen 711 ponttal, az 599 
pontos Szovjetunió előtt. A 
két „szuper sportha,talom" 
ezúttal is nagyon elhuzott a 
mezónytól, bár az önállóan 
induló Német Demokratikus 
Köztársaság harmadik helye
zése 239 ponttaJ, úgyancsalc 
meglepte a sportvilágot. 

Ragyogó eredmények 

:es nyomban az NDK után 
szinte a késhegyig menő har
cot folytatott a negyedi,k 
helyért a Magyar Népköztár
saság Japánnal és a Német 
Szövetségi Köztársasággal. , A 
magyar vasutas sportolok
nak nagy érdemeik vannak 
abban hogy az első három 
vtán � pontverseny így ala· 

Az lsza.ki Jármújav!tó szak
szervezeti bizottságának tag
jai december 15-én, vezetősé
gi ülésen búcsúztak a nyug
díjba vonuló Déry Károlytól, 
a népszerű Polditól, A búcsúz
tatáson részt vett a jármű
javító igazgatója is. 

Baranyi Zoltán szb-titkár 
meleghangú beszédében mél
tatta 25 éves társadalmi mun
káját, és átnyújtotta a szak
szervezeti bizottság ajándékát. 
A Törekvés sportegyesület 
nevében Boér Béla. elnök em
lskezett meg a „Töri"' egykori 
kitűnő labdarúgójáról, a ldvá
ló edzőről, a nagyszerű barát
ról. Az életben és a sport
pályákon egyaránt sok küz
delemben edződött ember, 
meghatott szavakkal, köny
nyekkel küszködve, köszönte 
meg az őszinte elismerést. 

Véget ért egy tevékeny, 
tettrekész, fáradhatatlan em
ber aktív pálya.futása. E sorok 
írója is sokat tapsolt a „Töri"
pályán az alacsony termetű, 
de higanymozgású, ördöngö
sen cselezó Déry Ka.,-csinak. 
Abban az idóbe:1 még a futball
ínyencek is csettintettek, ami
kor a Déry-Dóry balszárny 
megoldhatatlan feladatok elé 
állította az ellenEeleltet. 

Jó pihenést, 

Poldi! 
1945-ben főbizalmiként 

kezdte a. szakszervezeti mun
kát, majd gazdasági felelős
ként mű.ködöti egészen nyug
díjaztatásáig. Most, amikor 
utóljára ülünk le vele, mint 
aktív szakszervezeti vezetósé• 
gi taggal beszélgetni, ismét 
szóbakerülnek a.z újpesti „ke• 
se,·ű." napok, a súlyos térd
sérülés, a Törekvésben és a 
Kispesten töltött labdarúgó
éi·ek, a „profi" és „amatőr'' 
válogatottságok, világhírű 
kortársak, a Latorca utcai es
ti mérkőzésen elért páratlan 
siker. Két feleségének elvesz
tése, ha örök nyomot hagyott 
is benne, nem törte meg élet
kedvét, nem csökkentette 
munkaszeretetét. Gyermekei
nek felnevelése szinte meg
oldhatatlan feladat elé állítot
ta, de Poldi ennek a. követel
ménynek is a tőle megszokott 
lelkiismeretességgel teti és 

tesz ma is eleget. 
Edzői munkásságát is siker 

koronázta. Legnagyobb ered-

ményét akkor érte el, amikor 
a. Törekvés csapatát egy osz
tállyal feljebb juttatta.. Kár, 

,hogy nem sokáig folytathatta 
ezt a tevékenységet. 

A megrázkódtatások köze
pette olyan munkát vállalt a 
szakszervezeti bizottságban, 
amely rendkívüli megbízható
ságot, precizitást igényel. 
Csak a havi bélyegforga.lom e 

nagy szakszervezeti bizottság• 
nál 70 ezer forint körül moz
gott. A gazdasági felelős mun
kájáról a központi és területi 
bizottsági ellenőrzések csak 
dícséretet mondhatnak. Mun
káséletét sok elismerés fém
jelzi. Az anyagi megbecsülé
sen túl, számos kitüntetést is 
kapott. 

- Hozzászoktam az életben 
a. meglepetésekhez - mond
ja - ,de még számomra is 
furcsa., hogy nem a fiam, ha.
nem a kislányom kedveli a 
futballt. Nemcsak érti, ha.nem 
remekül is csinálja. Most már 
úgy néz ki, hogy nem is hiába.. 
A nők a fociban is egyenran
gúak kezdenek velünk lenni. 

Amikor mosolyogva búcsú
zik, én sem mondhatok mást, 
mint a többi jóbarát, munka
társ mondott: Jó pihenés!, 
Poldi! 

Sz. Tóth András 

PRESSZOKAVE, KAKAO, HIDEG UDITO ITALOK, 

BUFEARUK, CIGARETTA, LEVELEZOLAP, BELYEG. 

Az utasok gyors kiszolgálását biztosítják 

a pályaudvari automaták. 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
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A siker titka : 

Körültekintő munkával 

készültek fel a budapestiek 

Kiss Károly, a SZOT alelnöke beszédé& mondja 
(SzónvJ Lajos felvéte�) 

A magyar szakszervezetek ajándéka: 

Három szakszervezeti bizottsági titkár véleménye 

az ünnepi személyforgalomról 
kilenc vasúti kocsi Vietnamnak 

s-tten, körültekintően Az sz�titkár név szerint re, ha (gy összefogunk. Talán 
bcmyolítottá:k le a vasutasok a említi azokat a vasutasokat, csak azt a hibát vétettük, hogy 
karácsonyi és az újévi forgal- akiken nagyon sok múlott. Dé- a 8/C osztály által karácsony 
mat. Csupán a karácsonyi ün- ri József tanácsos, helyettes másnapján lemondott 6611 
nepeket megelőző napokon és főnök, Papp Zoltán oktatótiszt, számú vonat el.lenvonatját, a 
az ünnepekben több mint hét- Balku Lajos ve:renylő, Zsigri 6612-est sem közlekedtettük. S 
miUió utast kellett elszállí- Lajos, Menyhárt János, Szabó ennek hiányát szóvá tette az 
ianL A túlzás nélkül óriásinak Sándor és sok hozzájuk ha- utazóközönség. 
neve2ihetó feladat jókora ré- sonló dolgozó neve hangzik el Mi újat közölhet még a két 
sze a főváros három nagy sze- Lehetetlen felsorolni őket, hát vélemény után Szabó Imre, a 
mélypályaudvarának dol.go- még érdemeiket! Déli pályaudvar szb-titkára? 
z6ira hárult, mégpedig igen - Bizony nem sokat 

�__, Tóth András, a Keleti pá- hangzik a válasz. - A szerve-kedverotlen, zord idójár""" vi- lyaudvar szb-titkára elsősor- zésben nálunk sem volt külöllZ()nyok közepette. ban szintén a jó elókészítéssel nösebb kifogás, s állomásunk 
A MA V legfelső vezetői é:s magyarázza az ünnepi forga- dolgozói szinte karácsonyi az ellenőr7.ést végző szervek lom sikerét, azután a követke- ajándéknak tekintették a 

joggal állapították meg, hogy zóket mondja: helytállá.su'kért kapott külön 
az év végi ünnepi forgalom _ Ezekben a napokban va- jutalmat. Lehetne pers:ae hoszUyen jól szervezett talán még lahow megjavult a munkamo- szan méltatni a Szász Miháaoha nem volt. De vajon ho- rá.l. Mintha semmi különbség lyok, Fekete Józsefek erőfeszfgyan értékelik a munkát a 

nem lett volna a reszortok kö- tését, a szabad.napjukat is fel-
Nrn,nnti, a Keleti és a Déli pá- �1d ó t J k' �1 · .,..,,,_ ZÖtt, úgy összetartott vala- " oz va"u aso, 1v„ o mun-

Jelentős esemény színhelye 
volt január 4-én a dunalreszi 
járműjavító. Ezen a napon ad
ták át ünnepélyes keretek kö
zött a magyar szervezett dol
gozók ajándékát - ikilenc vas
úti személyszá!llftó kocsit -
a Vietnámi Demokratikm 
Köztársaság képviselőjének. 

Az üzem hatalmas szere
lőcsarnokában tartott nagygyű
lésre mintegy háromezer dol
gozó jelenlétében került sor. 
Megjelent Hoang Cu.ong, a 
Vietnámi Demokratikus Köz
társaság budapesti nagykövete, 

Kiss Károly, a SZOT alelnöke, 
Gyócsy Jenő a vasutas-szak
szervezet elnöke, Szabó An
tal főtitkár, dr. Dobi Ferenc, 
a Szakszervezetek Pest megyei 
Tanácsának ve-z,ető titkára, 
Szücs Istvánné, a KISZ KB 
osztályvezetője. 

Az ünnepséget Ré-va.y Sán
dor, az üzem szakszervezeti 
bizottságálnak titkára nyitotta 
meg. Ezután Kiss Károly, a 
SZOT alelnöke mondott be
szédet. Szólt a magyar szer
vezett dolgozók segítőkész 
munkájáról, amelynek egyik 

Előzetes ielentes szerint 

eredménye a Dunakeszin ld
szült - egyenként l milli4 
7 20 ezer forint é-rtékíl - ki• 
lenc személyszállító kocsi. � 
értékes ajándékért Hoang 
Cuong nagykövet mondott kö
szönetet a magyar munkások
nak. 

A kilenc lkélk színű kocsi, Q 
oldalán elhelyezett táblán lé
vő "Cac Cong Doan Hung -
Ga - Ri Kinh - Tang", (A: 
magyar szakszervezetek aján� 
déka) felírattal hamarosan út� 
nak indul Vietnámba. 

Sz. L. 

A vasút 115 millió 870 ezer tonna árut 
és 386,8 millió utast szállított az elmúlt évben 

lyaudvar szaksrervezeti bi- mennyi társs
zolgálati ág. A káját, de feltétle-nül szeretném 

rottsá
gának 

ve
zetó ti

s
ztsé

g-
forgalom és a vontatás sok se- felhasználni az alkalmat arra, 

�"iselől, a:lá.k közvetlenill vet-
1k ál ! hogy a pályafenntartásiah,ól 

tek részt a dolgozók moz_gooí- gítséget apott a P ya enn- ejtsek néhány szót. A rendk!tisában és velük együtt ,.iz- tartástól, a távközlő és bizto- vüli időjárás, a nagy ha�•azás gulták" végig ezeket a nehéz sítóberendezési szakszolgá- meghiusftotta volna kitú::ött A "asútl f6osztdlyon ezek- a tervezettnél 4 millió Meglehetősen nagy arányban 
napokat. [attól. A szerelvényekkel és a célunkat, ha a pályamunká- ben a napokban nagy gonddal 370 ezer tonnával több növekedett az árutonnakilo-. 

Tótfalvt István, a Budapest- gépekkel sem volt semmi baj. soktól nem kapjuk meg azt a készül a múlt esztendő mér- árut szállítottak, a nép- méter teljesítmény, ami az át-
Nyugati pályaudvar sz�tit- Huszonnyolc pénztárunk üze- segítséget. amit az ilnnepi for- lege. Az 1. szakosztálytól ka- gazdaság által támasztott lagos szállítást távolságnak 4 

kára igy foglalja össze a vé- melt, 1 a pénztárosok jól ga1om l bonyolítds61!oz nyúj- pott előzetes tájékoztatás sze- igényeknek így sem sike- bázishoz viszonyltott 22,4 szá-
lemén�-ét: áll k tottak. Ez is hozzájárult ah- rint a vasút 1970-ben 115 rült teljes egészében eleget zalékos és a tervhez viszony!,-

- Sikerfüt, de nem véletle- győzték a munkát. Nem ta 
hoz, hogy a vonatok rendsze- millió 870 ezer tonna árut és tenni. tott 3,1 százalékos emelkedésé. 

tlill. Jó gondowt volt lehetősé- az utasok végtelen sorokban a resen indultak és érkeztek, s 386,8 millió utast szállított. Az Elsősorban néhány tömegáru- nek a következménye. Az átla
get te-renitenl ahhoz, hogy a pénztárak előtt, mint a ko- az utasok kényelmesen, biz- áruszállítási tervet 103,9, a ból maradtak elszállítatlan gos szállítási távolság ilyen 
1::clgálati "ezető zsebbe ny'.11- rábbi években. Kifogástalanul tonságosan jutottak ottho- személyszállítási tervet pedig készletek a fuvaroztatóknál. mértékű növekedését, egyrészt 
;on, és rövid úton jutalmaz- végezt,e fe1adatát nemzetközi nukba, illetve vissza a mun- csak 97,9 százalékra teljesítet- Ennek legfőképpen az az oka, a MAV hálózatát átmenetben 
hassa a megerőltet6 többlet- és belföldi információs szol- kahelvükre. Dicsekvés nélkül tük. A terv ugyanis 111 millió hogy az árvízkárok helyreál- érintő, nagy távolságú tranzit 
munkát, továbbá hogy ezekre gálatunk ls, melynek „gerinc- mondhatjuk : dolgozóink ismét 500 ezer tonna áru és 395 mii- lításához szükséges anyagok fuvarozás arányának a terve-
• napokra felemelték a pálya- had't" k.<...-+e a szabadnapo- J

0ól vizs"0áztak . . .  !ió utas elszállítását írta elo-. f , • záll' ó zettnél nagyobb volumene, 
, .., d l ók 6r di„ t " �-�• uvarozasa igen nagy s it -fenntart....,; 0 goz a ,a • sakból verbúvált mozgó infor- Gergely József Annak ellenére, hogy kapacitást kötött le. másrészt az árvízkárok hely-

Ez sokat jelentett, de nem min-
mációs hálózat. reállításához szükséges építő-

dent • • • r--------------------------------------- anyagoknak az ország ki.ilön-
Az sz�tltkár k5zben kihúz- Tóth András elmondta azt böző részéből történő szállítá-

za íróasztala fiókját, és elóve- is, hogy a pályaudvar vezetői 

N bb „ f , 

sa eredményezte. Ugyancsak a 
S2'Ji az állomás ünnepi intézke- killön értekezleten beszélték agyo ossze ogasra vaq szükse'g tranzit és az  átlagos szállítási 
dési tervét. meg a dolgozókkal a központ- távolság növekedése eredmé-

- Valóságos halmaza ez 11 tó! kapott irányelveket, s a , nyezte, hogy 

:���;!. - �i��
0

;�:�tkér- szakszervezeti bizottság szin- a szocialis létesítmények építésénél a luvarbevétel a bázist és 
désnek személyi felelóse volt. tén ennek megfelelően moz- a tervet egyaránt 5,3 szá-
Még a tisztaságnak és a rend- gósította aktivistáit. Az Ozeml beruházások mel- nóségi teljesítését. Ennek elle- tenntartási szolgálat öltöző-

zalékkal haladta túL 
nel� is. Bárki azt hihette, hozy - Mindenki a fedélzeten lett minden évben nagy erő- nére fejlődés jellemezte e te- mosdója, Hatvanban a kocsi-

Az áruszállítás fontosabb 
minden rendetlC'll, szemetelő tartó kod tt · · d feszítéseket követel a szociális vékenyséf!et. Az utóbbi 3 év- tisztítók ··1t·· - sdó' és műszaki, gazdasági mutatói -

tak 't' ő z O - Jegyzi meg e- - 0 ozo-mo Ja egy a kocsiforduló kive·telével - a utast egy-egy art on sep- �·,s= b tltk'- tán beruházások határidőre törté- ben közel 6 millió forinttal nö- kerékpárta'roló. To''bb megkez-ró l k. ·rt „gl • ót • u ·" az sz - "-'-, azu mennyiségi mutatókhoz ha-ve ·ise Voe g a var er- 'bál · k tat • j" • nő kivi tele7,ése. A budapesti vekedett a szociális helyzet ja- dett szociális létesítmény meken és a peronokon. pro Ja u ni a ovore vo- igazgatóság területén az el- t•ítását szolgáló beruházási 1971-ben kerül átadásra. sonlóan javultak. Az egy ko-
A valóság ebből jóformán natkozó tanulságokat is. Végül múlt években az építő kapaci- összeg és a múlt évben már A nagy erőfeszítéseket kö- csira eső átlagos statikus ter-

annyi, hogy a szokásos taka- azt mondja:  tás és az anyaghiány nagy- meghaladta a 27 millió forin- vetelő előrehaladás ellenére, helés a bázishoz mért 3, a 
rítói kapacitás kihasználásán - Képesek vagyunk a leg- mértékben hátráltatta az éves tot. több szociális beruházás kivi- tervhez viszonyított 2,3 száza-
túl beszervezték a vasútórség nezebb feladatok jó elvégzésé- programok mennyiségi és mi- Az 1970_ évi szociális beru- telezése elma1'adt a tervezett- lékos növekedése nagy mérték. 
tagjait, ahik a pályaudvari hez képest. Most a magas,épí- ben enyhítette az egész évben 
rendo·ro··kke' ef!yu·· tt J·a'rták az ;--------------------------...,. házás teljesítése - előzetes 

-k J'elentkezett kocsiki'llít'sl gon-., - f lm · · ek 1 ·án to ön a sor, hogy közös .össze- " " 
állomást. Argus szemmel e eres a apJ - a ma-

fogással pótolják a lemaradá- dokat. A tehervonatok átlagos 
Ügyel._,_ m1·nctenre, ko„zben gasépítési kapacitás, a tégla, terhelése a bázist 14, a tervet "'" 

A d b • k k"t tt k g k ' t 
t és · zhián a1 sokat és javítsák a minőséget! 

menetrendi felvilágosítást is e 1·ecen1e l e e ma u er 
cemen 

árv
mes 

Y
, 

V 
a- Ez azért is fontos, mert mint 11 tonnával haladta meg. Ez 

adtak. D;Me·ret 1·11et· a s�nbad- mint az fz okozta károk azt J0elenti, hogy 1970-ben M •- • - k -k· -• 11 é · l megállapították, az utóbbi idő- w 
t k t t mun aero ie,..,s e en re 15 e - tehervonatok átlagos terhelé-napos vasu aso a • mer ne-

A debreceni vasutasolc - éri a 95 százalékot. E körül- ben sza.porodile a hiánypótlás-
héz éjszakai szolgálatuk előtt intéző, továbbá Rdcz Imre to-

mények egyUttei; mérlegelése sal átadott létesítmények szá- se 1021 tonnára növekedett. 
vagy után karszalagot öltve őszintén szólva - könnyebb latásvezető és brigádja szerez-

mellett is elismerésre érdemes ma. Ezért gyakran hooszú hó- A kocsiforduló idő sajnos 
jártak-keLtek a nyüzsgő tö- ünnepi forgalomra számítottak. te a legtöbb érdemet. Termé- napokig nem használhatók az mind a bázishoz, mind a terv
meoben, hogy eligazitsák az A meteorológusok ugyanis azt szelesen sokak neve kíván- teljesítmény ez. Az éves prog- új létesítmény

ek. hez viszonyítva romlott. Itt 
érdeklődők.zt. A személypénz- jeleztkk, hogy nem lesz fehér koz.na még ide, akiknek kö- ram keretében, Almásfüzitőn Figyelmet érdemel a pálya- azonban érdemes megjegyezni, 
tároook érdemeit sem csök- a karácsony. De azéi-t nem szönhetó, hogy i-endben, fe- elkészillt és átadásra került a fenntartás saját vállalkozású hogy a kocsiforduló Idő 
kenti az a körülmény, hogy az volt semmi baj : egy ember- gye!mezetten -zajlott le a nagy 3 millió forintot meghaladó ép!tő tevékenysége. Ennek ke- a legkritikusabb negyedik 
utasok nagy része jóelőre ként fogtak hozzá a decem- erőpróba. Am mindennél szociális épillet, Angyalföld retében dicséretes munkát negyedévben _ a GB• megváltotta menetjegyét, s a ber 22-én leesett hótömeg, szebben hangzik : a vasutasok állomás öltöző-mosdója, Tata- végzett több pályafenntartási határozat eredményekén& tömeg áramlását ez kedvezően majd a 23-i hófúvds emelte teljesítették feladatukat. bánya-felső guritódombi me- főnökség. E tevékenységben - 3,97 napról 3,88 napra megosztotta. akadályok eltakarításához. 

Czeglédi Sándor 1egedője, Győrben a pállya- kiemelkedik az tpületfenntar- csökkent. 
Az . té k dé·' t I P Ebben a munkában kitűntek t•-' Fo·no··kség. A fenntar«-- m z e •• erv a a - b 'll ,. ... • ..-. ""' A személyszállításnál, a b�-�· 'llo . t · , De recen a om= adminiszt- mellett egyre no··vekvő építő " ,an az a mas veze osege az tí 1 · w· d 1 ó' 1ró ,----------------------------. zishoz bekövetke:,;ett csökken-<-úgynevezett „Kórház" és ra v, uva 1 0 goz 1. asz- és belső szerelő munkát vé- r.iindenekelőtt a közlekedésp� �Hosszú" vágányokon indu- talukat ottbagyva, félcipőben geznek. Munkájuk még haté- 1 Já.sra kész szerelvényeket tá- szállták meg a váltók. keresz- Ha' rom évtized egy munkahelyen konyabban fejlődne, ha a há- itikai koncepció eredménye. 

lt l k t .. k , tezések körzetét, hogy semmi z,·lagos építői'parhoz hasonló A rövid távokon ugyanis a ro • ame ye e szu seg sze- f 
ak dá 

1 személyszállítás mind inkább rint bármely p!lwnatban fel en
él

n -�llí
ts' 

n
b

e egyen a sze- anyagi ösztönzésben részesül- a ko··zu' tra terelőd'1k. A s�� lehetett használni. A forgal- r.1 ysza „s an. Harminc éven át dolgozott litikai életében !s tevékeny nének az általuk végzett mun- =-
ml szolgálat kellő megerósíté- A gépkarbantartó műhely a debreceni járműjavítóban szerepet vállalt a felszabadu- káért. mé!yszállító vonatok zsúfolt-
se szintén idejében megtörtént, tizenegy főnyi szocialista bri- Tóth Antal belsőellenór, aki lás óta, amikor is tagja lett a A végrehajtó szolgálat dolgo- sága a múlt évben némileg 
8 természetesen a műszaki ko- gádja is kitett magáért. Napi decemberben ment nyug- pártnak és a szakszervezet- :zóinak szociális ellátottsága. enyhült. A kocsik tisztdnta1'• 
csiszolgálat is kitett magáért. munkaidejük letelte után, es- díjba. A köztiszteletben álló nek. Az szb munkáját például az e célra biztosított anyagi táta, fűtése és világítása azim
A szerelvényeket felhasználás te 11 óráig söpörtek, lapátol- vasutas munkáját mindenkor több éven át a számvizsgáló források célszerű !elhasználá- ban még sok kívánnivalót 
előtt, még a tárolóvágányokon tak. példamutatóan végezte, s sa megköveteli, hogy a kivi- hagy maga mögött. Erre a Jö
megvizsgálták, így csak a A forgalom lebonyolításában szolgálati évei alatt igen sok bizottság tagjaként segítette. telezésben részt vevő építők vőben minden eddiginél na
műszakilag teljesen kifogás- Megyeri Gyula intéző, rendel- fiatalt nevelt jó pénzügyi és Lakóhelyén pedig a Hazafias jabban fogjanak össze a cél, a gyobb gondot kell fordítani a 
talan egységek kerülhettek az kező forgalmi szolgálattevő és ellenőrzési szakemberré. Népfront aktivistájaként vég- létesítmények határidőre tör- személypályaudvarokon. 
!nduló vágányokra. munkatársa, Kondorosi Béla Az üzem társadalmi és po- zett igen sokrétű feladatot. ténó elkészítése érdekében. (vfsf) 
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Befejeződött a szakszervezeti választások első szakasza A dolgozók döntik el 
AZ 0TEMTERVNEK meg

telelöen befejeződtek a bizal
mi, műhely (osztály) bizottsá
gi választások. A kisebb szak
szervezeti bizottságok többsé
génél Is megtartották a veze
tőségválasztó taggyűléseket. 
Az átgondolt előkészítő mun
kát dicséri, hogy a szalcszer
t:ezeti bizottságok csar, indo
kolt esetben változtattalc az 
eredetileg betervezett időpon
tokon. A nagyobb szakszerve
zeti bizottságok választására 
(küldöttértekezletekre) a kö• 
zell napokban kerül sor. 

A választások tehát félldő
h.n: érkeztek. Megállapíthat
juk, hogy a szakszervezeti bi
wttságolc többsége az irány
elveknek megfelelően késziilt 
fel a nag11 jelentőségű felada
tok megoldására. Az eredeti 
cé!kitilzés, hogy a szervezeti 
kérdések mellett a politikai 
tartalom jelentőségének meg
felelő helyet kapjon, az eddi
giek során érvényesült. Nem
csak a szakszervezeti szervek 
és funkcionáriusok tekintik 
szívügyüknek a választást. az 
egész tagsáq meglcülönbözte
tett bdek!ődéssel, felelősség
mcttel vett és 1>esz részt az 
döké.�zitéí és lebonyolító mun
kában. A nagyobb felelősség
én..et, a szakszervezeti munká
,·al szemben támasztott foko
zottabb követelmény a bizalmi 
r;llasztásokon, a műhely (osz
tály), valamint az eddig meg
tartott szakszervezeti bizottsá
gi választásokon egyaránt 
megnyilvánult. A szakszerve
zeti választott testületek és 
funkcionáriusok a megnöve
kledett jog. és hatáskörnek és 
nagyobb felelősségnek megfe
lelően adtak számot az elmúlt 
két év munkájáról. Az előké
szítés munkájában és a vá
lasztási rendezvényeken is 

megnyilvánult az a nyugodt, 
magabiztos politikai légkör, 
amely a párt helyes politiká
j3 következtében az elmúlt 
évek j21lemzöje. A kedvező 
politi/w.i hangulatot elősegi
tette az MSZMP X. kongresz
szi.5a, amely reálisan, őszintén 
értékPlte llelyzetünket, s gaz
dasági elctünkben is utat mu
tatott. 

A ltENDELK.EZ&!ONKRE 
álló statisztikai adatok alap
ján a vasút területén 11 255 
bizalmit és közel ennyi bizal
miheLyettest választottak. Eb
ból mintegy 2000 az új bizal
mi. Ez Is mutatja, hogy a 
szakszervezeti bizalmiak nagy 
többsége mc�felelt a követel
ményeknek és továbbra is 
bírja a crnporttagok bizalmát. 
A jó előkészítő munkát di
cséri az is. hogy mindössze 
120 jeliiléssel nem értett egyet 
a tagság. 

A 730 műhel11- (osztály-) bí
zottság vá la.sztásánál 97 dolgo
zó j„!ölésével n.em értett egyet 
a taqság. A 446 szakszervezeti 
bizottság közül január 7-ig 
231 h�lyen fejezték be ered
ményesen a választást. Eddig 
csak négy helyen kellett a 
tervtől eltérő időpontra tenni 
a vezetöséitVá1asztó taggyűlést. 
A ta_�ág 29 jelöléssel nem ér
tett egyet. Ezek helyett úja
kat javasoltak. Altalában a 
nagy sza.ltszerve-zeti birottsá
glOlk választáo;a van hátra. 

A jelölő bizotságok az ed
digi választások során jó fel
lcészii:i .,égről, körültekintő, 
eredményes munkáról tettek 
bizonyságot. A tagság között 
sokrétűen, befolyásmentesen 
fejtették ki tevékenységüket. 
A szakszervezeti bizottságok, 
pártszervek és a gazdasági 
vezetők több helyen jó javas-

latokkal, észrevételekkel se
gít.ették munkájukat. 

A műhely (osztály) és szak
szervezeti bizottságok beszá
molói kollektív munkáról ad
nak számot. A beszámolók 
többsé:iében a mozgalmi mun
ka értékelése mellett jelentős 
helyet kapott a vasút jelenle
gi helyzetének, az utánpót
lás kérdésének és a napjaink
ban tapasztalható igen lassan 
javuló munkafegyelemnek a 
felvetése. 

A TAGGYfJLJ;SEKEN töb
ben foglalkoztak a nagyobb 
rétegeket. csoportokat érintő 
problémákkal, eddig meg nem 
oldott feladatokkal. Ezek fe!
so�olásánál nem törekedhe
tiink a teljességre. hiszen a 
végső kiértékeléshez vala
mennyi adat nem áll rendel
kezésünkre. A hozzászólások 
többsér:ükben az élet- és mun
kllt.'cörülmlmyekkel, a szerveu-ti 
él.:ttel, a szakszervezeti és 
üzemi demokráciával, vala
mint a felsőbb szakszervezeti 
szervek segítő és ellenőrző 
tevékenységével foglalkoztak. 
Birélták a hozzászólók a nem 
megfelelő anyagi ösztönzést, 
kifogásolták a prémiumrend
s=ert, annak a véleménynek 
adtak kifejezést, hol!V kevés a 
prémiumban részesülők száma 
És uem azok kapják. ak1k azt 
a lce;jobban megérdemlik. 
Töbl·féle címen kap egy dol• 
gozó prémiumot, át sem le
het tekinteni, hogy tulajdon
képpen miért. Új, 1'eá!is, ösz
töm:őbb premizálási rendszer 
bct·czetését követelik. 

'f:lesen vetették fel, hogy 
mikor szerez érvém•t a szak
szervezet a kollektív szerző
désben é� a Munka Törvény-
1:önyvében lefektetett elvek
nek a szolgálati idők alakulá
sával kapcsolatban. A meg-

szal::ctt havi 210 óra helyett 
nem egy helyen még mindig 
havonta 300-310 órát teljesí
tenek az utazószemélyzet 
egyes dolgozói. 'l'öbb helyen 
foglalkoztak az évek óta egyre 
súlyosbodó iétszámhelyzettel. 
Sok helyen a pihenőnapokat 
sem képesek emiatt biztosíta
ni. A létszámhiány következ
ménye az is, hogy az 1969. és 
1 970. évi szabadságokat nem 
tuciták kiadni. 

A választások során több 
helyen is szóltak az egyenru
háról. Vannak szolgálati he
lyek. ahol az 1970. évi ruhael
látmányt nem kaptál, meg 
h.iányta.lanul. Az egyenruhaté
ritéssel kapcsolatban felvetet
ték a dolgozók, hogy az árak 
emelkedtek, mégis a régi té
rítést kapják. A!landóan visz
szt!.térő prnbléma, a lalcókocsile 
ku!túrálatlansága. A dolgozó 
nők helyzetével való foglalko
zás a párthatározatnak megfe
lelően egyre több megoldásra 
\·áró problémát vet fel. Azo
kon a helyeken, ahol nem 
fordulószolgálatosak a nódol
gozók, szinte kivétel nélkül 
kérik, hogy minden másodilc 
szcmbatot adják meg szabad
nak. 

A VALASZTASOK smE
rtEJXEK egyik biztosítéka _a 
szakszervezeti bizottsáe;ok es 
a területi bizottságok által jól 
megszervezett patronáló mun
ka. A középszervek állandó 
kapcsclatot tartanak fenn az 
alapszervek vezetőségi'·1ek 
tagjaival. A rendszeres tájé
koztatással, a menetközben 
felmerült problémák tisztázá
Fával elejét veszik annak, 
hogy a soron következő s?.ak
s?.ervezetl választásokon, küt
dbttértPke:<tet„ken szembPtű
nő hibák ne forrlulianak el/\. 

Sz. Tóth András 

KI A LEGALKALMASABB 

A SZAKSZERVEZETI TISZTSÉGRE 

Lehet félméteres hó, vagy 
tikkasztó meleg, a Sorok,sárl 

úti pályaudvaron mindig 
nagy a forgalom. Ez az állo
más szolgálja ki a Nagyvásáf-
telepet, a Csepel Vcu- és 
Fémművet, a l'v1AHART kikö
tőjét és még egy tucat nagy 
gyárat, üzemet. Az állomás 
szakszerv-ereti bizottsága rn 
bizalmicsoportot fog ÖSISZe, 
Itt mindennél fontosabb, szin
te életszükséglet, hogy a bi
zalmialc valóban élvezzék a 
dolgozók bizalmát, támogatá
sát. 

16 éve bizalmi 
Soponyai Kálmánné 1054-

ben került a pályaudvarra. 
Fiatal, mozgékony asszony 
volt, ezért úgy határoztak a 
dolgozók, hogy megbízzák a 
bizalmi csoport vezetésével 
Igy került ebbe a tisztségbe 
16 évvel ezelőtt, és azóta is 
minden választáson bizalmat 
kap. Nemcsak társadalmi, ha
nem gazdasági muIL1<áját is 
lelkiismeretesen ellátja Nagy 
tapasztalata van a vasutas
munkában. Most pénztáros és 
fuVa1'0zá-sszervezö. Ez utóbbi 
feladatköre a gazdaságirányí
tás új rendszerének bevezeté
se óta bővült. Sokat kell időz
nie az állomással kapcsolat
ban álló vállalatoknál, üze
meknél. f;s aztán visszatérve 
várják a kisebb-nagyobb gon
dok, panaszok. 

- Most mi foglalkoztatja 
az embereket? 

- Amióta a Volánhoz ke• 

,-ült a darabáru-szállítás, egy 
fedél alatt vagyunk. Közös az 
étl,ezónk, a mosdónk és az 
öltözőnk, amelyeket eddig sem 
mondhattunk túl.ágosan tá
gasnak. Még ennél is nagyobb 
gond, hogv a MÁV-ra háruló 
expressz fuvarozáshoz nincs 
megfelelő raktárunk. ugyan
csak évek óla megoldatlan a 
női öltöző megépítése. 

- Mi a kívánsága az úJ 
esztendőben ? 

- Gazdasági munkámhoz 
kocsit, kocsit és még egys=er 
kocsit szeretnék. A szakszert·e
zeti feladatokhoz pedig türel
met és megfelelő légkört. A� 
utóbbi időben, a közeledő alap
sze1·vi választás előtt, megint 
kiú.;ultak a személyi ellenté
tek. torzsaLkodásolc. Ilyen lég
körben 114g1Jon nehéz dolgo:::11.i, 

Nemcsak beszél . • •  
Az állomás egyik legrégibl, 

bizalmija után a hó bontotta 
rendezőn találkoztam a most 
először megválasztott Pecze 
István tolatásvezetővel. Nég7 
éve van az állomáson, azelőtt 
bánvász volt Gyöngyösön a 
Petőfi-aknában. Kommunista. 
Sokat dolg0"1:ik, hogy családjá
nak kenyeret teremtsen. 

12 órás szolgálat után 3 órát 
utazik, hogy hazaérjen Kará
csondra. Antal József forgal
mi szolgálattevő, a bizalmi 
helyettese így beszél Pecze 
Istvánról: .,Amióta együtt 

dolgozom vele, turunk min
den évben a legjobb gazdasági 
eredményt éri el. Ebben az ----------------•-------------------------------------------, áldatlan időben Is 500-600 

A bértömeg-gazdálkodás tapasztalatai 
a szentesi építési fönökség szakszervezeti bizottságának napirendjén 

A szentesi építési főnökség 
szakszervezeti bizottságának 
decemberi ülésén Vigh László 
építési főnök beszámolt a bér
tömeg-gazdálkodás 1970. évi 
tapasztalatairól. A beszámolót 
sokoldalú felmérés és gondos 
elemzés előzte meg, s - bár a 
Szentesen alkalmazott gya
korlat több vonatkozásban el
térhet a más szolgálati helye
ken meghonosodott módsze
rektől - nem érdektelen köz
readni az itt szerzett tapasz
talatokat. 

Nagyobb húzóerö 

teszi, hogy a munkaköri bér 
maximálisan 80, átlagosan 50 
forinttal emelkedjék, összesen 
110 dolgozónál, 

4. A rendszeresen időbér
ben foglalkoztatott műhelyi 
dolgozók (átlag 3 százalékos 
bérfejlesztéssel számolva, 140 
személynél) 0,10-0,90 forintos 
órabéremelésben részesülhet
nek. 

5. A magasépítési és hidász 
munkavezetők a hozzájuk be
osztott munkáscsapatok fajla
gos óránkénti teljesítésüktól 
függően részesülnek béreme
lésben. Hetven százalékosnál 
alacsonyabb fajlagos óratelje
sités esetén nem jár bérfej
lesztés, de 70 és 100 százalék 
között 7-8, illetve 9-10 szá
zalékkal növekedhet a mun
kavezetők bére. 

6. A vezényelt létszám bér
fejlesztését külön megállapo
dás szabályozta. 

Mióta az átlagbér helyett a 
bértömeg lett a kötött terv 
egyik mutatója, vezetőknek és 
beosztott dolgozóknak egy
aránt érdeke a termelési fel
adatok minél termelékenyebb 
elvégzése - állapította meg a 
beszámoló. Az építési főnök
ség 1970. éví munkabértöme
gét 27,7 millió forint képezte. 
Ebből úgy kellett gazdálkod- Csökkent a bérfeszültség 
ni, hogy a munkások átlagos 
bérének évi 3 százalékos fej
lesztésére fordítható összeg, 
'184 OOO forint, a bértömegen 
belül rendelkezésre álljon. Ez 
azonban nem zárta ki, hogy 
egyes munkakörökben a bér• 
fejlesztés mértéke elérje a 10 
-15 százalékot, míg más te
rületeken a korábbi bérszín

A bérfejlesztésre fordítható 
784 OOO forintból csak mintegy 
170 OOO forintot alapbéresítet
telc. A többi része, 614 OOO fo
rint változó bérként kerül ki
fizetésre a termelékenységtől 
függően olyan mértékben, 
ahogyan ki-ki, egyénenként 
részt vett a közös munkában. 

,•onal változatlanul marad- A bértömeggazdálkodás be
hat. Az a körülmény, hogy a vezetése, ezzel kapcsolatban a 
munkásállományon kívül a szolgálati fónökség önállósá
többi állománycsoport nem gának növelése lehetővé tette, 
kapott külön meghatározott hogy megszüntessünk, de !eg
bérfejlesztést, nyilvánvalóvá alább is nagymértékben csök
itette, hogy csak nagyon kor- kentsünk bizonyos bé,-Jeszü!t

látozott lehetőséggel számol- ségeket, részben egy-egy 
hattak a nem termelő munká- munkakörön belül, másrészt 
ban foglalkoztatott dolgozók. az egymástól távolabb fekvő 

A főnökség egyébként a kö- építésvezetőségek munkásai 
vetkezőképpen határozott: • között. Példa erre, hogy a bé-

l. A bérfejlesztésből a késcsabai és a kiskunlia!asi 

munkások 80 százaléka része- építésvezetőségek munkásai (a 
sül. • tulajdonképpeni pályamunká

sok) 4, 'a többi építésvezetősé• 2. A teljesítménybéres kere- gek csak 1,7 százalékos bér
let után a munkásoknak 8 
százalékos bérfejlesztés Jar. fejlesztést kaptak. Az elő
Ez a teljesítménybérben fog- Irányzott fejlesztés természe
lalkoztatott dolgozók összes tesen itt sem merítette ki a 
béralapjának átlagosan a teljes keretet, hiszen számi
négy százalékát teszi ki. Más tottunk az év különböző Idő
szóval : körülbelül ötszáz dol- szakaiban bekövetkezhető ter
gozónak átlagosan ötven fil• melésl problémákra, amikor 
Zérrel nőtt az órabére. hasznos, érdemes, úgvnevezett 

3. A havibéres munkások céljutalmakat kitűzni. 
átlagos bérfejlesztése 3 száza- A beszámoló rés7.letesen is
lék. A differenciálás lehetővé mertette azt is, hogy a ren-

delkezésre álló bértömegból 
miként sikerült biztosítani a 
munkaversenyben kitűnt leg
jobb brigádok jutalmazását. 
Céljutalomként összesen 
183 800 forint került kifizetés
re, a munkaversen11 legjobb
jai pedig összesen 3Z 700 fo
rintot kaptak november vé
géig. 

A főnökség szolgálat! he
lyein dolgozó munkások havi 
átlagbére egyébként az 1969. 
évi 1802 forintról 1950 forint
ra emelkedett a vizsgált idő
szakban. Ebből is látszik, 
hogy a munkások tervezett 4 
százalékos bérfejlesztése tény
legesen 8,Z százalékos lett. Ezt 
az tette lehetővé, hogy a lét
számhiány ellenére a teljes 
keresztmetszetű termelésre 
vonatkozó, helyesen ösztön
zött termelékenység is kedve
zőbben alakult a tervezettnél. 
Más szóval: kevesebb lét
számmal magasabb termelé
kenységet sikerült elérni, 
ezért a rendelkezésre álló bér
tömeget teljes egészében fel 
lehetett használni. 

A legfontosabb tanulság . . •  

A beszámoló végezetül így 
összegezte az elmúlt évi ta
pasztalatol,at: 

A főnökségnél a bértömeg
gazdálkodás elérte célját. Nö· 
vekedett a termelékenység, 
nagyobb a dolgozók munka
kedve. Az egyéni érdekeltsé
gek hatására a munkások is 
tettek javaslatokat a munka 
jobb szervezésére. Lehetőség 
adódott arra is, hogy a törzs
gárda tagjai fokozottabb 
anyagi megbecsülésben része
süljenek, s hogy a kiemelt 
célfeladatok elvégzésében át
lagon felüli munkát végzők 
esetenként jelentős összegű 
jutalomban részesüljenek. 
Mindemellett a legfontosabb 
tanulság az, hogy a bértömeg
gazdálkodás magas szintű 
szakmai és gazdaságpolitikai 
ismereteket követel azoktól a 
helyt vezetőletől. akik a fel
adatok végrehajtását irányit
;ák. S még fgy is: állandóan 
együtt kell működniölc a párt
és a szakszervezet aktivistái
val, tisztségviselőivel. Akkor 
nem lehet semmi hiba 

Fogas Pál, 
Szentes 

Debrecen állomáson 
770-en jelentkeztek szakszervezeti politikai 

oktatásra 

Debrecert állomás és a hoz
zá tartozó vonalszakaszok dal· 
gozói közül 770-en ;elentkez
tek szakszervezeti politikai 
oktatásra. A szakszervezeti bi
zottság - két vezető propa
gandista irányításával - ösz
szesen 28 politikai iskolát in
dított részükre. Gcndoskodás 
történt az előadók megfelelő 
kiképz.éséről Is. A szervezés
hez a pártalapszervezetek és a 
csomópont pártbizottsága is 
hathatós segítséget adott. 

Az eddigi előadások azt bi
zonyítják, hogy a felkészülés 
jó volt. A dolgozók megjele
nése, érdeklődése a jelentkezé
sek óta nem csökkent, és min
den feltétel adva van ahhoz, 
hogy ez a helyzet továbbra is 
megmaradjon. Az értékelés 

még korai lenne, de az máris 
kétségtelen, hogy a szervezés
sel a műhelybizottságok, a fő
bizalmialc és az egész bizalmi
hálózat tagjai ;ogot szereztek 
az elismerésre. 

Munkájukat az irányelvek
nek megfelelően még június
ban elkezdték, s a legtöbb he
lyen a bizalmicsoportok tagja] 
maguk határozták meg, hogy 
ki milyen politikai iskolán ve
gyen részt. Ezáltal az egész 
ta�g mozgósításával szervez
tük meg a politikai iskolákat. 

Az elmúlt oktatási év is ki
tűnő eredménnyel zárult Deb
recen állomáson, ennek alap
ján reméljük, hogy az idei esz
tendő még eredményesebb 
lesz. 

e. s. 

A Széchenyi brigád kezdeményezése 
Szeged állomás Széchenyi 

Istvánról elnevezett szociali ta 
brigádja november 16-án ün
nepi műszakot indított a X. 
pártkongresszus tiszteletére. A 
műszak december 31-ig tar
tott. A brigád tagjai - Török 
Sándorné, ifj. Török Sándor
né, Kovács Gyula, Orbán Zol
tán és Sántha József - elha
tározták, hogy az őszi és téli 
szállítások idején a kocsihiány 
enyhítésére, illetve a kocsifor
duló gyorsítására s2.0lgálati 
kötelességükön túlmenő fel
adatokat vállalnak. Ennek ér
telmében november 18-án és 

20-án Szeged-Tisza pályaudva
ron egy térfogatilag kihasznált 
állomási kocsit ürítettek ki. 

Példájukat Szeged-Tisza 
pályaudvaron a rakodógép
karbantartó műhelyben dolgo
zó Béke, Lendiilet és Barátság 
szocialista brigádok tagjai is 
követték, november 21-én 
mindhárom közösség egy-egy 
15 tonnás kocsi kirakását vé
gezte el. Azóta Szegeden egyre 
több szocialista brigád tesz ha
sonló vállalást, csatlakozva a 
Széchenyi brigád felhívásához. 

Dr. Bánkfalvy Gyula 
Sreged 

Munkában a Széchenyi brigád. 

kocsit mozgatnak meg az em
berek. Pecze István hamar 
beletanult a mesterségbe. 
munkatársai szeretik, men 
nemcsak beszél, han= cse
lekszik". 

A felvételi épület irodájá
ban jókedvűen pattog a túz 
a hatalmas, új cserépkályhá
ban. Mindjárt a lényegre 'té
rünk, hiszen Pecze István csak 
P"rcekre hagyta ott a munká
ját. 

- Sok mindent kaptunk 
már eddig i� a fönökségtól, de 
azért van még egy-két apróbb 
ügyünk. Különösen az okoz 
gondot és beszédtémát az em
berek között, hogy a létszám
hiány miatt vidékről Idevezé
nyelt vasutasok, bár még bele 
sem csöppemek a munkába -
sokszor nincs is idejük rti, 
mert egy hónap után hazavi 
szik őket - ;obban keresnek, 
mint mi, régiek. Azután a 
védóitalról . . . fül nem tudom, 
hogy ki számította ki a vas
utasok normáját, az egy főre 
jutó 2 dkg cukrot, de az biz
tos, lwg1J az illető sohmlem 
ivott jó teát. f:s még egy; 
van a rakodótéren egy fék
bódéból készült őrhely, ame
lyet szeretnék kicserélni vala
milyen fűthető alkalmatosság
ra. Mínusz 20 fokban, közel a 
jeges Dunához bizony nem 
kellemes a széllel bélelt, fű
tetlen helyiségben ácsorogni. 

,,Övön aluli ütésekkel" 
- Hogyan készül a bizalmi• 

a;oport a közelgő szakszerve
zeti bizottsági választásra? 

- Eizt a témát szándékosan 
kerültem, mert elég gondunk, 
bajunk van vele. Nekünk, ko
csirendezőknek nagyon meg
felel a mostani vezeté1. Dol
gozóink legnagyobb része Ke
lemen József mellett van. De 
nem szabad elhallgatni, hogy 
az ellentábor, amely szám 
szerint kisebbségben van, és 
közel sem élvezi annyira az 
emberek bizalmát, mindent 
megt.esz saját érdekében. saJ
nos, és ebben az ügyben a 
legszomorúbb, hogy legtöbb
ször „övön aluli ütésekkel'' 
operálnak. Úgy érzem. véuü.l 
mégiscsak a dolgozólc fogják 
eldönteni, ki a legalkalmasabb 
a szakszervezeti bizottság ve
zetését-e. Ezt kívánja tőlünk a 
szakszervezeti demokrácia, 
csak ilyen vezetőséggel tu
dunk bizalommal együtt dol
gozni az elkövetkezendő esz
tendőkben. 

Molát Fereno 
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első napján Az új év 

a nyugati végeken 
Hóval, tomboló hóvíhan·al 

köszöntött be az 1971. év. El
só napján a Bakony felől ér
keztünk Szombathelyre, s vo
natunk sokszor méteres torla
sz.okon vágott keresztül. Igaz, 
erek az akadályok szinte ,,meg 
sem. kottyantak" az 1\1 62-es 
Diesel-mo.zdonnyal vontatot,t 
gyors.vonati =relvénynek. Az 
ütven percnyi késést inkább 
az okozta, hogy több állomá
son meg kellett állni az el ma
radt buszjáratok és egy meg
késett szem�lyvonat utasainak 
telvt3tele cé]já!bóL 

Vasutasok, katonák 

tes csupán azt restelli, hogy 
egy-két forgalmi dolgozó az 
óesztendő búcsúztatása közben 
megfeledkezett a kötelességé
ről. lgazola,W,an távolmara<lá
sukért megkap� umegérde
me1t juta1rnukat". Ez azonban 
ne."'Tl csorbítja a szolgálatban 
levők érdemeit, sót . . .  

- Csökkentett létszámmal 
is sikeriLU elvégezni a reánle 
háruló feladatokat - mo.--idja 
az állomásfőnök. - A befa-'ke
zett SZ'ffil1.élyvona.tokat rend
ben visszaforditottuk és a :Vla
gyarország-Ausztria közötti 
teherforgalomban sem okozott 
fennakadást a zord idójác--ás. 
Szilveszter éjjelén Kozó Imre 

rendelkező forgalmi szolgálat
tevő és a hozzá beosztott tíz 
szocialist.a brigádtag a tőlük 
megs::okott szorgalommal vé

MA V-<lolgozólk bére. Ezenkí
vül összeforrt az állomás 
törzsgárdája, amelyl>e:n olyan 
fiatal va�.utasolc is vannak, 
mint például Kiss János, Né
meth József váltóórök, Nagy 
Károly, Horváth Ödön IV. 
szakcsopor,tos tartalékos, vagy 
a három tolatásvezetó: Csen
teri András, Horváth Imre és 
Kántor József, akik minden 
körülmények között készek és 
k--épesek megállni helyüket. 

- Akadnak persze nehéz 
gondjaink - szól ismét Kato
na Józ:sef -, de igyekszünk 
segíteni valamennyin. Meg
oldásukhoz újult erővel látha
tunk hozzá a szak«zervezeti 
bizottság január 9-én sorra
kerülő újjáválasztása után . . .  

Kovács József A Vasúti Föosztály dolgozói a Keleti pálya udvaron segítenek a hó eltakarításában 

Szelestei Elemér fe1ügyeló, 
Szombathely ál.lomás.fönöl�e, 
=1,gála,tban töltótte a s:zJl
vesztert. újév napjának dél
utánján szinten az irodájában gezték munkájukat, majd az 1----------------------------, 

találtuk. 
- Semmiség - jegyzi meg. 

- A fő érdem azoké most, 
a.kik kint dolgoznak a vágá
nvok, váltók között. Nekik kö
szönhetjü.k elsősorban, hogy 
egyáltalán közlekednek a vo
natok. 

ll1t, a nyugal;i végcilren, az 
óév utolw délután;án, úgy 3 
--4 óra tájban kezdődött a ha
vazás. Este, 21 órakor feltá
madt a viharos erejű, észak
északnyugati s,-,él. Attól kezd
ve már bajok voltak a váltók 
állításával. A -rendezőpályaud
va-r munkája teljesen megbé
nult, s· a kocs�rendezók beáll
tak. a váltókhoz havat söpörnJ, 
lapátolni. 

- Iszak Ferenc tol.a:tás'Veze
tó, Jáger Kálmán és Treplán 
111 i.Jiály kocsi re,, dezók arosz
lánrészt vállaltak a nehéz 
mu.nkából - mondja elisme
róen az állomáslönök. - De 
Mikl.ós István rendelkező for
galmi szolgálatte�·ónck és 11 
hozzá beosztott többi dolgozó
nak sem volt könnyú a fel
adata. A közpant1 állítású vál
tó'k.a,t át kellett szerelmi kézi 
állításúra, ám. még így sem 
tudtunk volna úrrá lenni a 
helyzeten, ha nem adnak sc-
gits,éget a gyorsan lde vezé
nyelt SW\iet katonák. Ké!'-ább 
p:ílyamunká'.'XI,� és honvédek 
is érkeztdk, hogy rö7.ös erővel 

őket felváltó Pesky Ferenc
brigád is derekasan helytállt 
újév napján. Pes.ky Ferenc in
téző eg;,·ébként állomásunk 
párttitkára, s már 13.  éve dol
gozik nálunk rendelkezó for
gall!'.i szol�lattevók.ént. Pél
dáját i�yekszik mindenben kö
vetni Györgyfalvai IsWtín in
tézö i«, aki alig egy éve van 
nálunk hasonló beosztá.;ban. 

A még jobb 

eredményekért 

Az szb-tillkár adatokkal tá
masztja alá az állomásfőnök 
szavait : 

- Az utóbbi három év alatt 
kétszer nyerte el állomásunk 
az élüzem címet. Reméljük, 
ez az 1970. évi munkánk alap
ján is sikerii l. A 64 200 tonna 
elszállítására vonatkozó évi 
1ervünk t 67 647 tonnára, 
vagyis 105,36 százalékra re! ·e
sitettük az év utoL<>6 nap ·g. 
Terhel- · határnormánk és a 
koc.tj tartózkodási egységi dó Is 
jobb lett a te,rve7,ett.nél. Az új 
esztendőben pedig még jobban 
akarunk majd dolgozni, mert 
megvannak hozzá a felté-be
telein�c. 

A fe�té,telek kÖ7.ött említik a 
soproruiak, hogy az utóbbi idő
s:,-,a kbnn lénye�en javult a 

MEGJEGYEZZÜK 

Panasz az egyenruha minőségére 
Rákosrendező pályaudvar dolgozói szóvá tették, hogy az 

utobi.J k.io,zwit 1111án ruhák minősége egészen gyenge, s az 
ebból készült öltonycik, sapkák gyon,an elvesztik iormájukaL. 
h.ülönösen mosás, tisztítás után nem lehet rájuk ismerm, 
mivel a leggondosabb kezelés, vasalás sem adja vissza ere
deti színüket és alakjukat. 

Elmondták viszont azt is :  sz!vesen emlékeznek az 1968-
ban a::: u.j, korszerü textília felhasználásával előállított nyári 
egyenruhak bevezetésére. A praktikus és csinos szabáson 
luvül fóként az anyag kiváló minősége, tulajdonsága nyerte 
meg az egész vasutasság tetszését. Az új anyag kevésbé 
pis,kolódott, nem gyúrödött, sót ha mégis idószerúvé vált a 
mosása vagy tisztítása, utána szinte vasalás nélkül lehetett 
ismét használni. Nem túlzás, hogy az új egyenruha a vasuta
sokról való gondoskodás egyik szimbóluma, ennek meggyőző 
bizonyítéka lett„ 

Vajon milyen okok játszhattak közre abb11n, hogy az 
idén kiosztott egyenruhák minősége már meg sem közelíti 
a régiekét? - kérdezik Rákosrendező dolgozói, akiknek az 
új ruha kellemetlenséget, bosszúságot okoz. A panaszt az il
letékesek figyelmébe ajánljuk. Vizsgálják meg, hol történhe
tett mulasztás, s akndályozzák meg n minóségileg nem meg
feleló ruhák átvételét. Egyelőre kérdés az is, hogy a minő
ség általános romlása következett-e be, vagy csak kisebb té
tel csúszott át észrevétlenül az ellenőrzésen. 

Akár így, akár úgy történt az eset, sorompót kell állítani 
a gyenge minősé,::ű textiláruk útjába, hiszen a MÁV sem 
lehet jó felvevő piaca a nem megfeleló ipari termékeknek. 

(kovács) 

verjük vissza a tél támadá- .----------------------------------------
d.t . . .  

Senki sem Wányzolt 

A hóvihar zavart okozott az 
:iram.szolgáltatásban is. Sjfél
tól hajnali 4 óráig nem voit 
villany az állomáson. Emiatt 
nemcsaik i;.öbétség borult a kör
nyékre, hanem eg-y,ób bonyo
dalmak is k(>!etkeztek. 

- Nem múködött 11 szénsze
rew, s a mozdonyfordító ts 
használhatatlanná vált. A fű
tés szünetelt, me.rt a kazán
ház segédberendezései S2lintén 
árammal működn,e,k . . .  

A vonatok még:i:s közleked
tek. A Sat·aria-expressz pél
dául hajszálpontosan indult el 
Budapest ft' ·• és a többi tá
YOlsági vonatot sem kellett le
mondani. 

- Csupán a Csorna felől jö
t·ó 8430-as számú személyvo-
11at akadt el Be!ednél a hó
fúvásban - mondja a főnök 
-, de ezért a szerelvény�rt 
;;zonnal hóekemenetet küld
W.nk. A reggeli csoport idején 
- 7 és 8 óra között - már 
mind'en irányba zavartalanul 
E']juthattak az utasok Swm
bathelyróL 

A szombathelyi vasutasok 
helytállását, hivatástudatát jól 
erzék.elteti az a kö�ülmény is, 
hogy szilveszter éjjelén és új
cv napján sen.Jci sem hiány
zott, akinek be kellett mennie 
szolgálatba. A vidékról autó
buszon bejárólc - mivel a bu• 
nok leálltak - gyalogosa· 
tették meg a 10-15 kilomé
teres táxol>'ágot. l\1akári Gyula 
lV. szakcroporlos tartaléko< 

például térdig havasan érk�
;,.e-tt Sé községből, Horváth 
].ászló szo:�látvezetó váltó
l:ereló pedig, aki a II-es to
ronyban ,,szilveszterezett•·. 
ugyancsak gyalog jutott haz1: 
Bucsuba 

A teherforgalom sem 
szünetelt 

Sopron-Déli pályaudvar 
szolgálatban levő vasutas�; 
szintén erec1ményesen vettd 
fel a küzdelmet a tomboló 
hóv'iharraL Kőhalmi Aladár 
főintéző, állomásfőnök és Ka
tcma József szb-titkár, keres
kedelmi állomásfónök-helyet-

lobogó ltíklJ1tíkkal térdig hóban· 
- "gjfél ót11 esik - mond

ják a fáradt éjszakások an
nak a néhány leváltónak, aki 
helyből vagy Pest környéké
ről jár be szolgálatba a Nyu
gati pályaudvarra. 

Lomha nagy pelyhekben 
hull a hó. A gépek és kocsik 
oldalait jégcsapok díszítik. A 
vúltók alig látszanak ki a hó
ból. Valami nagy-nagy eről
ködés szunnyad a csendben, 
melyet csak a munkáskezek
ben koppanó lapátok éles 
hangja tör meg. 

Még az I. számú toronyban 
is jól érződik a tél. Katona 
István forgalmi szolgálattevő
nek minden percét leköti a 
teljesen felborult szolgálat. A 
2,12-es szolnoki vonatnak 
nincs gépje. A 3432-es ellen
vonatja nagy késéssel érkezett 
Esztergomból, s hosszan fék
próbázik a D vágányon. A 
műszaki szolgálat dolgozói, 
mint eleven hóemberek jár
kálnak körülötte. Az egyik 
kocsi elfagyott, nem megy át 
mjta a gőz. Lobogó fáklyák
kal oli•asztgatják az alváz
szerkezet alatt a csöveket. 

Osztos György térdig jár 11 
hóban. Keze vörös a vlztól, 
mely csak azért nem fagy 
meg, mert a munka láza, a 
test melege ellenáll. 

Most meg a 1 1/b nem 
megy . . .  ! Átcsoportosítják a 
váltótisztftókat. Az állomás
főnök, Szeibert István mintha 
megérezte volna, hogy a 1 1-es 
számú váltó állítása követke
zik, éppen abban áll és egy 
hosszú kaparó vassal tiszto
gatja. Különös, mintha szeme 
lenne a váltónak, mintha tisz
telné a stallumot, nehezen, de 
engedelmeskedik. 

Már lassan itt az ideje a 
Bukarestből érkező és Prága 
-Berlinbe továbbmenó nem
zetközi gyorsvonatnak, de az 
még sehoL Biharkeresztes ép
pen most közli, hogy még nem 
lépett be a határon. 

Gárdos Vilmos menesztő 

A Szob felé igyekvő utasok 
türelmetlenül várakoznak a 
vágány mellett. A vonat még 
sehol. Az utastájékoztatás is 
gondot jelent. Ki tudja, hogy 
mely állomáson és mennyit 
fog ácsorogni váLtótiszllt.ásra 
várva az ellenvonat, melyból 
majd az induló szerelvény 
alakul. A központi állítású 
váltókat Szabó János és Mol
nár T,ajos állítgatják. Jó mar
kos !.Jgény mind a kettó, de 
pattanásig feszül a karjuk, 
amikor egy távolabbi váltót 
állítanak. forgalmi szolgálattevö térdig 

jár a hóban. Ali a jelzó, me
- Nem megy 11 7/a - hetne a vonat, de a gőz még 

mondja Szabó János és fel- nem haladt át. Megint alatta 
adja a harcot. dolgoznak a műszakiak. Bu-

Kelényi György térfelvl- jáki László kocsimester is ott 

gyázó a területen dolgozó pá- van közöttük, irányítja a 
munkát. 

11,atenntartási dolgozókat a 7- .,Hideg-vágány"-ról Is sza-
es váltóhoz küldi. Egv másik bad a kijárat. A szolgálattevó 
munkafolyamatba kezdenek, szalad és végre indul a váci 
addig, amíg megtisztítják a vonat. 
makrancos váltót. A Debrecenből érkezó sze-

rel vény, mintha sz.ónyegen 
suhanna, olyan csendesen kú
szik be a vágányra. A gép al
vázszerkezete, s a kerekek fe
hérek. A kocsik tetöperemé·ről 
mintha mértani pontossággal 
biggyesztették voln11 oda, 
hosszú j{Ígcsapolc csüngenek 
alá. Az egyik akna fagyos vi
zében könyékig nyulkálnak a 
vízt.öltók. A hosszú fekete 
tömló elsüpped a hóban. 

újabb pálvafenntartásl 
munkáscsapat érkezik. Ezek 
l,özött már néhány könnyen 
öltözött alkalmi munkás is 
!átható. akik a hirdetmények
re. a rádió felszólítására, vagy 
a pályaudvari hangsz.óró s7,a
vára Jelentkeztek munkára. 
Egy pályamunkás jókora kan
nából méri a meleg teát. 

A Nyugati pályaudvaron serényen folyik a hóeltakarítás 
(A szerző felvétele) 

A hó szüntelen esik . . • Iga
zt arcát mutatja a tél. 

- gergely -

Budapest-Ferencváros pályaudvaron tehervagonokbaD 
szállítják el a rendező munkáját a.k.adályow havat 

A váltókat pályamunkások tisztítják meg a jégtfil 

(Laczkó Ildikó képriportja) 

Szolnokon 
az utasok nem találtak kifogást 
Szolnok állomás dolgozói 

re1lisa.n mérték fel az ünne
pek alatt várható személy- és 
áruszállítási feladatokat. Ez 
volt az első és legfontosabb 
feltétele annak, hogy jól szer
vezzük meg a reszortonként 
elvégzendő munkát. 

Az elmúlt évek ünnepi foc
galmának szomorú tapasztala
taiból okulva, minden tőlünk 
telhetőt elkövettünk, hogy 
baleset az utasok legnagyobb 
tömegeinek szállttása közben 
se követleezhessen be. Meg
erősítettük a forgalmi ügyele
tet, az utaslrá.nyító és pénztári 
szolgálatot, gondoskodtunk a 
szerelvények idóben történó 
beállításáról, azok kifogásta
lan műszaki előkészítéséről. 
Ezúttal az utasok sem találtak 
kUlönösebb kifogást. A csat
lakozásokat is minden esetben 
biztosltottuk. !gy azután nyu
godtan, rendben utazhattak az 
emberek. 

A balesetmentes kö:lllekedés 
feltételeinek megteremtésében 
sokat segített állomásunk Le
nin nevét Viselő szociallsta bri
gádja. Tagjai az előre megha
tározott terv szerint munka.vé
delmi őrséget szerveztek, és a 
szolgálati helyeken végz.ett 
fel világosító és ellenórzó tevé
kenységükkel hozzájárultak 
az ünnepi forgalom sikeréhez. 
Ez a brigád és Szolnok állo
más sok más dolgozója önkén
tes munkával a hó eltakarítá
sából is kivette részét. 

Növeli az állomás közössé
gének érdemeit, hogy a sze
mélyforgalom zökkenóments 
lebonyolításával párhuzamo
san az áruszállttásban sem kö

vetkezett be torlódás, illetve 
lemaradás, mivel a rendez6 
pályaudvar személy-zete Is pél
damutatóan látta el szolgáJ.a
tát. 

Szép Ferenc 



MAGYAR VASlITAS 1!1"11. JA "ffl AR 1!1. 

Meggyorsult a Diesel- Tudósító ink ielentik : 

és villanymozdonyok javítása A kongresszusi versen1 most már 

Eredményes évet zárt az Északi járműjavító a párthatározat végrel1ajtására irányul 
Ev eleje: úJ feladatok ke7.detc, De nemcsak ez. Vissza

f.ekintés is az előzö esztendöre. Számvetés : ml volt jó, vagy 
ros,oz a befejezett munkában. Lássuk. hogyan számolhat el 
a múU évvel az J::szaki Já.nnújavitó, a Diesel- és a vlllamos
mo:r.dony-javilás bázisa. 

Nézzük elóbb a terme1ési 
adatokat. Jármújavítási tervét 
túlteljesítette, a 701 tervezett 
;ármil helyett 715-öt bocsátott 
ki az üzem, noha évi átlagban 
150 főnyi létszámhiánya volt. 
Meg kell jegyezni azt Is, hogy 
a javított gépek túlnyomórészt 
pagy teljesítményű M62-es, 

1\140-es, kisebb számban M44-
es Diesel-mozdonyok, · a vil
lanymozdonyok pedig Ward
Leonard, valamint szilícium
egyenirányítós nagy gépek vol
tak. A tervben rögzi tett ter
melékenységet 4,3 százalékkal 
túlteljesítették. 

Új termelési szervezet alakult 

kerül" kérdé.;re adandó válasz 
egyszerű, áttekinthető lett. 

- Május l-én új prémium
szabályzatot adtunk ki - mon
dotta Baranyai Zoltán. 
Eszerint a műszaki vezetó csak 
alckor kaphat prémiumot, ha 
rész!ege teljesítette program
ját, ha nem lépte túl a profil
jába tartozó járművekre, főda
rabokra és a \lm trészekre pré
mi um!el tételként megállapított 
munkaóra- és költségkeretet. 
Az új szabályzat kiküszöbölte 
a juttatások {)Jbírálásából a 
szubjektív tényezőket. S noha 
így a prémiumcsökkentő té

nyezők sokkal szigorúbbak let
tek, az elérhető prémiumok lé-

Az idegen feleknek végzett hoz kijtötrek. A javítási prog- nyegesen emelkedtek. A maso
inunkával többletbevételhez ramot önálló programegyseg- dik félévben kiigazították az 
jutottak, a MAV-munkák költ- nek minfuitett termelő brigá- új normaidők pontatlanságait. 
ségéveZ szemben viszont több dokra bontották le, fődarab- és l'llindez nem okozott véle
millió forintot ta.karította.k alkatrészfajtánként. A prog- ménykülönbségeket a dolgozók 
meg. Gondosan ügyeltek a bér- ram teljesítésének ellenőrzé- és a műszaki vezetők között, 
tömeg-gazdálkodás szabályai- sébe bevonták a fódarabraktá- mert igaz, hogy az új rcnd
nak megtartására. A termelé- rakat, amelyeknek jelentései- szerben mindenkinek többet 
);:enység terven felüli növelése ből kitűnt a darabonként be- kell dolgoznia, de többet is ke-

A X. pártkongresszus tlsz
telet.ére országszerte kibonla
kozott munkaverseny még 
mindig jócskán ad témát la
punk tudósít.Sinak. Ez is azt 
mutatja, hogy a ver,;eny részt
vevői alaposan köiiilnéztek 
,,hélluk táján'', és a tennivalók: 
ismeretében tett.&< meg fel
ajánlásaikat. Ha pedig a fel
adatok nem fogynak - hogyan 
is fogynának ! - akkor a ver
seny sem érhet máról holnap
ra véget. Bár a levelek olvas
gatása közben még sehol nem 
bukkanunk olyan megfogal
mazásra, hogy a kongresszusi 
verseny új szakaszba - a ha
tározat végrehajtására irá
nyuló szakaszba - lépett. a 
sorok jól sejtetik: lényegében 
ez megtörtént, akkor is, ha az 
újabb -versenyszalcaszra vonat
kozó felajánlások még csak 
ezután, az első negyl'dét·i ter
melési tanácskozások idején 
szövegezódnek meg. 

révén elért többletbért, körül- vételezett, javított fődarabok res. Curfici : 
belül másfél millió forintot, a mennyisége. !gy lehetővé vált Az új gazdálkodási formák 
munkaversenyben kitűnt dol- a telje.�ítés legapróbb részletei- bevezetésével javították a Rakományigazítás gozók között oly módon osztot- nek ellenőrzése is. technológiai és a munkafegyel-
ták fel, hogy a műszakiak, a met is. Ilyen módon kevesebb kisorozás nélkül 
fl.!:akmunkások, a betanított 

Naöyobb ko··vctclme'nyck 
lett a javítási minőségi hiány-

munkások egyaránt érdemük b lat. A kongresszusi határozat IV. 
nerint részesültek belőle. Mint mondották, tisztában fejezetének 21.  pontja példÚ'l.11 

vábbra is érvényesnek tekin
tik az 1970. évi, a. kongresszt1s 
tiszteletére kötött szerződésü
ket - írja a tudósító , 
amely szerint a kilépő tel1 er
vonatokbóL rakomán;,-igazitá., 
céljából visszauta.sított kocsi-
kat egyéb, kötelességszerű 
munkájukon túl 111enől'n 
rendbehozzák a brigádtagok. 
A munkaerőhiá'.ny köve'.kezté
ben ezelőtt gyakran elég s0k 
kocsi vesztegelt rakományá
val együtt az állomáson. 1969-
ben például ápt'llis l-től októ
ber 31-ig 753 kocsit kaptunk 
vissza igazítás,ra a CFR-tól. 
Tava1y viszont ugyanabban 
az időszakban 432-re e. ökkent 
az át nem vett koc.sirakomá
nvok száma. Ebből 319 kocsit a 
l>�igádole még a vonatokb"n 
megigazítottak, fgy e;:eket ki 
sem kellett sorozni. A többi 

kocsi 75 százalékát �m kellett 
Lö!<ösházára vinni, mint ahogy 
az előző években valameny
nyi rakományig·.7itásos ko
csinak ez volt a sors'.l, ha
nem a brigádok heh·ben, a 
tárolóvágányokon eh·égezté'k 
a szükséges mun.kát. A több 
százezer forintos megtakarítás 
él."tkkét növeli a valutában 
számított kocslálláspénrek 
csökkenése is." 

_ Mi a siker titka? Mivel A járműjavítási költségek el- vannak vele : mindez még csak utal a tranzitforgalom növeke-
-1:lpozták meg az eredménye- számolását sz.intén át.szervez- kezdet a gazdaságosabb, gyor- clésé,·el járó feladatok jobb 

Szombathely : 
ket? _ Erről beszélgettünk ték. Szétválasztották az alkat- sabb, jobb minöségű járműja- megoldásának szükségcsségé-
G .. b' s ·  d · t · al részek és fődarabok javítási vitás útj!in. Út;v láti· ák azon- re. Pa.ez József Curticiről, a or icz an or igazga ov , �, · k- · h t • ál Sza'm'1tanaL-,. az u''1'1�, o'kra Baranyai Zoltán szb-titkárral költsézeit a járműtörzs javítá- ban, hogy a tavaly bevezetett magyar-roman ozbs a ar - • 
és Csáki Sándorra!, az szb ter- sának költségeitől. !gy lehető- elemző módszerek segítségével lmnásról küldött tudósítása 

Boros Zoltán. a szombathe-
melési felelősével vé vált az egyes munkák átla- ki tudják m:ijd jelölni az idei =ma

.
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. pcsolódi.k ehhez a te-
lvi J·ármújavítóból azt lt·,ia, 

_ Nin:cs titok, legfeljebb az- gos fajlagos ráfordításainak fejlődés útját is. 
hogy· az újabb versenyszakasz 

ni II magyarázattal szolgáZha- megállapítása, s a „mi mibe Sz. F. ,,Szocialista brlgád)aink to- egyik legfontosabb célja az 
tunk - mondja az igazgató -, 1------------------------------------------ újítómozgalom mtg erótelje-
llogy az új gazdaságiránvítási sebb felkarolása, támogatása 
Tendszer tapasztalatait gondo-

K 
• 

d d ;, 
lesz az üzemben. Az szb ja-

1an összegyűjtöttük és felhasz- I mOfQ jon gŐZmOZ Onyon . vítja az ezzel kapcsolatos pro-
tuíLtuk. Főkönyvelónk, Szom- pagandát, írásos tájékoztatót 
bati Zoltán volt ennek elsösor-

A di I d • • 
jelentet meg a moz�ale>m hel ·-

ban a. mozgatója. 0 látta meg •ese es1'te' s gon 1a1 zetéről. és a legeredmén •e.�ebb 
gazdálkodásunknak azokat a újítók fén)·képét a „kiváló újí-
hibáit, amelyeknek eltüntetése tók" felíratú táblán helyezik 
feltétlenül szükséges volt ah- , • 

t t , • f ,, •• k , , I 
el. Az ér,:ek a következók: 

!��: �fént�it:��rsi��� a pecs1 von a asi ono segne ,.Ozemfinkben f4t•aly II bl'-
gazdaságosabbá, feweZmezet- a.dott és elfogadott újittúok 
tebbé, hatékonyabbá. tennünk száma növekedett a:,: elózó ét•-
munkánkat. Meglátásai alap- - Elérkezett végre az az méter alapterületű helyiség- ebből - az átmeneti nehézség hez viszcmyitra. s a megtaka-
ján tavaly január l-én új, kor- idöszak, amikor mind több ben, ahol jelenleg a DicseZ-al- velejárójaként . . .  rltáso'-: összege 1ds híján eg11-
:szerú termelési szervezetet ala- dolgozónk rés�ére b!ztosítha- katrészeket javítjuk, nem le- 1\f' . b ttak millió forintot tesz ki. Ebben 
kítottunk. A lényege az, hogy tunk kulturált munkakörülmé- het megfeleló munkakörülmé- ne-; ké�;;

st 
�z�ond: e��i nagy szerepe volt a kongresz

a fődarab- és alkatrészjavító nyeket. - Pécsett a vontatási nyeket biztosítani. A forgá- kapcsolatban Keserű Arpád. _ szu.,; tiszteletére kihontnkorott 
műhelyeket különválasztottuk főnökség szakszervezeti bl- csolóműhelyünk is nagyon ki- Érettségizett, vagy szakmun- versenynek, mely idő alatt 44 
a szereldéktól, és önálló fő- zottságának titkára, Keserű csiny. Komoly eredményeket kás fiatalok elvégzi/e a. f.anfo- újító 3� 450 forint jutalomban 
darabjavító üzemeket szervez- Arpá.d az egész kollektíva vé- értünk el az utánpótlás neve- lyamot és motorvezetók lesz- részesült. Mi már 1971-re is 
tünk. A szereldék és a fóda- leményét fogalmazta meg lésében. Je1enleg Is 196 jármú-, nck. Gözmozdonyra már nem meghirdettük az t1;ít6k 'l.,erse
rabjavító üzemek munkájának ezekkel a szavakkal. Vele és diesellakatos és villanyszerelő képezhetünk fiatalt . • •  Ezt ne- nyét, amihez kiad•·uk üzc
osszehangolására gyárrészleg- Hideg József főmérnökkel ar- ipari tanulót képezünf, s ezért héz megértetnünk azokkal, münk 1971. év-l ú iít.-í,l feladat
vezetőségeket állítottunk fel. ró! beszélgettünk, milyen nagy szükséges, hogy miel bb meg- akik évtizedek óta dolgoznak tervét. Az ein·es témák me'1• 
Az UZ .. emek ko"zo" tti napi· egyu"tt- örömmel fogadták a szolgálati épüljön az ötmillió forintos be- ő zd 1 h . k- .. 1 oldá�áért külön c.tjaknt is kl• 
-_.u-ko"dés koor·"-'lását diszpe' _ helyen a dieselesítés megkez- ruházással tervezett, korszerű g zmo onnya • ne ez oru - tűztünk.'' 
'" uu,.. dését. Az M40-es és M44-es gé- tanmúhelyünk. mények között végzik a mun-
cserekre bíztuk. pek után már öt M46-os moz- kájukal Valójában Joggal el-

Az új rendszer eredményes- donyt is kaptak. A személyzet 
Az új tanmúhelyhez rendelt várhatnák, hogy v�gre megfe-

11ek bizonyult: az egész jármú- es· az utasok egyaránt hamar gépek már megérkeztek a fó- lel " unk k" "! é k t b' 
javító termelése folyamatosab• megkedvelték az új, mellél<vo- nökséghez. Ezeket ideiglenesen tos�t.s�k a
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:: bá, gyorsabbá vált, a fődarab- nali motorvonatokat. a régi műhelyben helyezték 

;a dtás ideje rövidült. Elértük. üzembe. Még újabb gépeket is ban szorgalmazzuk, hogy se-
hrigy a javításra beadott moz- beszereznek az idén. A meg- gédkezelőket, akik eddig csak 

Szeged : 

Bizakodással kezdik 
az 1971.  évet 

Sziládi Sándor Szegedról ér• 

sítéséért dolgoztak a szakszol
gá-latnál 

„November 30-fg bezárólag 
- hangzik a tudósltás -
102.88 száza!ékra teljesítettük 
a:z évi teheTelegy-tonnakilomé
wr tervünket, ami pontosan 
123 114  tonnakilométert tesz ki. 
Teheráru-kilométerben tn<':rt 
évi teljesítményünk 104,46 szá
za!Jkos volt ugyanabban az 
időpontban. A rakott tehexiko
csi tengely-kilométert véve ala• 
pul, ugyancsak hasonló ará
nyú túlteljesítésről beszélhe
tün.k, sót az összes teherko
csik tengelykilométerét 1!7.á
mltva is túljutottunk az évi 
terv 100 százalékán. Erekhez 
a szfunokhoz adjuk még hoz
zá egy teljes hónap munká
jának az eredményét, aml Jól 
mutatja majd, hogy a dolgo
zfü; áldozatos munkája és a 
s7.akszerű irányítás az árvíz 
okozta nehézségek ellenére is 
meghozta gyümölcsét. S e.a 
újabb erőt, lendületet ad az 
1971. évi feladatok teljesítésé
hez." 

Miskolc-Gömöri: 

J6 vclt a téli felkészülés 

Behán Rózsa. írja Miskolc
Gómöri pályaudvarról: 

„Allomásunkon kimagasló 
eredmények születtek a lro
csltartózkodásl idő csökken
tésében. A kiürült vagonol: 
azonnal megrakásra és továb
bításra kerülnek. A fuvaroz
tató vállalatok dolgozói 
ugyancsak kongresszusi fel
ajánlásként, kölcsönösen se
gítik a vas-utasok munkájált.." 

Ezután a tél okozta gondok 
megoldására tér rá a levél: 

,.A kongresszusi felai<tll,lá- • 
sok nyomán g_,·orsan, üteme
sen valósultak meg a téli for
galom zavartalan ellátásának 
feltételei is. A raktárak, iro
dák ablakainak javltására 
idejében sor került, s a kály
hikkal sincs sehol probléma. 
A meleg, téli Tuhákat Idejében 
megkapták a dolgozók. A fi• 
zikai munká�okat zavartala
nul látjuk el védőitallal. Az 
UJ miskolci pályafenntartátl 
fónöl·ség emberei szintén ide
jtben jöttek ki hozzánk, ho!!V 
a vágányok közül eltá,·o!Jt<;ák 
a hava7.ás után külön&en ve
� .�, yes bucl:..ákat . . .  n 

Rákosrendező : 

,.Na gytakarítás" 
társadalmi munkával 

clonvok kevesebb időt töltenek Megkésett beruházások növekedett v-lllamos,mergia- mellékvonalon, vagy tartalék-
a múhelyben. Az év utolsó há- igény kielégítésére most épül a szolgálatban vezethettek moz-
rom hónapjában a javításban 1969 novembere óta folya- vontatási főnökség új transz- donyt, ,,föt•asúti gőzmozdonu-
le,·ő mozdonyok száma a Die- matosan érkeznek Pécsre a formátorál!omása. vezetővé" képezzék át. Ez szá-

kezett levele arról ad 11r.rumot, Végh Gyula Rákosrendez6-
hogy a X. kor,gresszus tisi,•e- ről küldött tudósítása Is a téli letére az i!ta,gnt,S.� forgal- fe!adato1tkal kapcsolatos: mi dolgozói álta1 t€tt vállalá-sel- és villanymozdony-állo- Diesel-jánnűvek, s a vonóerőt mulrra feltétlenül elórelé!)t\st 

roánynak körülbel ül tíz száza- illetően ma már elérik a két- A 1· avítást is se!!'itik jelent. 1gy az utóbbi években 
sok teljesít<'•ekl•upen <'lvll„g „Mielótt a hat,azás beköszön
de<:ember elseiére v-é"et ért tött - írja -, állomásunk dol
az 1970. év. Más �z:'.ival, a?. gozói kongressrusi fel.ajánlá.sutolsó hónapbcrn már csak ként 110gytakaritást tartottak 
a legfor.t(,-;abb tervfeladahk a vágányok között. A megmoz-

léka volt. Ezzel profilunkban harmados többséget. Csak.hogy „ 22 segédkeze16nk tett szak-megteremtettük a 80 százalé- az új technika új gondokat is 
a motorvezeto"k munkéisvi,.sgát és lépett elő kos iizemkészséget, s ez -nagy- hozott. 

mértékben hozzájárult az öszi _ Bfrmennyire vártuk, egy 
mozdonyvezetővé. 

forgalom, különösen pedig a kic:.it mégis 1elkészületlenül 
sürgős árvízi szállítások s:ilce- ért be-nnünket a dieselesítés. 
,-es lebonyolításához. Az indolwlt beruházási ige

A megle,-ő gondok ellenére L. J. még nagyobb mérvű túlte!je- d:ilásban részt vettek a sza-

Összevont 
teljesítményi normák 
Az új szervezeti fonna nem 

alakult ki egyszerre és olyan 
egyszerűen, mint ebből az is
mertetésből vélni lehetne. 

Mint a beszélgetésből kitűnt, 
az új szerve.�et számos felté
tel.ét fokozatosan teremtették 
meg. A fődarabjavító üzemek 
Jétrehivásával egyidejűleg ren
dezték a teljesítményi követel
ményeket. Fődarab- és alkat
részfajtánkénti összevont tel
jesítményi normákat vezettek 
be. Úg-y intézkedtek, hogy a 
föd.arab, illetve az a!katrész
javításért járó összevont nor
maidök csak akkor számolha
tók el, amikor a javított fóda
rabokat, alkatrészeket az üze
menként szervezett fódarab
raktárak már bevételezték. A 
bér elszámolását így a meny
nyiségek szigorú elszámolásá-

nyekne!c ugyanis még nem tud
tunk mindenben eleget tenni 
- mondotta Hideg József. 

A dolgozók szakmailag jól 
felké3zültek a Dieselek foga
dására, de ez még nem min
den. Mcgfclelö technikai esz
közök is kellen.ek a vontatási 
fónök.ség zat·artalan munkájá
hoz. A mozdonyszínben máris 
szűknek bizonyul a Diesel-ja
vításra kialakított, hat vágányt 
magában foglaló, fúthető rész. 
Csak a napokban készültek el 
a hútővíz és a knántápvíz lá
gyítására szolgáló, ioncserélő 
berendezések. Alapozzák a 60 
tonnás csoportemelőt, a..-nely
hez megfelelő vizsgálócsatorna 
is készül. Még csak tervezik a 
korszerű kerékpársüllyesztőt. a 
300 köbméteres gázolajtároló 
és feladó, valamint a homok
feladó berendezést. 

- Dolgozóink jogos Igénye 
alapján sürgetjük a ;avítómii
hely bővíté.•ét - mondotta Ke
serű Arpád. - A 30 négyzet• 

is becsülik az új techni,:át és 
ragaszkodna', hozzá, igyekez- •----------------------------1 badruzpos vasu!a.sok is. Talán 
nek megfelelni a magasabb kö- fölösleges megjegyezni, mi• 
vetelményeknek. A munkában 

Az aranynl'lllkette'rt versenyeznek 
Jyen nagy jelentősége van an• 

tanúsított helytállásult biza- a nak, hc.-gy az első hó előtt az 
nyitja ezt. Az egyik gépük a i rányvág;in •ok és környékük 
Rákosi 1\Totorüzembe került Naponta mintegy nyolcvan t•üket eddig 100 százalékra t.szta 1eg:,•en, a saruzást biz-
javításra. Nem elégedtek meg vonatot jnditanl!k és mene�z- teljesítették. A menetrends:e- tonságosan lehes-;en végezni. a munka sürgetésével, hanem, tenek Mezőtúr állomáson. Do- rii i,idításban a személuvona- Enélkül szó sem lehetne 11 hogy mielőbb visszakapják az bozi János állomás.'o·"o"l• ve- ' ·1 9 ka 'd l 6 ó nd " ·  1\1-16-os mozdonyt, hatt'lgú sze- .. �. • , to,cna 9 52. a teherno,u?tolc- m11n ve e mi v re szava• 
relőbrigádot küldtek Rákosra. zetásével több mint száz vas- náZ 98,54 százalékos eredmé'llyt lyok megtartásáról, a dolgozók 
az irányYá!tócsere gyors el- utas dolgozik itt a kultu,ált értek el, míg kocsíkihasználá- testi épSégénelc mPgvédésérőZ. 

. . ó é utazts. a gördüléker.y áruszál- si teljesitményük 100,33 sziíza-vegzésere. Az utaz szem lyzct lít.ás biztosításáért. 1,1 A nagymérvű létszám.hiány 
féltö go-nddal óvja a kors2eru e '· Ilyen versenyeredmények- miatt azonban e!thez nem állt 
gépeket, s ha mégis előa-Jód!k Az állomás hát-om s:roclalis- kel most már mélt.1n Páiyáz- rendelkezésre munkaerő. Ek-me;:hiMsodás. a mühelyi do1- ta brigddJa - Bokor Endre, h�tfak az aranyplakelt elnye- kor született a felajánlás, gozó1,kal egvütl fáradoznak a Fejes Lajos, Biró Antal for- res_re. 
javításon. fgy tette ezt le;(• galmi szolg::ílatt�vők vezetésé- Gondja:k sor2 b.an P.z első amelyre jellemzó, hogy a 
utóbb Murai Tivadar és Cseke vel _ mindedd,g kiválóan helyen emlithetiük az Itt na- .. nagytakarítás" harmadik nap
László mototvezető is. Diesel- megáll ta helyét a munkában. ponta meqforduló 2500-3000 ián már nem tudtuk a brigá
mozdonyuk turbófeltöltő-tör- Nemcsak az ezii�tkoszori'.ts utas számár" már kicsi"lek dokat elegendő munkaeszköz
réssel hibásodott meg, s reg- brigádjelvényük tanúsítja ezt, bizonyuló váróterrr,et. A Me- zel ellátni. A társadalmi mun
geltől estig lakatosként do!- hanem a X. párt!·ongresszu.st zőtúr állomáson dolgozó vas- ká �an az állomtfsfónök és az gozva segítették a javítást. köszöntő szocialista ve�nv• utasok nagyon várják üzem- szb-títl;ár vezetésével mintegy 

Kedvező ütemben halad ben eddig elért eredményük orvosi rendelőjük me,tépfté- 80-85 szocialista brinádtan 
ugyan a pécsi vontatúsi íőniik- is. Bár Mezőtúr állomás for- ��t. mAi?felelő ét!,nő és mos- t•eti részt, ezenkívül sok 'Énsz: 
ség dieselesítése, várhatóan galma rég kinótte az adott ke- ���tn�!S:�·a:el

,·:�t-
m

i�� fiatal is. Naponta ntgy órát 
évekie nem nélkülözhetik a reteket - na<zyon elkelne egy munkakörülményeik Javításá- dolgozva. szeméttel megraktak még meglevő l(Ő'Zmozdonyokat kihúzóvágány és a líra bővf- hoz. 10-12 vagont. tgy már a hó sem. Emberi probléma adódik bése - vonatközlel<edési ter- n. Gy. eltakarítása Is könnyebb . . .  " 
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1971. január l-től Egy szociológia i  fe lmérés 
tapasztalata i Ívenként 2%-kal emeli/( a nyugdíjakat 

Nók között nól,ről. !gy szólt 
a lap megelőző száma.inak 
egyik cikke. Hadd szóljunk mi 
is e témáról, összekapcsolva a 
iraociológiával kapcsolatos né
hány gondolattal. 

A Vasúti Főosztály 1. smk
osztályának keretén belül 
működő üzemszociológia.i cso
port ugyanis a 2. szakosztály
lyal karöltve - az elmúlt he
t!"kben - szociológiai felmé
i·ést végrett a vasutas nódol
tO'lLik körében. 

Bizonyára lk.evesen tudják 
11zt, hogy a vasút felső ve:zie-

tése a közJ,ekedési vállalatok 
közül elsó�ént vette igénybe 
ennek az újnak nem mondha
tó, de Magyarország,on és fő
leg a közlekedés területén 
még útjait, módszereit kere
ső tudománynak a segítségét. 
Tehát a korral való lépéstar
tás, egyes területek problé
máinalc feltárása iránti igény, 
a vezetés részére nyújtott 
többoldalú tájékoztatás fontos
ságának szü,k:s,égessége hívta 
életre az iizemszoctológiai cso
portot. 

A nyugdíjak évenkénti jasok életkörülményeinek ja-egy 5o száza,Jé!ka úgy n.vilat- rendszeres, 2 százalékos eme- vítását szolgálja az az intézkozott, hogy sem.miképpen léséről szóló kormányrendelet kedés is, amely 1970. július 1-nem m
ara

d
na 

ot
th

on, mé
g 

_ az MSZMP IX. és a Szak- től kezdődően időbeli korlátoabban az esetben sem, ha a szervezetek XXI. kongresszu- zás nélkül biztosítja a nyugcsalád anya
gi 

helyzete, a 
t
ér

j sa határozatainak megfelelően di;asok és csa.ládtagok, va.lake
res

ete az
t l

eh
et

ő
vé tenné 

_ a nyugdíJ'asok helyzetének mint a tanulók részére a k()l'számára 
A bes2lélgeh!sek alapha!ll.gu- további ;avítása érdekében házi ápolást. 

Mi a munka „emberi oldala"? 

latát bizakodó, megértő lég- született. Az 1970 évet meg- Ezeket az egymással össze
kör jellemezte. A nődolgozók előzően végrehajtott nyugdíj- függő intézkedéseket egészíti 
reális vélemé!nyny:ilvánítá."3, emelések ugyanis csak az ala- ki - az 1971. január l-től be
a munka:helyi problémák csony összegű és a régebben vezetett _ a nyugellátás 
megoldására vonatko-zó ész. megállapított nyugellátásokra évenkénti 2-2 százalékos szerú javas:Lataiik biz.ony,ság:it vonatkoztak. Ezek az utólagos emelése. Az intézkedés célja: adták annalk, hogy a. vasúton nyugdíjemelések azonba.n csa.k a nyugdíjak vásárlóértékének 
dolgozó nők szeretik a oosuta.t. a már bekövetkezett áremel- megóvása, vala.mint az, hogy ProblémáJiklral bizalommal kedéseket ellensúlyo::ták, de a nyugdíjasok életszinvona.la. fordulnak a vasút vezetőihez, nem biztosították a nyugdí- ne szakadjon el lényegesen a.z mert ér.ztik, hogy mllllJkájUJk- ja.k vásárlóértékének további aktív dolgozók életszínvonaláMíben is adhat a &zociológia 

•eg!tséget a vezetés számára? 
- kérde'Lhetilk az olvasók. 

A szociológia egy:i.k fontos 
problémája azoknak a ténye
rok:nek a feLk:utatása, ame
lyek a jelenlegi viszonyok kö
rott eI�ti:k, illetve aikadá
I,yozzá:k a munlka tény,lege:s 
,.emberi oldalának" érvénye
•ülését. 

Mit értün!k: azon, hogy a 
rm.mka "emberi oldala"? 11:rt
j ük alatta elsősorban a dol
itmóknak a munkával, mun
};:álta,tóval (a vasúttaa.) való 
kapcsolatát, illletve ezeklkel 
=nben támasztott lgén�t, 
iraociológia.i nye1ven szólva, 
elvárá&a.!t. 11:rtjük alatta az 
ffllbere!k közötti viszonyok 
vizsgálatát. Vizsgálja a szo
ciológia a fizetésre, a mun.ka
lcörülményekre, a munkatársi 
kapcsolatokra, a munkafel
odat jellegére, a munkakör 
társadalmi presztízsére, a tie• 
ietó-1'ezetett: mzonyra vo
nittkozó elvárásokat. Fel keli 
tárni e vizsgálatok során az 
elégedettség, illetve elégedet-

lenség különböző fokát, a kol- ra szükség van, számftana'k megóvását. Emiallt nem reali- t .1 ldktívák.at összetartó erőket, rájuk. S hogy e problémák zálódhatott teljesen pártunk O • 
L'Lletve azt, hogy milyen szét- nem maradnak pusztába kiál- életszínvonal-politikájának az E kettős cél elérése biztosi
húzó erök érvényesülnek. A tJOtt szavak, an-a blwnyság az elve, hogy az életszínvonal tottnak látszik, mert a negyeS?.OCialista demokrácia meg- az a megértő gondosság, emelkedése minden réteget dik ötéves terv során az árvalósulását elósegitő és aka- amellyel a gazdasági vezetók, éüntsen. emelkedések mértéke - elő-
��gf!

0

�ia�::
t

���o� �ir:�ér�:f�=ko:�� 1970. június l-től kezdődően �!�!��:���� elle���n é: n�u�el� tárgya a szociológiai kutatá- A nődolgozók feltetté.1<: a enyhült a szolgálati időben 
látások évenként 2-2 százasoknak a munka-erőfluktuáeió kérdéseket. A feleletek ezek- fennálló ötéves megszakításra 
lékkal tovább emelkednek. okainak vizsgálata is. re : a tett inté1.kedések lesz- vonatkozó hátrányos megszo-

A felsoa:olt vizsgálati terű- nek! Szórád Antalné rítás, s ugyancsak a nyugdí- A nyugellátások emelésére 
leteken az utóbbi két évben vonatkozó főbb rendelkezé-
folyta.k már felmérések é, ,---------------------------1 

sek: 370k jelentős eredményekkel 
jártalk, amelyeket a vasút ve- A Az 1970. december 31-ig 
zetése az eddigi intézkedések 

NYlJGDJ
„
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� megállapított ellátások 
során figyelembe is vett. E első fzbenl emelésére 1971. ja-
cikik keretében azonban csaik a nuár elsejével került sor. A 
nódolgorz.ök között a közelmúlt- felemelt nyugdíjat a MAV 
ban lefolytarott vizsgálat ered- Nyugdí; Hivata.l havonta fo-ményeit foglalju'k össze. lyósítja a naptári év végéig. A vasutas nódol-gozák köré- Minden további na.ptári év el-ben a vizsgálat komplex mó-

só napjától úja.bb 2-2 szá-don történt, kétféle szoc:ioló-
za.lékkal emelt összegben fo-giai módszerrel: csoportos an• llát ' t két és kérdőíves felvétel for- lyósítja a nyuge a.s • 

májában. Köz,el 1800 nő véle-
• 

Az emelés havi összege ménye került meg,hallgatásra, egy-egy naptári év tar-iJ.Jetve összesítésre és értéke-
tamára a megelőző naptári év lésre. 
utolsó hónapjára megállapí

Őszintén beszéltek gondiaikról 
rott - a családi pótlék nél
kül számított - ellátás 2 szá
zaléka. Ha az ellátás folyósí
tása ebben a hónapban szü
netelt, vagy az ellátást korlá
tozott összegben folyósították, 
az emelés ha.vi összege a koT
látozás nélkül jáTó nyugdí; 2 
százaléka.. Ha az ellátást 1971. 
január elseje után korlátozot
tan kell folyósítani, a korláto
zást a felemelt összegű nyug
díjra kell végrehajtani. Azo.. 
kat a nyugdíjakat, amelyek 
folyósítása december hónap
ban szünetel, akkor kell 2 
százalékra felemelni, amikor 
az ellátás egészben vagy rész
ben folyósítható. 

A csoportos aníkétokon 
lnelyeket nagyobb szolgálati 
helyeken szerveztünk - mint
eey 1500 dolgozó nő vett részt, 
25-30 :fős csoportokban. Itt 
kóf.etlan formában mondták 
el vé!eményüiket, problémái
kat. őszintén beszéltek gond
;a.i.król, a kettéis feladat -
munkában való hely:tálliís és a 
háztartási munka - és a spe
t'ál:is vasúti swlgá]Btból kö
vetkező, rájuk háruló nehéz
aégekróL 

A íkérdóív kérdéseit - me
lyeket 300 nő töltött ki - úgy 
állítottuk össze, hogy azok le
hetőleg az élet minden fon
tosabb területét érinlsé<k. Sze
repeltek benne a továbbtanu
ltísra. a munkakörrel t,a!ó elé
gedettségre, munkaidőbeosz
iásra, a gyermeknet,elésre é& 
• háztartásra vonatkozó kér
dések. A kérdésekre kapott 
vála...:,.ok értékel�t - teljes 
e '!észében - itt nem lehet is
mertetni, mert a vizsgálat 
részletes anyaga egy kisebb 
l:önyv terjedelnwt teszi ki. 
?\",',hány érdeke,;ebb megállapi
tlst a:ronban érdemes .isma-
tetni. 

A t>aS'ÚtlUÍl dolgozók közel 
15 százaléka nő. Többségük a 

t·égreha.;tó szolgálat különbö
=•i munka.köreiben dolgozik. 
Fgy� helyeken az átla,gos:nál 
nagyobb számban .is dolgoz
n,k nők. A budapesti vasút
ic:azgiatóság területén pé]rlául 
a nódolgozök aránya 21,3 szá
:z:'llék, a debreceni vasútigaz
gatóságnál a személypénztá
rosi és árupénztárosi mtmka
körö!cet, a m:is.1<:olci vasútigaz
J!'.l tósá.gruil pedig a jegyvizs
g,Hói munkaköröket túlnyomó
részt nódolgoz6k tölti,k be. 

A v.isutas nók éle!lkor sze
rlnti megoszlása és az után
pótlás helyzete kedvező ten
denciát mutat. A szolgálati 
idő szerinti megoszlás is alá
t·'maszt:ia azt a tényt, hogy a 
T>vk nehezebben változtatnak 
mt!nka.helyet, mint a férfiak. 
A nök többsége (54.1 szá;,,a
lAk) a törzsgárdához tarro
zrk. 

Egyenlő elbírálást 
A vizsgálat egyilk fontos te

rülete volt: az egyenlő elbá
n<is elvének a.lkalmazása a 
gyakorlatban. E téren nem le
het kedvező tapa<;zta1arokról 
bes7..élni. Általános jelenség: a. 
nők a bérezésnél hátrányos 
helitzetben vannak. Ezt a fel
mérés több területén is bizo.. 
nv[rotta. Ez a megkülönbözte
tés ellentétben áll a nöi egyen-

jogúságról vallott elvelclrel, de 
sérti a szocialista bérezés el
vét is. Reális talajon kell 
a:zxmban maradnunk akikor, ha 
- a már eddig is megtett kez
deti lépé után - azt mond
juk; a probléma megoldásá
nak anyani feltételei vannak, 
s a nők bérezésben történt le
maradásának megszüntetése 
jórészt még a jövő feladata. 

A másik terület, ahol az 
egyenlő elbiralás elve a gya
korlatban csorbát srenved: a 
vezető állások betöltése. A 
nók oormelésben elfoglallt je
len11ós szerepéből kövebkezne, 
hogy e téren is számoln.ailc rá-
1lermett.ségükk:el, helytállá
sukkal. A vizsgálat tapaszta
latai szerint a gyakorlatban 
mégis az ellenkező folyamat 
7.ajlik le. A nők vezetésbe va
ló bevonása az utóbbi időben 
stagnál, illetve csökken. A 
megkérdezettek többségén.el, 
t1éleménye szerint nemcsak a 
gazdasági vezetók, hanem a 
mozgalmi szervek is előnyben 
részesítik a fér!W.olgozóka.t. 

Ennelk elsósorlban szemléleti 
O'ka van. A nők vezető állás
ba vaJó helyezésével kapcso
l
a
tban még ma is idegenke

dés tapasztalható, még olyan 
munkaterületen is, ahol túl
nyomóré.5zt nalc dolgoznak. 

Mindenki előtt ismeretes, 
hogy a dolgozó nőkre kettős 
teha- hárul: egyrészt munka-
körük ellátása, másrészt a 
család ellátása. Mindkettő 
nagy fel.arlatot jelent, hiszen 
az anyai hivatás, a családban 
betöltött szerep - társadal
mi szempontból is - ugyan
olyan fontos felada,tot jelent, 
mint a mun9mihelyen való 
helytállás. A házta.rtási mun
kák mindenütt a.rányta.lanul 
sok időt vesznek igénybe, s 
ez függ a gyermekek számá
tól, a háztartás gépesítésének 
fokától, stb. is. (A felmérés 
acla.ta.i szerint gépekkel ;ól 
felszerelt házta.rtása van a 
megkérdezett nődolgozók 
13,6 százalékána.k, köze
pesen vagy gyengén felsze
relt házta.rtása van 76,4 szá
zalélcnak, egyáltalán nincs 
háztartási gépe 10 százalék-
1w.k.) 

Kettős leterhelés 
A vizsgálat megállapítása 

szerint a megkérdezett n&k 
nagy többsége átlagosan napi 
4-5 órát tölt el a háztartási 
munka végzésével. 

A kettős leterhelés okozta 
nehézségek ellenére a meg
kérdezett nődolgwk mint-

(Gerse László ra;za) 
,.,., ,.,�� ,..,. ,.,., ,.,�,., ,.,,., ,.,,.., ,.,.., ....... ...  

98. születé nap 
A soproni pályafenntartási 

főnökség moz..ga.!mi szervei 
minden bizonnyal a magyar 
vasutasok egyik legöregebbjét 
köszöntötték a napokban 98. 
születésnapján. A soproni lHá
gel Józsi bácsi a Dtma-Száva 
-Adriai Vasúttársaságnál 
18911-ban kezdte a szolgálatot, 
mint pályamest<'r. Murakeresz
túr, Szombathely, Siófok és 
Sopron voltak főbb szolg-'..uati 
helyei, de helyettesítő pálya
mesterként dolgozott az egész 
Déli Vasút területén. Szolgála
ti helyén másfél-két napon
ként gyalogosan bejárta a rá
bízott 20-22 kilométer hosszú 
,·onalszakaszt, s ellenór'.zte a 
sínek, a talpfák, a jelzők és 
egyéb vasúti épít.-nények álla
potát. Szerinte a sok gyaloglás.
nak, továbbá szerény, józan 
életmódj{mak kÖSZÖ'Oheti hosz.
szú életét, jó egész.ségét. 

1933 óta, tehát 37 esztendeje 
nyugdijban van. Ritka ember. 
a.ki ennyi ideig élvezheti nyug
díjas éveit, olyan jó erőben, 
egészségben, sziellerni frisse
ségben, mint Józsi bácsi. Nyug
díjas fiával és menyével él. 
Rendszeresen olvas, televíziót 
néz, rádiót hallgat. A futball a 
hobbyja Egyéni szisztéma sze
rint tabellát ve:ziet az egy� 
csapa tokról ; hogyan játszanak, 
hány gólt rúgjanak. 

Szelei Teré2 

Használt 
a segitség 

A hatvan-salgótarjáni pá
lyafenntartási főnökség köz
ponti irodáiban dolgozó IX. 
pártkongresszus szocialista 
brigád tagjai értékes se
gítséget adtak ahhoz, hogy 
a VII. és a VIII. pálya
mesteri szakaszok dolgozói, 
szocialista brigádjai az elmúlt 

évben kimagasló eredménye
ket érhettek el. A patronálás
na.'c tudható be, hogy javult az 
összhang a forgalmi és a pá
lyafenntartási dolgozók mun
kájában és hogy mínd a két 
sza.ka...02 sikeresen teljesítette 
tmk-tervét, a nagyfokú lét
számhiány ellenére is. 

Névadó ünnepség 

A Deorecen állomás szak
szerve2>e'ti bizottságához tar
tozó nól:liwttság kez.deménye-
2Jése nyomán ismét kedves és 
meghitt, csa'ádlas esemény 
zajlott le a helyi vasut.asklub 
nagytennében. Fiatal házas
párok kérésére, ltilenc újszü
lött gyermekinek rendeztek 
névadó ünnepséget. 

Jónás Imréné nófe'!e16s, az 
szb nevé!ben üdvözölte a szü
lóket és a vendégeket, majd 
az I. kerületi tanács anya
könyvve'Zle'tóje teljesítette hi
vatását. Ez a1lra.1ommal KrLti 
Agn.es, Füzi Erika, Kerekes 
Marianna, Czeglédi Ildikó, Li
pők Anita, Kukla Eri.ka, Roz
gonyi Miklós, Vaczlavik Tí
mea, Tornyi Tibike - vala
mennyien vasutas szü1ók gy&
meh.--ei - neve kerult az anya-
könyvbe. Kiss János 

• 
A nyugellátás újbóli fo-
lyósításakor nemcsak a 

szüneteltetett nyugdíjakat, ha.
nem a megszüntetett ellátáso
kat is fel kell emelni, ha a 
volt nyugdíja.s (járadékos) ar
Ta ú;ból ;ogosulttá vd.lik. Mind 
a megszüntetett, mind a szü
neteltetett nyugdíjat az újbóli 
folyósitáskor, illetve megálla
pításkor úgy kell felemelni, 
mintha a nyugellátás szüne
teltetésére, illetőleg megszün
tetésére nem került volna sor. 

Kopogott a távírógép . . .  
Csaknem négy évtizedes 

szolgálati idővel a háta mö-
gött, hamarosan nyugdíjba 
megy Felnémet állomásról 
Kiss István főellenőr. A hosszú 
esztendők ezernyi eseménye, 
személyes élménye közül soha 
nem felejti el, ami 1944. októ
ber 17-én, hajnalban történt, 
akkori szolgálati helyén : Ohat
Pusztalcócs állomáson. Igaz, ld 
tudja elfelejteni a felszabadu
lás napjait, pillanatait? 

- Hajnali 2 óra vo1t - em
lékezik az idős vasutas. - A 
forgalmi irodában megcsön·ent 
a telefon. Egyek állomásról 
szólt át a főnök, Fény József, 
hogy írjam a követltezőket:  
,.A vasútrobbantó német jár
őrök állomásunk keresztezésé
it, váltóit a.láaknázták, s 2 óra 
15 perclcor robbantanak." Az 
állomásvezető közölte azt is, 
hogy Egyekről a németelt 
Ohat-Pusztakócs állomásra 
mennek át, hasonló célból. 

Kiss István hosszasan t.öp
rengett, tépelődött. A főnöke 
már családostól nyugatra me
nekült, így sokszorosan érezte 
saját felelősségét. Ez a vonal 
vízvételező állomása, most Is 
négy mozdony tartózkodik a 

vágányokon. Az itt veszteglő 
vagonok tele vannak értékek
kel, köztük benzinnel és pet
róleummal rakott kocsik is ta
lálhatók. Ezenkívül ide tele
pítették a debreceni bombázá
sok elől a pályafenntartási 
járműveket, megrakva mind 
különböző anyagokkal. Ha be
állítanak a németek, minden 
elpusztul ezen az elágazó ál
lomáson . . .  

A távirdagépen egyszercsa.li: 
Tiszacsege, a Polgár felőli 
szomszédállomás jelentkezett. 
Hódossi Tstván állomásvezető 
adásából kiderü!Jt, hogy a né
metek Egyelcről előbb oda 
mentek át, és már ott is min
dent aláaknáztak. Most a2Jt 
kérdezteti a robbantó járőr 
parancsnoka - közölte Tisza
csege állomásvezetője -, hogy 
Ohat-Puszhkócs felkészült-e a 
robbantásra. 

Kiss István forgalmi szol
gálattevőnek ekkor merész öt
lete támadt. ,,Itt már bent 
vanna.k a2 oroszolc" - kopogta 
a gépen. Azután csend lett. 

A szolgálattevő felszaladt a 
fel vételi épület első emeletén 
lakó Kuzmik György főtlszt
hez, akiről tudta, hogy ruszin 

,A Az 1970. december 31-e 
V utáni időponttól megál
lapításra kerülő nyugellátáso
kat a Nyugdij Hivatal 2-2 
százalékkal magasabb összeg
ben állapítja meg és folyósít
ja a naptári év vé�éig. A . ?cö-
1Jetkező év elso 11a.p1atoZ 
ugya.ncsak hivata.lból történt!' 
a ny1Lgellátás további emele
se. 

A A nyugdíjak évenkénti i 
V százalékos emelésére vo
na tkozó szabály alapján 1971-
ben a dolgozók társadalom
biztosítási nyugdíjáról szól6 
jogsza/Jályok szerint ;árá 
nyugdíjat lega,lább 622 forLni 
összegben kell megállapítani, 
ha a nyugdíj alapját képező 
munkabérátlag a havi 500 fo
rintot elérte. 

A Az öregségi, Illetőleg a 
V rokkantsági nyugdíj és a 
házastársi pótlék, valamint a 
saját jogú és az özvegyi nyug
díj együttes összegét is 2 szá
zalékkal kell felemelni. Az 
együttes határösszeg tehát 
197 I-ben a házassági pótlék
nál az eddigi 1000 forint he
lyett 1020 forint, a saját jogii 
és özvegyi nyugdí;nál az eddi
gi 700, illetöleg 800 forint he� 
lyett 714, illetőleg 816 fo-rint. 

.f!I\Ha a 2-2 százalékikal 
Vfelemelt rokkantsági 
nyugdíj vagy baleseti járadék! 
összegét állapotváltozás miatt 
módosítani kell, az állapotvál
tozásnak megfelelően járó 
nyugellátás összegét a.nnyiszor 
2-2 százalékkal emelt összeg
ben kell megálla.pítani, mint 
ahányszor a módosított ellá
tást már emelni kellett. Alla
potváltozás esetén tehát elő
ször meg kell állapítani az ál
lapotváltozásnak megfelelően 
a 2-2 százalékos emelés nél
kül járó összeget, majd ezt 
úgy kell felemelni, mintha ez 
az ellátás járt volna kezdetto"l. 

Ha a nyugdíjast a nyug
díjazást követően szer

zett szolgálati időre nyugdíj
k.íegészítés illeti meg, enncl: 
összegét naptári évenként 
ugye ni,gy, illetőleg annyiszor 
2-2 százalékkal emelt összeg
ben kell megállapítani, mínt 
al,ogyan az alapellátást a 
nyu.gdfjkiegészítés megállapí
tásáig emelni leellett. Az így ki
számított nyugdíjkiegészítést 
hozzá kell adni a nyugdíjki
egészítés megállapításakor fo
lyósított nyugellátási összeg
hez. E swbály szerint azonban 
csak a nyugdíjazás után szer
zett, arra az időre járó nyug
díjkiegészítést lehet számíta
ni és a nyugdíjhoz hozzáadni, 
amely időre a nyugdíjas nyug
díjkiegészítés megállapítását 
1971. január elseje előtt még 
nem kérte. 

Dr. Kiss Ferenc 

származású és jól b� oro
szul. Elmondta neki, hogy fél
revezető jelentést adott a né
meteknek:. 

- Helyes - válaszolta a fő
tiszt -, de nem biztos, hogy 
el is hitték. Fegyverünk nincs, 
de !együnk ugrásra kész . . .  

Izgalmas délelőtt követke
zett. A németek nem merész
kedtek be, viszont délután 2 
órára megjöttek az első szov
jet katonák. 

- Később a debreceni kor
mány közlekedési államtitltá
ra. Karcag Imre és Zstt1�ov őr
nagy, a Vörös Hadsereg helyi 
vasúti parancsnoka a helyszí
nen dicséretben részesített 
bennünket - emlékezik Kiss 
István. - A Hiva.talos Lap 
egyik akkori számában mél
tató sorok is jelentek meg ró
lunk, pedig csa.lc annyi történt, 
hogy fél!ettiik a vasutat, 
amel11nek s20lr,álatára egész 
életünkre oly solcan eljegye�
tük magunkat. Az a kis „fül
lentés" vélet!er.iil elég volt ah
hoz, hogy a Debrecen-Füzes
abony, illetve Tiszalök-Ohat
Puszt:akócs közötti vonalon 
e�•etlen állomás teljesen sér
tetlen maradt. Persze. történ
hetett volna ez másképpen is, 
bár azóta soha nem gondoltam 
erre . . •  



• MAGYAR VASUTAS 

Fejlődő sportélet Dunakeszin 
A Dunakes=i Vasutas SE éle

tében - az utóbbi években -
örvendetes fejlődés tapasztal
ható, mind a sportolni vágyók 
&Zárnának növekedésében, 
mind az eredményekben. A 
fejlődéshez nagymértékben 
hozzájárul az a körülmény, 
hogy kiemelt vasutas egyesü
let, s a szaksz.erv�t jelentős 
anyagi támogatásával a sú
lyos gondok megoldása lehető
vé vált. 

A közel milliós anyagi se
gítséggel épülő új tornacsar
nok átadására ez ér, első felé
ben kerül sor. Az egyesfüet 11  

BLASZ II. osztályban. A% 
utánpótlás érdekében Jesz
más Györí/11 edző, mmtegy 60 
fVi val foglalJcozik. 

A 27 tagú tenisz sz:akosztály 
is �pen fejlő�. A bajnok
ságban a harmadl'k helyet sze
rezték meg. Jól működik a 61 
tagú természetjáró szakosztály. 
Az éves mérleg szerint 61 tú
rá„ 1270 kilométert tettek 
meg. Pest megyében 49 szak
osztály közül az elsők lettek. 

S.rep eredmények születtek 
a tömegsportban. Huszti Fe
renc KISZ VB, és Szőke Mi-

hály szb-sportfelelős érdeme, 
hozy ez a munka folyamatos 
volt. Munkájukhoz jelentős 
8111yagi támogatást kaptak a 
szakszervezettől és KISZ-bi
zottságtól. Külön szertárat, s 
új felszerelést biztosítottak 
számukra 

Elérték, hogy az í1zem min
den sportolni kívánó dolgozó
ja tevékenyen részt vehetett 
az általa kedvelt sportrendez
vényen. A kézilabdacsapat a 

munkahelyi spartakiád orszá
gos döntőjéig jutott el, s ott 
negyedik lett. Szőnyi Lajos 

ta.,"U emöksége munkaterv i--------------------------
szerint végzi feladatát, szerve-
ző, irányító, ellenőrző tevé
kenységét. A megyei sportélet 
atlétikai versenyeinek 80 szá
zalékát az egyesület páilyáján 
bonyolítják le. 

Hat szakosztályban 233 iga
zolt sportoló tevéfoenykedilc. 
A:r. atlétikai szakosztály 27 fér
fi és 14 női versenyzője 29 
versenyen indult, s 63 esetben 
elsó helyezést értek el a kü
lönféle nemzetközi országos, 
megyei, járási versenyeken. 
örvendetes tény, hogy a diák
korú atléták iskolai tanulmá
nyi átlaga a négyes osztályzat 
felett van, így a sportolás nem 
gátolja őket a tanulásban. A 
bi,-kózók létszáma 32. Eddig a 
művelődési központ adott ott
hont számukra. Ok várják leg
jobban az új csarnokot. Egye
lőre az Újpesti Dózsa biztosít 
eo:ziési lehetőséget számukra. 

A legszebb eredményt a ké
zilabdások érték el. A 31 ver
senyzőből álló csapat NB II-es 
bajnokságot nyert és bejutott 
az NB I B-be. lgéretüket és a 
célkitűzést teljesítették. Kitú
!Zlő a csapatszellem. A labda
rúgó szakosztály keretében 4 
csapat működik. Az első csa
pat :i várak02ásnak megfele
lően szerepelt. Sokat javult a 
csapatszellem is. A második 
csapat az NB III. tartalék baj
nokságában az első helyen 
végzett. Az ifjúsági együttes 
lklssé visszaesett, így is nyolc 
:p1érkőzésből hetet megnyertek. 

Az úttörők jól srerepeltek a 

Miskolci és gyöngyösi tervelt 
Két vasutas sportegyesület életéből 

Eszak-kelet Magyarország 
két legismertebb vasutas 
sportegyesülete a Miskolci 
VSC és a Gyöngyösi VSC. A 
miskolci vasutasoknál a leg
népszerűbb sportág a labda
rúgás, a gyöngyösi váltógyá
riaknál pedig a sízés. Az aláb
biakban e két szakosztály éle
tébe teszünk bepillantást. 

Miskolci VSC 
Hogyan értékeli Károli Jó

zsef, a Miskolc! Vasutas se 
elnöke a labdarúgócsapat oszi 
teljesítményét, és mik a ter
veik? 

- A csapat 1969-ben esett 

ki az NB I B-ből. A kiesést 
követően nem kevesebb, mint 
tíz játékos vált meg az első 
csapat keretéből. Helyükre új 
játékosok kerültek a keretbe. 
A csapat őszl NB II-es szerep-
1€sét közepes teljesítménynek 
értékelem. Nagyszerűen sike
rült az őszi rajt. Heteken át 
a táblázat élén álltunk. A csa
pat eredményességét később 
visszavetette két kulcsjátéko
rnnk, Marosi és Kiss sérülése. 
Néha.ny biztosnak vélt pont 
elhullatása fájóan ért bennün
ket. A csapatban a képességek 
alapján több van. A bajnoki 

táblázaton előbb Is lehet
nénk . . . Szentmarjay Tibor 
edző ténykedésével elégedet
tek vagyunk. Szabad kezet ka
pott. Jól dolgozik. A játéko
sokkal jó kapcsolatot alakított 
ki. Az 1970/71. évi bajnokság 
a csapat kialakításának az 
éve. Az 1971/72-es bajnoki 
évadra tűztük ki célul a baj
nokság megnyerését, az NB I 
B-be vruó visszajutást! 

Gyöngyösi VSC 
1970-ben nem kis meglepe

tésre 11 magyar bajnoki 
aranyérmet nyertek a Gyön
gyösi Vasutas se síszakosztá
lyának versenyzői. Berger Jó
zsef edző-szakosztályvezető 
adott tájékoztatást a gyöngyö
si sízők felkészüléséről és cél
kitűzéseikről. 

Szép Ernő és Kiss György 
a magyar A-válogatott keret
tel Ausztriában kezdte meg a 
felkészülést, amit Csehszlová
kiában folytattak december 22-
ig. Balumbéli László, a gyön
gyösi gimnázium tanulója is 
tagja a válogatott keretnek, 
de tanulmányai miatt kényte
len volt lemondani a hosszú 
tárnllétet. 

A szakosztály több élver
senyzője december 5 és 21 kö

----------------------------, zött Zakopánéban készült fel 

Palotás emlékverseny 
az  új  évadra. Balumbéli 
László ezen a felkészülésen 
már részt vett. Rajtuk kívül 
Kiss Jö=scf utánpótlás, Kun 
István és Hidvégi László ifjú
sági válogatott, Bardóczi 
László, aki a múlt évi súlyos 
ausztriai sérüléséből felgyó
gyult, Vasziljevics András, 
Szany! György és Kévés Gá
bor készült Horváth Béla edző 
irányításával a magyar baj
noks,'igra és a kíilönbc\ző nem
zetkfüi versem·ekre. Kis-, kö
Z<'P- és naevs1ncos ugró. va
l�mint futóedzéseket vé�-:-z
tek. A gyöngyos1 sízők az 
északi számo'·ra készültek 

A BVSC december 19-én 
rendezte meg a vasutas-szak
:,zervezet által alapított dr. 
Palotás József birkózó emlék
versenyt. A Szőnyi úti birko
zócsarnokban a felnőtt és if
júsági korosztá1yban összesen 
60 vasutas versenyző mérte 
ilssze tudását. A felnőfü!k 
pontversenyét, s ezzel a ván
clorserleget - 30 ponttal - a 
BVSC birkózói nyerték a Sze
gedi VSE és a Pécsi VSK ver
senyzői előtt. 

Az egyes súlycsoportok 
győztesei. Felnőttek: Tarr 
(PVSK), Fodor (BVSC), Tur
ba (BVSC), Gittai (SZVSE), 
Várhelyi (PVSK), Csapó 
(BVSC), Kovács S. (SZVSE), 
Pirin (SZVSE), Kovács J. 
(DVSC), dr. Darabánt (BVSC). 
Ifjúságiak: Szász (SZVSE), 
Retkes (SZVSE), Krisztin 
(BVSC), Hajós (BVSC), Kolin 
(BVSC), Csepel (BVSC), Tóth 
(PVSK), Kubik (BVSC), He
gvi (Nagykanizsa), Szemerédi 
(SZVSE). SzigctvárY József 

K E R E S Z T R EJ TV É N Y  
Vlzszlntes: 1 .  Az l!jűságl ver

,1enymozg:l.lom1Jan elnyerhető 
cím. 1 3. Kó.vémárka. 1 4. Folyó, 
:Jpanyolul. 15. Román politikus. 
16. . • • .  Károly ( 1 833 - 190-1) 
!estőm avész. 1 7. Alló ellentéte. 
19. Nyugati főváros. 2.0. Erdély! 
folyó. 2:1. Nem valami hfzclq6 
je!zö. 22. . . . .  ció, beszéd, elö
adás. 23. Orosz helyeslés. 2.3. 
• . . • Nándor, az Operaház kar

nagya volt. 27. Nádas kezde!e. 
28. A Tlsz.a mellékfolyója. 30. 
A-val a végén dunántúli meg�•e. 
31. Titkosírás jelkulcsa. 33. Ni-

gérla fővárosa. 35 Hii:1alt kap
pan (!rancJa). 37. Nernet névelő. 
38. Nem késóbb. 40. • . . .  Aladár, 
történész, egyetemi tanár. 4 1 .  
NemzetközJ 011mp1n1 Bizottság. 
43. 1-Iami�. 44.  Leteszi a fegy
vert. 46. Növény. 47. Folyadék. 
48. Határrag. 49. A rádium vegy
jele. 50. Római 51. 52. Sz!n
múvészilnk családi neve. 54. 
Menyasszony. 56. VMett kikötő. 
58. Tíz, görögül. 60. Ez a só mű
trágya. 62. Kettós betű. 64. A 
gyermekbénulás megelőzésének 

egyik űttörője. 86. A Tisza mel
Iek!olyója. 07. Igekötő. 68. Ide
gen állat.kert, 70. Nevetségessé 
t.eszl. 72. Kérdőíven olvashntó. 

Füc-g6Icgcs : 1. Régi szégyen
pad. 2. Borsod me�j el kö:!.Ség. 
3. Cipekedett. 4. c,rkeverék 1. 5. 
Igás állat. 6. Indián törzs. 7. 
Szellemi ellentéte. 8. Teljesen 
törvényesen. 9. S.M. 10. Takar
mánygabona. J 1. Pozitív elekt• 
ród. 12. A malária e:lenl gyó�y
szer. 1 7. Van esélye a nyelésre. 
18. O.Y.I. 24. Folyó a Szovjet• 
unféban. �6. Ga!l�r franc!:'iu1. 2C'. 
Nógrád megyei l..:öz.sé�. 29. Euró
pai főváros. 3 1 .  Orosz kérd6s1'6. 
32. Európai nép. 33. Talál. 34. 
Haidu rneqyci község 1al�ója. 35. 
olasz kikötő. 3ö • •  ,Jó Buda test
vére". 37. Erddyl nép volt. 39. 
Város n Szovjetun1óban. 40. Du• 
nántúll folyó. 42. Fózelékféle. 
44. Maf!varorszfi_g legma;msabb 
csúcsa. 45. Vissza köralal<ú ko• 
rallszlgct. 47. Ha már van, le• 
�yen kövér. 5 1 .  Becézett nőt név. 
53. Muskotály .. JelzO.le". 55. Fed. 
56. Annak ellenéce. 57. Az ifjú
sá� vers�nymozgalomban clérbetö 
másik cím. 59. Héberben az első 
betü. 60. Nói t;·ar-:e1t. 61. A siva
tag hn1ója. 63. Tiyen szó 1s van. 
65. öröm. mámor. 66. A szabad
ságharc lengyel tábornoka. 67. 
F!zetés. 69. Orom szélei. 71. G. U. 
72. Tlltószó. 

Bekilldc!lcl ő :  a vízszintes t és 
fil#?góle!!es 57. BekUtdésl határidő:  
1971. február 10. 

Az előző kerec;ztrejtvény helye, 
megfejtése: Tranzit forgalom. 
Export szállltás. 

Eqy-eP.'V lcönyvet nyertek az 
1 970. évi 2,f. számunliban me,:-
jete,nt li:cresztrejtvény helyes 
rncgfejtf,séért : Szarka Nándor 
Búcsú,;7ent.lászló MAV állomás 
Fóc-17s SAr.dorné. Bth�rkeresz1e! 
MA V állomác;. S7�mélv-r::f'n7tár. 
Turi Károly, Bp XIV. Colombus 
u. 64. I. 3. Krammerhófer Ilona 
Salköveskút. PetöCI űt 23. id. 
Savolász f<li.roly, Fels6göd, Szé
chenyi u. 56. 

Különös „ talált tárgy " 
A nagy személypályaudvarok:on egy vaskos könyv, a talált 

tárgyak könyve tanúskodik arról, hogy milyen feledékenyek 
az emberek. A különböző tárgyak, kalapok, kesztyűk. ruhafé
leségek, esernyők, bőröndök és annyi más ST.erepel a nyilván
tartásban. 

Ujév napján a Nvugati pályaudvaron nem mindennapi 
talált tárgyról" tett jelentést az egyik vasutas. A vonatok 

beérkezése után a műszaki szolgálat dolgozói mindig átvizs
gálják a szerelvényeket. Az esti órákban éppen a Vác !elől 
érkező - már sötét - szerelvényt járták végtg, amikor az 
egyik kocsiban arra lettek figyelmesek, hogy a kézilámpa fé
n11ében két furcsa, nagy, sárga szem tükröződik t>issza. 

Az ülésen akár egy fegyelmezett uta.!, egy jókora magyar 
vizsla ült. A vasutasok nézték a kutyát, a kutya meg a vas
utasokat. 

Szólítgatnl kezdték. Az állat barátkozott. Mit tehettek? ... 
- Csak úgy, mint a többi talált tárgyat, a fegyelmezett, de 
menetjegy nélküli „utast" bevitték az ügyeletes tiszti irodába. 

Hogyan kerUlt a vonatra? - ki tudja Talán az újévi 
hangulat volt az oka, hogy a szép, fajtiszta kutya gazda nél
kül maradt a vonaton ? 

S minthogy a kutya a talalt tárgyak szekrényébe nem 
fért be, az egyik vasutas ideiglenesen gondozásba vette a ba
rátságos, s;:ép állatot. - lyf -

Köszönet mindkét egyesületnek 

Nemrég Budapesten jártam 
a Vasutasok Jótékonysági Or
szágos Segélyező és Biztosító 
Egyesületénél, majd a Vas
utasok Biztos!tó Egyesületénél 
egy segélyezési ügyben. Mind 
a két helyen olyan előzéke
nyen és kedvesen fogadtak, 
hogy emellett - úgy érzem 
-, nem lehet szó nélkül el
menni. 

rég munkaképtelen, az egye
sületek ilyen előzékenyen fo
gadják, aki hozzájuk fordul. 
Nem bántam meg eddig sem, 
hogy annak idején rendesen 
fizettem a tagdíjakat, de ezút
tal még külön köszönetet is 
mondok. 

Szabó István, 
Nagykanizsa 

Az ügyet azonnal elintézték, .-------------
s a kért segélyt nyomban ki
utalták. Kérték, hogy a jövő
ben is bármilyen probléma 
adódik, bizalommal keressem 
fel őket. 

En nyugdíjas vagyok, túl a 
86. életéven, de igen jó érzés, 
hogy amikor az ember már 

Halálozás 
Budapesten, január 2-án, 89 

éves korában elhunyt Garlati 
Gyula ny. MAV főigazgató, a 
munkásmozgalom régi harco
sa. Az első világháborű előtti 
évtizedben az :E:szaki Főmű
helyben, mint lakatos dolgo
zott. Aktivistája és egyik ve
zetője volt az megálisnn mű
ködő Vasutasok Szabad Szal;
szervezebének. A bolsevik 
eszmékkel az orosz hadifog
ságban ismerkedett meg. A 
Nagy Októberi Szocialista For
radafom védelmében fegyver
rel harcolt, Moszkvában Kun 
Bélával is kapcsolatba került. 
OrO!:ZOrszágból Brezina János 
álnéven 1918 novemberében 
érlrezett haza és azonnal be
kapcsolódott a pártszervezó 
munkába. A Tanácsköztársa
ság idején a Vasúti Di-rekt6-
rium tagja volt. Rehabilitáció
jára a felszabadulás után ke
rült sor. Az elhunytat a Ma
gyar Államvasutak saját ha
lottjának tekinti. 

F E L H I VA S !  

A MAV Széchenyi-hegyi Ut
törővasút felvételt hirdet az 
1971. február 3-án induló út
törővasutas t.a.nfolyamra Je
lentkezhetnek a budapesti és 
Budapest környéki úttörő paj
tások, akik a:z; általános Iskola 
IV., V., VI. osztályos tanulói. 
Tanulmányi eredményük leg
alább 4,00 átlagú, egészségi 
szempontból az úttörővasutas 
szolgálatra megfelelnek és az 
iskola úttörő csapata javasol
ja erre a kitüntetésre. A felvé
tel ideje és helye: 1971. január 
11-től 25-i.g 9.00 órától 17.00 
óráig Hűvösvölgyben az úttö
rőr,asút Vzemfőnökségén. Fel
világosítás: üzemi telefonon : 
52-74/6, városi telefonon: 
167-621. Felvételi lapot ld
ván6ágra az úttörővasút küld. 
A vasutas szülők gyermekei 
előnyben részesülnek. 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A Hivatalos Lapból a szak.szer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
f\l{ye1mébe ajánljuk a követke
zőket: 

52. számból: 1 23307/1970. 3.A. 
A nyUgellátás megállapítását kö
vetően kifizetett juttatások be
jelentése. 

12337011 970. AEI. D. A ház-
1.artásl tüzelőanyag-ellátás 1971.  
�vre. 

Vendégszobák Qzemelésének 
szünetelése. 

TÚLBUZGÓSÁG ! 

- Kérem, a belyjegyét! 
(Geme László rajza) 

• 1971. JANUAJt 15. 

- Háromszáz vála'.!IZtó vett 
részt a b{!késcsaba! pályafenn
tartási főnökség tíz pál:l'.arnes
teri s:zakaS?.án a műhelybizott
ság vezetőségi tagjait újjává_ 
lasztó taggyűléseken. A meg
választott személyek nyolcvan 
százaléka korábban is tagja 
volt a szakszervezet munkahe. 
lyi vezetőségének. 

- Vasúti já.rmúJavitólpari 
konferenciát rendez az idén. 
júrúus 8-10-én a Köz!ekedé&
tudomán;1 Egyesületnek a 
MAV :E:szaki Járműjavító 
Üzemben működő szakcso
portja A konferenciára neves 
külföldi szakembereket is meg
hívnak. A részvevők a nagy 
teljesítményű Diesel- és villa
mosüzemú vontat.ójárműveki 
üzemelésével, fenntartá�ával, 
javításával kapcsolatos szer
vezési és technológia! kérdé
seket vitatják meg. 

- Azt mondtam a főnöknek. 
a gégészetre megyek • • •  

- Nincs baj a fiatalokkal 
Szombathely állomás vezetői 
igen elégedettek a közelmúlt
ban felvett fiatal vasutas k 
munkájával és magatartásá
val. Bár az állomáson nem Is
meretlen a létszá.mhiány, ör
vendetes eredmény, hogy pél
dául a kocsirendezőknél -
akik között érettségizett !Ijak 
Is találhatók -, nincs fluk
tuáció. Gondot csupán az okoz. 
hogy tavaly 16 állomási dolgo
zó ment nyugdíjba, s ez a 
szám az idén 27-tel, jövőre pe
dig 50-nel emelkedik. 

- Szellemi vetélkedőt ren
deztek december 30-án a MA V 
Tisztképző Intézet hallgatói. 
A S'Zinvonalas vetélkedő há
rom fő témát ölelt fel : Lenin 
és a forradalom, Hazánk fel
szabadulása és A Va6út 25 éve 
címmel. A közönség és a zsürl 
egyaránt ú� ítélte meg, hogy 
a verseny érdekes volt, s nö
velte valamennyi részvevő 
szakmai és politika! műveltsé
gét. 

- Kiváló bizalmiak. A deb
receni vontatási főnökségnél 
Győrfi András mozdonyveze
tő húsz éve, Vass Károly m0-
torszerelő tizennyolc éve tölt 
be szakszervezeti bizalmi 
tisztséget. Most ismét biza 1-
mivá választották őket a mun
katársak, akárcsak a m(is7,ald 
kocsi szol !(álatnál dolgozó Var
jas Miklóst. aki 22 eszte'ld�i� 
bizalmi. Farkas Imre pedig 18 
funkcióban töltött év után is
mét múhelybizottsági titkár 
lett. 

A szerk esztóséf üzeni 
Boros Zoltán Szombathely; 

Kiss János, Czegl<!dl Sándor. Ma
rosán Pál Debrecen : Szflácti Sán
dor szeged : Szép Ferenc S20J
nok ; Boldizsár Gyula Békéscc:a
ba ; Szücs Ferenc Hatvan ; Náb
rádi Lajos, Görbicz Sándor Bu
dapest ; Bódogh Mthily Dombó
vár; LevcJeJ?tct lapunk anyagá
hoz felhasználjuk. 

Oszkó J 1zsef Budapest : U711a• 
bánya állomás dolgozói : Levelei• 
ket Illetékes helyre továbbítot• 
tuk. 

Felkérjük a - gaj - Jellet be
killdött levelek fróiát, hogy pon
tos nevét és cfmét közölje szer
kesztőségünkkel ! 

lltAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok S7:'J.k(_jzervezeténck 
lapja 

Szerkeszti a szerliesztc5 btzottsár 
Főszerkesztő : Gulyás János 

Felelős szerl<esztö: \11s1 Ferenc 
Szerkesztőség: 

Budapest, VI.. Benczúr utca fl4 
Telefon. v�rosi : 229-872. 

Uzeml: Il)-77. 
Klodja és terjeszti : 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest. VII„ Rákóczi út &f. 

Telefon : 22�-819 
Levélc/m : Bp. 70. Pf. 32. 

Felelős kiadó: Gábor M�rton, 
a Népsza\ta Laol<fadó VálJalat 

Igazgatója 
CsekkszAmun k :  MNB 2111-11 859 

Szikra Lapnyomda 



J 

VIL.AG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK t 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

!XV. EVFOLYA!tl, 3. SZAM Ára 40 fillér 1971. FEBRUAR 1. 

Elismerés a legiobbaknak 
Ünnepi műsoros est a Törekvés Mu1e/ódési Központban 

A MÁV és a CFR vezetői 
Curticibe látogattak 

Januar 18-tól: 

VIZUÁLIS UTASTÁJÉKOZTATAS A KELETI PÁLYAUDVARON 

A ,·lzuálls utastá,jékoztató berendezés vezérlószobája. 
(Tudósítás a 3. oldalon) (MTI Foto: Kovács Sándor felv.) 

Napirenden 

a részesedési alap felosztása és a kollektív 

szerződés értékelése 
Szerezzen érvényt a kollek• 

tív szerződés mellékletét 1cé
pező prémiumszabályzatban 
meghatározott alapelveknek éa 
ha.táskö1·i rendelke:::éselcnek. 

A kollektív szerződés olyan 
súlyos megsértéséről, amely a 
szakszervezeti szervek jelzése 
vagy kifogásolási jogánalt ér• 
vényesftése következtében köz
ponti beavatkozásra rendező
dik, a Hivatalos Lapban te
gyen közzé nevelő szándékú tá
jékoztatást. 

2. Utasítja a közgazdasági 
osztályt, a területi bizottságo
kat és az alapszervezeteket, 
hogy a rendelkezésükre álló 
eszközök felhasználásával ha
tékonyan müködjenel. közre a 
kollektív szerződés további kö
vetkezetes végrehajtásában, a1. 

azt segítő rendelkezések kiaclá-
sában és érvényesítésében. 

3. Felkéri a vezkrigazgatósá
got és utasítja a közgazdasági 
0-Ztályt; 

- az igazgatóságok és szol
gá Jati főnökségek által kiegé
szített beszámoló, a k:iegészitó 
jelentés, és a határ<nat meg
vitatását termelési tanácsko
zások szintjéig biztosítsák. 

- A beszámoló vitájának 
t::lpasztalatait felhasználva, az 
iit évre szóló kollektív szerző
<' ést úgy készítsék elő. hogy az 
a rendeletbE'n elöírt időre 
l97J. június hó l-ig - kihir
dethető legyen. 

Dr. Mészáros Károly mi
niszterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója, Lindner Jó=sef 
vezérigazgató-helyettes, Gyó
csi Jenő szakosztályvezető és 
Bács István osztályvezető ja
nuár első napjaiban Kiss Ká
roly, a szegedi igazgatóság ve
zetőjének kíséretében látoga
tást tett Curtici román-ma
gyar közös határállomáson. 

és Curtlcl állomásfőnöke, Zi
man Gheorge és Lucaciu Mir
cea fogadta. Dr. Pál Zoltán, a 
MA V-képviselet vezetőjének 
jelentéstétele után tárgyalás 
kezdődött a két vasút előtt 
álló feladatokról. A küldött
ségek t.agjai a délutáni órák
ban Aradra utaztak, s közös 
vacsorán vettek részt. 

Fiatal pályaniunkásoli 
a hó·viharban 

- Az 1971-75. évre szóld 
kollektív szerződést az időköz
ben korszerúsített (módosított) 
központi szabályokkal egybe
dolgozva egységes szerkezet
ben bocsássák az érdekeltek 
rendelkezésére. 

Az elnökség elfogadta a ne
g,.1edik ötéves terv végrehajtá
sát segítő szocialista munka
\;erseny irányelveit. Ezt la
punk következő számában kö
zöljük. Az irányelvek és a 
főbb célkitűzések egyébként a, 
Hivatalos Lapban is megjel,•n
tek. 

A pontosan 11 ó,·a 10 perc
kor érkezett motorkocsiból ki
szálló küldöttséget a CFR ré
széról Ffüoreanu Alexandru 
miniszterhelyettes, Jancu 
Constantin, a teme<;vári terü
let igazgatója, továbbá Arad 

A CFR és a MAV közös 
határállomásán dolgozó vas
utasok mindkét részről mun
kájuk megbecsülése és segíté
seként ér¼kelik a látogatást, 
illetve a magas s.úntú tárgya
lásokat. 

Rendkívüli helytállásra 
kényszerítette H egyeshaLom 
állomás forga!._mi, vontatási és 
pályafenntartási dolgozóit a 
január 3-1 ítéletidő. A 70-80 
kilométeres sebességű szél h u
szonnégy órán át hordta a 
frissen hullott havat és sok 
helyen méteres hótorlaszokat 
emelt belőle. 

Mivel a pályamester távol 
lakik, a munka meg&zervezés.e 
és irányítása a fiatal, az elő-

mun;kástar.!olyamot nemrég 
végzett Tóth Gyulára hárult. 
Meg is oldotta a feladatot pél
dásan, lelkiismeretesen. A hir
telenében előkerített tizenegy 
pályamunkás - Bodó Ernő 
állomásfőnök sok évi tapaszta
latát. tanácsait is fi�velembe 
véve - a forgalmi és a von
tatási dolgozókkal együtt min
dent me�tett. horzy a \·onatok 
zavartalanul közlekedhesse
nek. 

Jóváhagyta az elnökség a 
nemzetközi tevéken:vségr,j], 
szóló beszámolót. valamint az 
1971. évi költségvetést azzal, 
hogy azt a központi vezetőség 
legközelebbi ülése elé kell ter• 
jesztenl. 
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Debreceni tudósítások két küfdöttértekexletról 

A vezetőtestületek éltek 
megnövekedett jog- és l,atáskörükkel 

Kritikus szellemben, 
demokratikus légkörben 

Vezetőségválasztás Miskolc-Tiszai pályaudvaron 
A szakszervezeti választá

sok újabb szakaszának esemé
nyeiről lkét tudósítás is érke
zett Debrecenből. Az ero,iket 
Kiss János, a más.ika.t Volo
.sino-vszki János írta. Mindket
ten olyan tudósítóink, akik 
nemc..«a.k írásaikkal segítik a 
mozgalmi munkát, hanen cse
lekvően is részt vesznek a 
szakszervezeti feladatokban. 
Külön öröm, hogy a választott 
restületben eddig végzett ered
ményes tevékenységük elisme
réséiil most is megkapták a 
tagság bizalmát. Kiss János, az 
egyéves SZOT-iskolán levő. de 
újra megválasztott Czeglédi 
Sándort helyettesíti Debrecen 
állomáson, a debreceni jármú
javító szakszervezeti bizottsá
gának titkára pedig ismét Vo
loslnovszki János lett. 

Az állomásiak küldöttér<re-
1<:erlet.ét Herpai Lajos szb-el
nök nyitotta meg, majd javas
lAtára Fekete Sándor állomás
főnök kapta meg az érte.1<:ezlet 
vezet6e1nöki tisztét. Az elnök
i,égben fogl.alt helyet Lovász 
Tmre, a területi bizottság tit
kára, az üzemi pártbizottságot 
Ko-vács Béla, a vároo I. kerli
leti tanácsát dr. Pethö Károly 
képviselte. 

Húsz küldött kért szót 

Szavaznak a küldöttek. 

(Husi ló:r.sef felvétele) 

szesül t kiváló dol..t:ozó kitün
tetésben. 

Érdemes felszólalni . .. 

Százhuszonhét küldött rész
vételével január 11-én tarr.ot
ták a Mi.slwlc-Tiszai pályaud
varon a szakszervezeti bizott
ság újjávála'i'Ztását. A küldöt
tek és a meghlvatt.ak ré,;zére Az üzemi demokrácia jelen
elóretesen megküldött beszá- tős fórumai a termelési tamolót Nagy Béla elnöki meg- nác.,kozások. Ezek�t minden nyitója után a szakszervezet! negyedévben részlegenként. 10  bizottság nevében Mezei lSiván különbi\zó munkaterületen. titkár egészltet e ki. 2-3 egymást követő napon 

Kiemelkedtek tartják, hogy az egymást váltó 
dolgozók valamennyien reszt 

a "hullámvölgyből" vehessenek az áHomás közös 
dolgainak megvitatásában. A 

Az írásos be<;z.ámoló és a tit- termelési tánácskozások m,z 
kár vitaindítója - számos már betöltik s=erepilket, 
részletkérdést elemezve - az emelkedett a be•zámolól: és a 

utóbbi két évben végzett moz- ho-zzá.�zólások s�ínvonala. A 

galmi tevékenysé_g átfogó érté- tanácskozáso1c szervezésében 
kelését adta A szakszervezet példát mutat a rende::5pály!t
termelést segítő munkáját ér- udt•ar és a kereskedelmi szol
tékelve arról számoltak be, gálat műhelybizottsága. A te
hogy 1969-ben „1mllámvölgy- hervcmatos műhelybizofuáITT1ál 

zati jogú küldött képviseli kai iskolát évról évre átlago- be" került a pályaudvar szo. a dolgozók ma� távolléti 
Debrecen állomás dolgozóit. san 600 dolgozó végezte el. A cialista versen11mozgalm<1. A óra.száma miatt a megjelenés 

A debreceni járműjavító- béren felüli juttatások összege helyenként előfordult utasft6s- nehezen biz osíl.ható ezeken 11 
ban lezajlott vezetóségválasz- évenként több millió forintot ellenes munkai,égzés halálns fontos tanácskozá'-Okon. Rész
tó érteke7.leten a 1 1  műhely- tesz ki. Szó ese� beruházá- üzemi balesetekhez �•e-;etett. legenké.nt pontosan nyilván
bizottság 2350 szervezett dol- sok ala.!tulásáról is, megálla- A �..omóponton mutatkozott tartják a terme!ési tanácsko
gozója által megbízott 179 kül- pítva, hogy a rende�'l<e7ksre oroblémák következtében úgy z.¼okon elhannott javaslato
dött vett részt. Ezen az érte- álló összegek célszerű felhasz- a ve7.etésben, m1nt a dolgozók kat és kzren<•e1ek0t. melvek
kezleten a központi vezetósé- nálása sokszor állítja nehéz között id:>!(e.ssé vált a han.ru- re a tett lntézked{"SE'krőÍ is 
get Pánti Béla, szakszerveze- feladat elé az üzem vezetőit. lat. Az 1969-e,, év hibáiból bes<?,ámolva !rá.<:ban vála«zol
tünk alelnöke. a megyei párt- Kétségtelen viszont az is, hogy okulva. a mozgalmi és a szak- nak az állomás vezetői. Me(l'
bizoltságot Balla Sándor, a nz elmúlt években megnöveke- vonali vezetés, valamint az növekedett a dol110::6k érdPk
városl pártbiwttságot Mo!nár dett szakszervezeti jog- és ha- á1lomás és a vontatási főnök- lód{,se a tanácskozá.•ok iránt, 
Mikló.snk, a szakszervezetek táskörükkel általában megfe- ség munkáját jobban össze- a.mióta ezeket megelőzően 

A szakszervezeti bizottság megyei 'Mnácsát Sándor Lász- lelően éltek a vezető testüle- h:ingolva 1970-re újjászervez- rend5UrPsen megtartják a. 

kétéves munkájáról Czeglédi ló. a termeti bizott.ságot Orgo- tek. ték a csomópont versenymoz- bizalmi frtekezletel:.et. Nem-Sándor számolt be. kiegészítve ván Lás:'!ó képviselte. galmát. A felszabadulási, CSP.k a hirdetmények és a re. 
az szb írásos jelentését. Met?- Kiss Kálmán elnöki meg- Ösztön:z:öbb bérezést majd a kongress=ust verseny szortveze+ók. hanem a =k-
áll:tpította, hogy az állomás nyitója és köszi>ntóje • után során 140 brigád 1271 taqgal =vezeti aktivitjftk Is moz-
do!Qozóí sikeresen teljesítették hangzott el az szb-lrá.sos be- A beszámolóból és a 34 küt- tett vállalást és ért el kiváló gósitan�k a termelési tanács-szállítási ten•üket. m1közben számolójánaJI, ltiegészltése. En- dött felszólalásából nem hi- ererlményck.et a. l\1is1.olc-Tis::a.i k07.á.<;On való részvételre. nagyon sok nehézséget keUett nek során Volosino{lszki Jáncs ányzott a bírálat és a:: önbí- pálvaudi-aron. Munkájukkal Az 'bb ké é ben Ml 
!Pküzdeniük az elmúlt évben. titkár többek között méltatta rálat sem. A hozzászólók több- az eddigi é-rtékelések szerint k l 
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Döntő eredmény a villamosítás azokat az eredmém.•eket, ame- sége a tör7-sgárda 1agjainak jelentó.sen hoZ7�-í.iárultak ah- o
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k berei'ezése. amely hozzái'árult ho..._ horrv � pa" lyaud\•ar a so ·at a-vu ta a O go::o 
lyeket a járműjavító dolgozói fokozottabb megbecsülését, az •� �, u élet és munkakörülmént1"I. ahhoz. hogy a negyedik ötéves a szocialista munkaverseny üzemi demokrácia további ki- múlt évben m."\r újra me_gfe- s á 
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tervben mef(határozott felada- felai'ánlá"8..inak me!!való5ítá..o;á- bontakozht.ft<;át a munkakö- lelt a „kiváló csomópont" kö- t zkmuo:ra t · k v
k
ezoen 

ti 
ata:-

�o•·-t a debreceni· vasutasok a - •-lmé I ek l ed .a a Ya.sucaso • ere<:e ara-,_ \"al értek eL A 178 szociali«la rülmények javítását. a bére7.é- ve= nye n , A ,özös er - nvainak jm:ftá�ra tett kor-
X. pártkongresszus szellemé- brigád 1987 t,a.gjánnk e,tVik ki- si rendszer tökélete.�ít.ését sür- m"'nyekhez �okat adott a há- =inyintézkedk�k. d.e hfán1101_ 
ben teljesíthessék. mag:,.<cló eredménre. hogy a gette. rom tt:r renckwresen ért61rnlt ják. hogy a b.Srtömeggazdál-Az elmondottakhoz és az megyei brigád-vetélkedő r111őz- A küldött.e.le végü1 J9 tagú versenye, a mozdony- és vo. leadás meQi,a.!6sftásába m,;g frá<;<>s beszámoJ.óhoz nem ke- tese a.z iizem Kilión G11öro11ról s.7.,aik.s7ervezeti tanácsot, 7 ta- natvezetők kezdeményézésére -nem -vonjál, be kezi;en a hevesebb, mint húsz küldött elnet:e:::ett léqfé1/lakatos szo- gú számvizsl!áló biwtts:igot, tervezett több komplexbl'igád lJii s=aks�nt•ezeti és gazdasá.szólt hozzá. Kulcsár József cialW!t brigád;a lett. A do1go- ugyanannyi bgból áUó tát"Sa- is. ai t'ezet ·rt. Problémákat okoz., többek között a jó munkahe- zók élet- és munkakörülmé- d!l.!ombiztooít..•s.i tanácsot és a Külön elismeréR�el értékel- h�• a fori:�lml nem uta?'>k 
Jyi légkör. az igazságos bére- nyeinek javításában elért felsf,bb szerveket újjáválasztó te a be!<zámoió a mozdonyve- bére M:s;kolcon mn. még ala
:zés feltételeinek fontosságá-· eg1;ik erromény, hogy az el- értekezletre 11 küldöttet vá- zetök f$ teher-vonatos vonat- �nphb. mint a fóvárf><;ba-:i, 
ró! beszélt. Martinyi Józsefné múlt idós1.akban a munkások lasztottak vezetők Gavarln komi>lex bri- h�sonló munkakörben do!go-flérelmezte, ho:zy a szép, kor- átlagkeresete 230, a músz.'l- A szaksz.erve7,eti tanács el�(í gádjának és a nemzetkö�l zóké. szerű állomás néh{my munka- kialcé 274, az admini:;ztratív ül€-<.én került sor a 13 t.'lgú ford,\.s vonatkísér,ik Le1?in b:i-
}1elye igen elhanyagolt. Török állom/inyúaké 101, az egyéb smk;;7,ervezeti bizotts:'tg meg- gádj:ina', munká_iát. A7. elmúlt Az állomás for;ralmi ne-m 
György vontatási főnök köszö- állomán�•c.<,0portba tartozóké választ..-1.s.-1.ra. Az szb elnöke két évben az állomás több utazó do1go7.óin1l 196:5 óta fo
netet mondott a társszolgálati 155 forinttal emelkedett. Az Kiss Kálmrín, titkára ismét mint kétszáz dolgozója - kö- ko7�'lto,an került bevezettlsre 
ág .ió együttmúködéséért és a évenként szervezett 24 politi- Volosinovszkt János lett. zöttük 33 vasutas.nő is - ré- a he•i 48 órás munkaidőnek 

meghívásért. Nagy Istvánné megfelelő mu'l1<aidő.csökken-
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1 -------------------------------------, tés. A foko:ódó léts::ámhiá1?U 
Ismertette. a.-nelyet a szakszer- a:onl>an a múlt év másodilc 
vezet fejt ki a problémák felében 11<1guon megnchrzf-
megoldásában. de - hangsú- A hiba' kro' I nem ele' g 

Választás Vésztőn tP.ttl' a hai·i háromszori kö::-
lyozta -, a felvilágosító mun- bc!'áltást. Kéthetenként s7a-
llca �zlnvonalát is ennek meg- A -vésztői �·ontatási főnök- had szombat kerül be-ve?,et� 
:felelően kell emelnl. Dr. Pethó 

, Ital , b " h , lm· ség szakszervezeti bizottságát re a ne.liéz fizikai mun'kát 
Károly elégede-tten szólt arról, ,,a a an esze végző dolg07,6k - közöttük az 
hogy a váro.<ai és a kerületi ta-

újjáválasztó taggyűlésen 88 üzPmi kon)•hán Ps a koc.si-
f\ács vezetői a szakszervezeti Kltúnó szervezés és a két- A felszólalók kérték azt Is, dolgozó vett részt. Közülülc a míis-7.alniál foglalkoztat.ott nők 
b!zottsá� általában mindig éves szakszervezeti munka hogy az új szb -ve:;etősége tűz- beszámoló elhangzása után ti- - ré.szére. 
Eredményesen működtek minden részletét folöleló 29 ze napirendre a. nők helyze- zenketten szólaltak fel Leg- Nagy problémát jelent a 
együtt, s kifejezte reményét. oldalas beszámoló elkészítése • - á d b "lé több szó esett a munkafeg_ve- forgalmi utazók swlnálati óra
hogy az újonnan megválasz- uián, január 8-án került sor 

tet, a. tonsp r a meg ecsu -

1 
, � ks . szó mának nagyobb a•án11J 

tott szb-vel is így lesz. sét, a munká«akadémiák tar- em szifordít,..súnak szü e;;es- csö',kentése. Cs.:ik viszonvlagos 
Lovász Imre. a területi bi- :ég

s
zs°�

n

i��..e�t°����:;óln��!= talmasabb../4. tételét. illetve a ségéról, de a tisztálkodási le- f'red.mény,ként értékelhető. 
:zott<;ág titkára köszönetet zetőségválasztó küldöttérte- tananyag korszerűsítését. Szó- hetőségek hiányosságairól, az ho,zy a b�sz:l.molási időszakb,rn 
mondott a debreceni vasutasok kezletére. vá tették továbbá, hogv a terv üdüléssel kapcsolatos kérdé- csökken nz egy főre jutó ha,,; 
helytállásáért. amit az elmúlt Nyolcvannégy napirendi január helyett márciusban sekről, az újítómozgalom te!- «zole-álat. Hi�zen még taval:v 
két évben tanúsítottak a szál- pont és a munka előbbrevi- történő lebontása késlelteti a is előfordult olyan e.•et. amikor 
lításl feladatok végrehajt.ásá- telét segítő kilenc határozat szocialista b1igádok munka-

adatairól Is beszéltek a felszó- eqy-e17y teher-v01UZtos utazó 
b�. Bírálta - a dolgozók 'be- fémjelzi az elmúlt időszak versenyét, a vállalásolc meg- lalók. 35-45 órnt teljesített egyhu-
érkezett jelzései nyomán - a tevékenységét. A le.e:fóbb cél tételét. A választás során vala- za:mban. B:ír a jegyvi?�á!6lc 
jelenlegi prémiumrendszer a munka tervszerűbb végzése · · l"lt 1 ta is g,•ah.-an vá1lnlj6k tehervo-
h'báit. Vannak embe1·ek - és a műhelybizottságok. azon 

Az egészn.'.lpos értekezleten mennyi Je O meg mp a sza- natok toYábbítását, ezáltal 
mondotta -, akik sok ;utai- belül a bizalmiak jogainak megnyilvánult aktivitás, a vazatok száz százalékát. A .em sikerült még me!!nyugta
,nat, prémiumot kapnak, ám érvénvesítése volt a főnökség választás légköre Igazolta, megnyilvánult bizalomért az tóan c•ökkenteni a t,;-hervona-
ttéha azt sem tudják. hogy mi- területén. hogy a szakszervezeti bizott- szb tagjai ni:,vében Kovács to5ok igénybevételét. 
ért, uo11anakkor mások jogta- A beszámoló megállapította, ság a reá váró felartatok Imre, az újonnan megválasz- A munkavédelmi, e!?'éS?'.sé�
lan l1átrányban részesülnek az hocy a termelé!si tanácskozá- megoldása közben nyugodtan tott titkár mondott köszönetet ügyi és szociális elliítottság elosztásnál. Kifejezte remé- sok betöltötték hivatásukat, és je1e,.,tó" mért"'kben i::n•n1t '\� 
nyét, hoey a területi biwtts.S.g az új gazdaságirán�·füisi rend- épfthet a tagságra. a szolnoki a tagságnak. kérve a további elmúlt kP-t évben a Miskolc 
hamarosan újjáválasztott tag- szerben a vállalati önállóság vontatási főnökség dolgo- munkához minden dolgozó se- 'l'•sz.ai ptilv'ludvaron. Új étke:-
j�inak segítségével az ilyen szellemében növekedett a zóira. gitségét. dét és öltö�őt kaptak a ren-
jellegú hibákat is sikerül majd szakszervezeti szen·ek szere- ''�ölgyi l\látyás b-a d,:,zőpályaudt•ar doloozói 
lényegesen csökkenteni. pe. Igen élel;en vetette fel Ug11ancsa1c me(7fe1elő ö!tö�'ít 

azonban a dolgozók sokoldalú r---------------------------- és meleoedót adtalt át a sa-
Első helyen a megyében 

A választás eredménveként 
az értekezlet ki.ildöttei 17 tagú 
S? .. ak.<;zen•ezeti bizottságot, öt
tllgú számvizsgáló bizottságot 
� 7 tagú társadalombiztosítási 
tanácsot választott.ak. Az szb 
�Inöke Deme Ist„án felügyelő, 
titkára Czeglédi Sánd�r főin
téző, a számvizsgáló bizottság 
elnöke Kiss Lászlóné lett. A 
felsőbb szakszervezeti szervek 
küldöttértekezletén az ugyan
csak megválasztott .ll szava-

és rendszeres tájékoztatásának rttsok rés�ére. A régi komo-szükségessf,gét, szinte „jelt 
A TAGSÁG JÓL VÁLASZTOTT 

r�oi-J,ft7nt +ár•arhlmi mun-adva" a küldötteknek, hoi:nr k�val KTSZ-klubbá alakitot-bátran fejtsék ki véleményil- tálc át. s a t:irsads1ml ron-i.>•.• ket. Mezőtúr állomás dolgozói Bartos Károly. Kis� Sandor. vénv01:t>11 kívül re1'\rls•ere<:.,n 
Tizenöt küldött élt is az január 6-án választották meg Kádár l\Jil:lósné. Kesjár Mi- tBrfanak Itt te•me'�si hnáC"s

alkalommal:  felszólrzlásttkban az új szakszervezeti bizottsá- h.ály. Melich János. Töriék koz.'ist. pol itikai foe-l�lkozást 
alátámasztottáTc a beszámoló got. A tasigyűlésen hetvenen László és Szilágyi Sándor Is. A Tisz1i pfüvaudvaron a megállapításait. Többen vettek részt. Szilágyi Sándor hozzászólása. A vezetőség kocsiműszak (kocsitakarítók) 
ugyanakkor a beszámnlót fa megnyitó szavai után Len- munkájának elismerését je- részére - főként a szocialisbírálták, mert bi·e:on11os dol- g11el Imre szb-titkár beszámo- lentette többek közö'.t, ho� t.a brigádok társadalmi mun
aol<ról c.•al, .. általábann tett lója következett. 21 évi szorgalmas heh-tállásn kájával - az ie;ényelrne!t említést. A problémák mPgol- A szakszervezeti munka után isrn<'t Len.iá!vel Imrét vá- megfelelő étkező-. öltöző- fs 
dását ic>bban előre ,,;heti a minden rf<a71Ptére kiterje(lő lasztot!a a tae:sáe: a szai,szer- m.elee;ecl<',heh·L,é� épült. A tl'-
jelenségek konkrét feltárása. értékelést rés,:ben alátámasz- vezeti bizottság titkár�v,i her„onat.i uonatkhfr51' mind-
a hibák nyílt meghatározása. t.otta, .másrészt kiegészített.e B. Gy. eddig azért nem -vehették bir-

tokukba új s=oeiá!is 1.étesít-
miinyüket. mert késett $ 
fZekrén.yek beérkezése. Költő„ 
'1.,é�ük -.m .-1 n vé<t-e mP1?01� 
dódcia a je!!VVizse:álónők öltö-l 
1Ji'lrob1<!.m:í.1a Is. 

A ré-s-zben sta�i\16 balese� 
sta'.i«zt;k� a�rn uta 1. hogy a 
munimvédelem területén i!!en 
sok még a �nnívaló. Orvende-
te,; tény. h<>gv a múlt évbE!'l 
m!ir - a be<.Jámoló adatat 
,--rertnt októbe,- uégéiq 
,i-m halálos • . �P11t csonh,láso, 
ba•,,�t nem fo-rdnlt elő a 
!'Zolgá1nti ht>lV dol::ozó köré� 
b<>n.' Ez a jöv5ben sem a<f 
okot lL'Ta. hoe-v a l!i'l munka.: 
véde1mi ér., vagy bármelvi'...! 
vezető elnézze a JegklseW 
b,i:Je<;etvea:-,{>\yt. szolgálati 
mulasztást'! 

99,6 siazafekos 
szervezettség 

A politikai nevP1ónnm!Öi 
eredményeiról és feladata\.: 
ró! egv?ránt be<:zámol+ .� S'7.0<:.; 
!'-Zervezeti bl7.ott«á!!;. KiemeZ.: 
kedó eredmén,1ként értékel--
11i>tc5. hom1 az rlőző fri 520-rót 
tat1al11 m.ár 920-ra emelkedett 
ri sza.k•zereezl'ti nolltikai ts
l·nlák ha1lr,'1.t6in<1k ráma. A 
felnóttdlcta�-1� fe•l�zt,!.,;ét silr• 
e-..ti. ho,zy az állomáson 161 
nP�en éven alul! dolitozó 
n1"n re-ndl'lkezik még hlánv. 
talan áJt 1:'tnos i�ko1nl végzett.; 
1:ég1t<>l. A bes-rámol.átj idő. 
«z:ikban elért 99.6 százalékos 
<7erve?0tlséit. a !l!!-101 száza.,; 
l�kos ta!!jd{Jmcrál arról ta.: 
nús.kodilc. hogy a több mint 
600 ak-Hrista - k57.öttük 198 
bi7.'1lmi - a <:mkszervezetf 
b\7.ott,;á1t kollektív vezetésé\•cl 
n ta�1� mt-!!;<>légedésére fejti 
ki tevé-k1>nY$égét. 

A vitában fel<;"?.ólalt küldW 
tek eli<:meré<:.sel nvu!ttáztálli 
" sza.k..,.,.rvezeti bizott<:á � rei.: 
li:s. krWkus h•-.,., .. �t,,.Jú be
!<7.!unoló.iM. de s?.ámos megol.: 
d:ísra váró problémára !s fel.,; 
hí--' ·"· :, fi<!'\•<>1met. T;;bh tct„ 
.,zó!JI!ó ha11r7súl110:::ta. a tö-r�s.: 
gárda foko=ott m.eqb1>csillés6c.; 
'nek ini'n,:Pt. �'ir!!<>tli<k " nnk 
� a fiat.alok fokozott bevo
nA«át a szak«.,erve?.et h„1'"1 
VP•Ptf�be, amt nem Ml;:kal 
kkóbb a vezető te!'tillet úij'i. 
v,ífosztásával me!! i" törtffit: 
Nem úi kér<l� de töblx-n is 
úira elmondt,-1.k :  kaoi01? végre 
kors:::erú felrrlt„li énületet "� 
ort:::ág második ,uumuáro.•4• 
nak pál11at1d1•ara ! Blzonvára 
nem ok nélh"iil han!(7ott el az 
a le.érés. bogv a helvi szervek 
kapjanak fl.!t!('J'obb öná-ll�go� 
a prémiumok elosztá.<ában . •  : 

Ne maradjon ef 
szociális beruházas ! 

A szeméh"Vonatos ,•ona•�tl.. 
!'érők mühelYbl?otW!?'i tltká.,; 
ra. Homonnai Dezső a7. igaz..: 
,e:ntósá� Ve7..etés,H k.,;rte, ne 
marndjcm el az idén az ö • 
mlllió forint0<: beruházá«sal 
tervezett .•zociá1is lé-t!'"'ítmé
nYük mee;épft.ke. Fodnr S6n
dor t<>hei-vonatos műhel�·b!
zottsá!!i ta:i: a dol!tmók meg
bC><'�ülé:sével kane�olatban a 
knlauzkocsl nrobléma mego1

-

cl:><át é� a 300 órás .szolgála•ok 
me�ntet� cürgette. A 
vasút, s ezen be!i11 a m<skoict 
íe-az<!alé<;ág fn'!!'<ztési tervel
rl'íl be<:zélt felszólalásában dr. 
P&sztryr Pál, az igazgat6l:á� 
ve,etőie. Igérte, bogv - le�
�lábbis átmeneti jelleggel -
ri\vid időn belül me,zoldie1k a 
1\fü::kol<--Tísz.ai pályaudvaron 
mntatkozó szociális problémá
kat. 

A beszámoló és az írásb::!l 
előterjesztett hatúrozati javas
lat elfo!!adá<:a után demokra• 
tikus !ég-körben került so-r a 
•znkszerv„ze,ti bizott.s'tg új.ifl
\"i1a.szt.ás:\ra. •(,gy új taJ;( ke
"Ü't a 1 7  tazú bizottságba : 
f17dai Bél.a (töTT'e!t"Z"rveze�I 
f.olelós). Ef1Prs�egi Tiborné 
<�-udas.."igi felelős). Szücs Bar
na (munkavédelem), Z. Hcrr-
1·áth. László (sPOrtfelelós). /u 
szb titk:íra i=ét 1\fezei Ist
t•án, termelé-si felelőse Bodr>
!a.i I�tván lett. A területi bl.,; 
70't<;á" váln",+:l•ín Hlnnr kül
dött képvisell II Miskolc-Ti• 
szal pályaudvar tagságát. 

L. � 1 
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Vizuális utastájékoztató 
a Keleti pályaudvaron 

Az utastájékoztatás korsze
rű módon kétféle lehet: akusz
tikus vagy vizuális. A legjobb 
megol<!ás a kettő kombináció
ja. Az akusztikus tájékoztatás 
hang:szárók segítségével tör
ténik, a vizuális megoldásnál 
viszont az ember látja is azt 
a szöveget, amely a közlen-dó
ket tartalmazza. A vasút ese
tében ez a szöveg a vonatok 
neme, útiránya, indulási vagy 
érkezési ideje és érkező vona
tok esetében esetleg a várható 
késést is fel lehet tüntetni. 

Az első ilyen korszerű elekt. 
:ronikus berendezés felszerelé
sénél azért esett a választás a 
Budapest-Keleti pályaudvar
ra, mert ez a főváros legna
gyobb személy-pályaudvara, 
amelynek forgalma: naponta 
124 belföldi érkezj és induló 
t,onat és 38 nemzetkö::i vonat. 

A vlzuáiis utastájékootat6 
berendezés ,,fénytábláit" a vá
gányok végén helyezték eL 
Ezeken a táblákon elektroni
kus úton jefen!k meg az adott 
t,ágányról induló vogy oda 
érkező vonatok minden ada.
ta., amely az utasokat érinti. 

A pályaudvar két oldalán 
levó indulási <,,,. érkez.ésl 
csarnokokban pedig olyan 
táblákat helyeztek el, melyek 
ö'>Szesítve mutatják a vá
gányok adatait, a pályaudvar 
pillanatnyi forgalmi helyzeté
nek meg!elelöen, 

Az elektronikus utastájé
koztató berendezés három fó 
részből áll : Az úgynevezett 
információ-be.itell egységet 
N egyes toronyban helyezték 
el. Ez egy telexiróg:éphez ha
:sonlf t, melynek billentyűit 
lenyomva lehet egy-egy betűt 
,.kiírni" a fénytáblákra. Az ál
la.ndóan ismétlődő szöveg�t 
lyuks.:alagon program,ozni is 
lehet, így jól betartott állo
mási technoló)!ia esetén (ha a 
von:itok m.indi az adott vá
;:anyrúl in<fulnak es oda érkez. 
nek) nem kell a kezelőnek 
minden vonatot ldilön kiírni, 
mert er.t: a feladatot a. lvuk
szala.gprogram segítségével a 
[lép automatikusan oldja meg. 
A gép másik fő része a ve. 
z�ló ele-ktr: n..:ka, amely fél
veretó diódák és tranziszto-

A vágányok vé"én levő táblákon is fénybetük tájékoztatják az 
utasokat az induló és érkező vonatokról. 

(lUTI Foto Kovács Sá,ndor felvétele) 

utastájékoztató üzembe helye
zése fontos lépést. jelent a 
kulturált utazás megterem
tése felé. A berendezésből -
melyből nt?hányat már kül
földre is exportáltak - előrP
láthatóan további példányo
kat vásárol majd a MAV. 

B. L 

rok, valamint logikai áramkö
ri elemek.bál épül fel. Az uta
zóközönség azonban a jelző
táblákat látja, amely raszter
pontos megoldású. A tábla el
ső síkján elhelyezett képpon
tok arami.m.pulzusok hatására 
mutatnak világos \"agy fekete 
felületet; és változatlanul ma
r.adnak a berendezés kiknpcs-:>
lása után is. A fel!ra.tok !gy r-------------

energiafogyasztás nélkül ma
radnak fenn. A képpontok 
világos felületeit egy lum1-
ne,','Zkáló közes,�el vonták be, 
amely ultraibolya sugarakkal 
gerjesztve a szemlélőben olyan 
hatást kelt, mintha a betűk 
meg lennének világítva. 

A korszerű, új u1iastájékoz
tató berendezést Tóth János, a 
budapesti \'asúti "azgatóság 
\'ez.et.ője január 18-án adta át 
rendeltetésének. Az elektro
nikusan működő bonyolult 
sz.erkezetkomplexumot a Fi. 
nommecluJ.nikal és Elektro
mos Mus::ergyártó Szövetkezet 
tervezte és építette saját sza
badalma alapján. A vizualis 

A tábla 

Az utasok rég tudomásul 
vették, hogy a vészfék fogan
tyúját csak veszely esetén sza
bad meghúzni, Azt azonban 
soha nem lehetett megszokni, 
ho�y a fogantyú alatti tábla 
11.)·en .,ósdi", hivataloskodó 
szöveggel figyelmeztetett ben
nünket: Mindennem ü  vissza
élés büntetés alá esiT,. 

Az új kocsik táblám ez mar 
másképp hangzik :  Aki indoko
latlanul meghúzza., megbünte
ti/e. 

Ebből L� látszik, hogy a va -
út napjainkban mindenképpen 
korszerűsödik. 

(k) 
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11 rv. ötéves terv első évében: 

Hatmilliárd forint 

a vasút fejlesztésére 
Dr. Mészáros l{árolu minisz

terhelyettes, a MAV vezérigaz
gatója a Magyar Vasutasnak 
adott nyilatkozatában, melyet 
lapunk január 3-i számában 
közöltünk, már foglalkozott a 
vasút 1971. évi feladataival, 
vázolta a legfontosabb tenni-

valókat. Ezúttal az 1. szakosz
tálytól kapott tájékoztatás 
alapján szeretnénk részlete
sebben is ismertetni :  milyen 
feladatok hárulnak a vasútra 
a személy- és áruszáfütásban, 
hogyan alakulnak a, dolgoz_ók 
élet- és munka.körülményei. 

Cél: a szállítási igények kielégítése 
A személyszállításban a ta.k olyan &záUítások, mint az 

múlt év tapasztalatait is fi- útépítéshez nélkülözhetetlen 
gyelembe véve számszerü nö- kő és kavics, az üzemek és a 
vekedésre nem lehet számí- lakosság energiaszükségletét 
tan!. Az utazási távolságok te- biztosító szénszál!itás időbeni 
kintetében sem várható jelen- kielégítése. 
tősebb eltérés. Annál nagyobb A műszaki-gazdasági muta
változásra lesz szükség a sze- tók kedvezőbben alakulnak a 
mélyszállítás h-ulturáltságának múlt évinél. A tehervonatok 
növelésében. A rendelkezésre átlagos terhelését 1025, a te
álló an)'agi erőforrások és a herkocsik statikus terhelését 
személyi feltételek lehetővé 21,3 tonnára tervezték. Mind
teszik, hogy a személyszállltó ez a korszerű mozdonyok és 
vonatok menetrendszerint, biz- nagyraksúlyú teherkocsik 
tonságosan közlekedjenek. An- újabb beszen,ése révén lehet
nak sincs különösebb alradá- séi:ies. Vannak azonban olyan 
lya, hogy a vonatok, a pálya- műs7.aki-"az<lasági mutatók is. 
udvarok tisztá.ntartíisa a köve- an1elyok: "'javítása el�ósorban 
telményeknek megfelelően tör- -szervezési intézkedésektől, fe
ténjen. De .annak sem szab ha- gyelmezettebb munkától, a 
tárt semmi, hogy az utazókö- technológia megjavltásától 
zönséggel 1.:aló érintkezés ud- függnek. Il11enek az optimális 
varias legyen. Termt•.�zetesen a kocsifordulói.dő megközelítése, 
rendet, a tisztaságot s a fe- a kereskedelmi és üzemi áru
gyelmet mindenkitől meg kell tonnakilométer viszonyszámá
követelnL n,zk megja.vitása, a korszerű 

A vasút 1071 évi líruszállf- Diesel. és villa.mosmozdonyok 
tási feladatait is az az alap- has�nos :eljesftmé�yeinek n_ö: 
vető követelmény szabja meg, t'e!ese 

„ 
es a kocsitartózkodas, 

hogy maradék nélkiit 1,i kell ido csokkentése, hog'!J_ csak a 

elégíteni a népgazdaság szál- legfontosabbakat sorol3uTc fel. 
itási igényeit. Az ez é\·i szál- A növekvő színvonal é<; a 

Utá i terv egy előzete= fel- gazda.«ágosság fokozása vonat
mért Igényre épül annak érde- kozik az alaptevéken�·séi:ret 
kében. hogy a vasút a várható szolgáló vasúti-ipari és építő
bevételekhez kalkulált költsé- Ipari munkára is. A vuors, 
gekkel eredménvesC'n és haté- biztonságos és gazdaságos szál
konyan gazdálikodhasson. En- lításhoz múszaldlag kifogástn
nél azonban többre kell felké- hn, jól karbantartott pályák
s:züln!, mert előre nem látható r.3., \'ontató és vontatott jár
események felbor!thatják az mű\"e! e. ku1tur:ilt, tiszt.1 állo
eg11ébként megalapozott el1:ép- másépületekre van szükség. 
zeléseket. Jó példa erre az el-
múlt esztendő. amikor a vasút 
ugyan túlteljesítette a szállítá
si tervet, de az L'> ismert, hogy 
milyen áron. A ho:szan tartó, 
zord tél, majd a szamosközi 
pusztító árvíz miatt elmarad-

2,5 milliárd 
iárműheszenésre 

li6 forintot irányoztak eló eb
ben a.z évben.. 

Nagy ős.szeg, 2770 millió fo

rint jut a hálóza.t korszerúsité
sére. Tovább folytatódik a Rá
kos-Ujszáz, valamint a Deb
recen,-Nyíregyháza közötti 
második vágány építése. A fő
vonalak közül folyatódik a 
szobi, a Székesfehéfflár-Ko
má-rom, a, Hatvan-S?filoskő
{Ljfalu, a, Szaba.dba.ttya�u
rakeresztúr, a Szabadba.ttyán 
-Tapolca, a, Dombóvár-Báta.
szék és a Porpác-Hegyesha
lom közötti vonal korszerűsí
tése. A vonalkorszerúsítések
kel egy Időben sor kerül mo
dem távközlő- és biztosító
berendezések felszerelésére is 
mintegy 330 millió forint ér
tékben. 

A negyedik ötéves terv'tör
vénvben előírt vonalvillamo
sftási program keretében eb
ben az évben elkészül Buda.
pest-Nyugati . pályaudva.f'
Szob és MisTwlc-Sajóecseg 
között a pálya villamosítása. 

A hál6zatfejlesztés magában 
foglalia egyes vasúti csom6-
1>0ntok f"ileszt.ési munkálatait 
i«. Ezek 1,:ilzött Plső helyen S7,e.. 
repel a záhomti körzet továb
bi. t.en·=rű fejle,sztése, bele
Prtve a 7áhonyi csomópont 
kocsiell:ltásának 2avartalan 
biztosítását, a forgalmi tech
nolóe!ia mettiavít.á5át. FontM 
fel:>dat a budapesti körvasút 
mú,;zaki fejlesztése. A n:a
!('·obb csomópontok közül foly
tntndik Szo1no7c. Veszprém
kii!só és a Dé1i válya.udvar fej• 
l�zté�<'. S PbbPn az évben 
megke7dódnek Debrecen ál1o
más rekonstrukciós munkála• 
tai Is. 

A hérszínvonal 
3,6-4 százalékkal 

növelhetó 

Mal!ától értetődik. hogy a 
.,...,,.,,...,.,.,_,..,..,.,_,.,,.,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,,..,,,,,,,,,/..,,,,..,/.,,.,,..,.,..,..,..,...,.,..,..,.,.,,,.,_...,..,,.,,.,,.,,,.,..,.✓.,/✓H/✓F✓✓✓//✓✓H,u✓✓✓✓✓/✓✓✓/✓✓///✓✓✓✓✓r,,,.,,.,..,..,./.,,..,.,,.,7.,.,.,,.,,,,,,.,..,.,...,,,.,,I,,,.,,.,.,,,.,.,,..,,,,//✓✓✓/✓✓,//✓/✓✓✓✓�� személy- és áruszállítási igé-

§ nyek növekvő színvonalon, a 
helyen egy gyár, akkor már � népgazdaság számára a Jegha
hallom, hogy megint kilépnek � tékonyabb módon törtenő ki
néhányan. Harminc éve fog- �  elégítése szüJülégessé teszi a 
la�kozom emberekkel, sok � va_sút 

. f?kozottabb mértékű 
mmdent megértek, de a.rra is § feJlesztéset. En-e a célra 1971-
emlékszem_ hogy i•olt idő mi- � ben kö::el G milliárd forintot 
kor elker,getni sem lehetett � forditanak úgy, hogy a vasút 
volna senkit. Nem, hararudni � fő álló�zköz csoportjai ltözött 
nem tudok de mérges sokszor � kapacitás és korszerűség te
vagyok. Már mondtam a mi � kintetében megfelelő arányok 
munkánkban a legki. ebb ha- � alakuljanak Id. A vasút leg
nyagság katasztrofális lehet � fontosabb tennelóeszközei, a 
hát persze mondok o,lyanoka� � vonta.tó és vontatott járművek 
hogv nem merné leírni foga- � fejlesztése első helven szerepel 
dok, de aztán ha lejött � sínek � a korszerűsítési progra.mban. 
mel�é, me.�!nálom � ciga- � 1_9_71-ben_ tö�b "'!Jnt 2,5 mil
rettával. Meg előttem 1:an a § ltard forint 1ut :;armilbeszer
szobí, 114UYkátai és a szajol- � ::.ésre. A terv szerint beszer
békéscsabai vonal villamosítá- � zésre kerül 47 villamos és Die
sa. Remélem, még bfrom erő- s sel-mozdony 275 darab négy
ve!, ideggel és lábbal - mert � tengelyes, korszerű személy
menni is sokat kell. � kocsi és mintegy 2700 teher

A nehéz fizikai munkák gé
pesítése továbbra is fontos 
feladat. Ezen belül első helyen 
szerepel a pályafenntartá,;i 
munkák génesítése. Erre a cél
ra közel 220 millió forintot 
irányoztak eli5. 

A vasutasok élet- és mun
k�körülm?nveinf'k javítására 
1971-ben több mint 50 millió 
forint áll rend<'lkezé<ere. Ebböl 
az össze!!bl>l G11őrben, Sáros
patakon, Kál-Kápolnán, a Mis• 
k{llc Tis:ai pályaudt>a1'on, Bá
taszéken. Tapolcán öltöző
mosdó épül. Számottevő az az 
öss7eg is - 70 millió forint -, 
iimit ·a kulturális és el!észség
ü!'.'vi elli\t{L<; javítására fordít'l.
nak. Lakásépítésre mintegy 6:i 
millió forintot irányoz elő a 
terv. 

Aktuális portré 

Egy felsővezeték-szerelő vallomása 
Fe"5őveze -.� es korszerűség, 

u,.,.zetartow fogalmak, jelzjk 
.irt a fo:n-adalmat, ami a nem
�,:0tgazdaság közlekedési bázi
f :r.ak létreno:z. . 'ban v�
me,gy. E folyamat néJkülö,.he
t �len atomjai az emberek. 
li -�ik az esetek többsé,:ében 
t évtelenül, pusztán embersé
f · &:.'tel, munkaszeretetük!:el, 
is c.aratukka! válnak olyan 
• lemmé, amely nélkül nem 
�;illetnek sem ipari, sem tár
Hrlalmi alkotások. 

Kötiilük mutatjuk be Suoa
t •gi Bélát. a népsz,mi ,,Sugi"-t, 
a.d Jeg.,;zívcsebben annyit 
nondott volna csupán : szere
t k dolgozni. l\Iégis rnllomásra 
b1rtam. Gondot csa1c az j�len
t �tt: hogvan, lehet viss.'.aadni 
<'7. igaz szó erejével e gazdag 
mun l<á,életct. 

Viharos évek 
Ha.,ryjuk a riportok rutin-

1.érdéseit, valljon ő mlbga. 
- Newven május óta dol

r :nom a vasútnál. Lakatos 
E ·.akmály.m szabadultam. és jó 
E �.cembernek tartottak. Sze-
1·ettem a vasat, lelket tudtam 
l,ele lehelni. Kalapácsom alatt 
l'lyiló róz,ává ala'.mlt, s e<:}ik 
munkámmal ezüst érmet nyer
bm Franciaországban. Na, 
1,am - mondta az első főnö
köm - csináld meg szerszá
Ma!dat, amire szükséged lesz, 
de minél előbb, mert leli.ifrba 
keU vennl. Hát valohoo11 így 
indultam Veresegyházán. 

Otthonom, családom azóta ;, 
ott van. Negyvenháromban 
megnósültern - és jöttek a 
v:iharoo évek. Remélem, ezt 
n«n a nó&ülésemre ért.i, ha-

nem a háborúra! K,atona let
tem, majd a fogságból negy
venbatban jöttem haza és lS
mét jott a vasút. A feltépett 
sínek láttán, né'zve a hajdani 
állomá.'°kat, sokszor mondtam 
- na Béla, most muta..sd meg, 
mit tudsz/ Hányszor tépte ma
gát az ember, hogy Veresegy
házán '111€g fröccsöt ér a fize
tés, de Szadán már szódát 
sem/ A, maga csak olvasott er
rö! ! ll:s mennyit kellett gyalo
golni, de mennyit - de épí
teni is kellett. Aztán a család 
is gyarapodott. Tudja, én eb
ben is pontos ember voltam : 
ogy fiú - egy leány, egy fiú -
egy Leány. Gyermeknevelés? A 
feleségemre hárult. Il:n jártam 
az Ol'S7.igot. Ahogv erósö<.lött 
az Ors.7..ág, ahogy nőttek a fel
adatok, egyre többet voltam 
távol. Volt eset, hogy három 
hétig nem láttam a családo
mat. Komárom, Hegyeshalom, 
Záhony. Ha jól mei?gondolom 
a vasútnál edd;q eltöltött nar: 
m!nc évból több mint a felél 
tái,ol voltam. tletem nem volt 
olyan �Yhan.gú, mint a mun
ka.könyvem mert abban 
mé-_g mindig az első bejegyzés 
szerepel. 

Nem volt megállás 
Sokat, rni!Jyon sokat vállal

nak a vasutas felescgeJc. Ami
kor 1954-ben átvettem az el
ső kormánJ,,Jcitüntetést legin
kább azok a szavak ,;.ésódtek 
emléke7..etembe: feleségednek 
is köszönet/ A legnehezebb 
munkám ? Talán a zálumyi 
s�akaszon volt. Rendkívül szo
ros határidőt kaptun.k. Nem 
volt megállás. Vagy a nyfregy-

házl átadás. Tizenkét óra elött 
t.iz perccel fejeztük be s ti7..en
kettökor az első szerelvény 
már dübörögve átrohant. 

Törzsgárda? Van, de nagyon 
nehéz pótolni, építeni. Nálunk 
igazi sza.kemberck kellenek, 
sok tanulást, fegyelmet igényel 
a mi szakmánk. Ha ma felvet• 
tünk valakit, holnap már dol
gozni.a kellett. :E:s bizony sok
szor nem elég a nyolcórás 
munka. Sok fiatalt szeretnék 
látni ilyen munkakörben, 
mint az enyclrn, de nehéz őket 
beépíteni. Hányszor hallom -
Béla bácsi én most megnősü
lök, hát most mindent ha,gy
jal; ott? Pedig hi,ggye el, a 
Cll<?"ta� szociális ellátottsá,g 
mar mmd('TJ telepünkön SZ<!· 
pen fejlődik. Hol van már az 
ötvenes évek aszódi korszaká
nalc_ sza.lmazsákos világa! Jó 
a. fizetés i.1. Szórakozni is le
het, de munka közben minden 
idegszállal figyelni kell. Biztos 
ült már száguldó gyorsvonat
ban. Más ám ez a vonat, ha 
maga alatt rohan el ! 11:s még 
valamit: tudja, mit ;elent hn
szonöte::res volttal kezet fogni? 
(Sejtem!) 

Veszélyes a mi munkánk 
de m�s az új feladatokat vá� 
rom. Nem dicsekvésből mon
dom. de voltam m?Lnkásőr tc:
nti::stc.g. párttitkár, szak.;zer
vezet! titkár. Nem, nem fárad
tam el. Mindig emberekkel. 
feladatokkal kellett törődnöm. 
Lehet, hogy igaza van, minket 
t·a.lóban más fából faragtak. 
de ma is van sok derék fiatal 
csak többen lennének ! 

Az ipartelepítés során, ha 
felépül mondjuk Sátoraljaúj-

� kocsi. 

Éltető forrás � A negyedik ötéves terv első 
s évében az előző évekhez ké-

Pihenés? Számomra a leg- � pest jelent�s összege1;_ fordí�
jobb kikapcsolódást a tenné- � nak a va.sut korszeru tec_hm
szet csendje, az erdők, mezők � !_dval fe�erel�, a _gazdasagos 
varázslatos üde<Sége, tisztasága § uz�mcltetest b1z�os��ó ���o: 
jelenti, s a kerti munka nyu- � lóg,._ával dolgozo ;1a1·muJa�1to 
galma. É.s a család, ahová � bá;�s me�eremtéser":. A 3�r
minden megtérés újrakezdést � m1:1avitó uzemek fe,lesz_t.ésere 
jelent, azt az erőforrást, ami § mintegy ,I'.O: a 1;ontatási t!l!
az elmúlt harmlnc évben 's �  P!!k. bővit�ser� es �odermz?'
kiállta a próbát. Az, hogy soha � lásara pedig tJbb mint 80 mtl
nern tudott tartósan semmi � 
Letöml, az. hogy ecy percnél � 

A vasút 1971. évi terve szá
mol azzal. 'llom1 3.6-4 száz<i. 
lékkal növelhető lesz a dolgc,. 
zók bérszínvonala. A bértö
mel!gazdálkodás a munkafe
l!Velem megs,:ilfirdíti\�ának is 
n1kalma.-s esz.köze. Olvan lég
kör megteremtésére ad lehető
séget. amelvben ninrs 11elye 11 
feoyelmezetlenségnek. Lehető
vé teszi. hogy őszinte. kölcsö
nö, biz-..lom alakulion ki a ve-
7<>tók és a beosztotta.!; között. 
Természetesen csak ott. azon a 
s70Jgálatl helvPn, ahol a veze
tők a mozgalmi szervekkel 
eirve1.Srt<'sben °7ol<'nDk juttat
""k töbhet. akik a legtöbbet 
t<"•zik a jó eredmények eléré
séért. 

V. F. 

tovább nem tudok haragot � 
H , t , , u:rtani, innen, ebből a forrás- � aza ep,tett a brigád 

ból táplálkozik. � 
B l • d" tö'tt „ L s e v1z on e ossze aez-

Mit szeretnék móg? Sok fia- � kó lsti,án, Békéscsaba. Jósika 
talt látni magam körül, s át- � utca 84. szám alatt levő házát. 
adni harminc munk.ásév szak- ( A tulajdonos. aki 40 évi vas
mai és emberi tapasztalásai• � úti szolgálat után lett rok-

. . . .. · · � ka!1f:5ági nyugdíjas, az újjá-
Kíván1t1k, sikerüljon! épiteshez kamatmentes köl-

mert mindk�ttóre nagy szűk- � csönt kapott. Az építés ügveit 
ség van! S hogy eddig Is si- � a feleség intézte, de ő sem 
kerrel járt, bizonyítja a de- s tehetett arról, hogy amikor a 
cember 19-én harrnad!zl:� át- � v�llalkoz.ó a kívánt magassá
nyújtott konnánykT' n•-f . !t g1g . felhu� a falakat, azok 1 u ,.,. es, a s eg •1k naprol a másikra összeMunka. i;)rdemrenc! ara.ny fo- � omlottak. 
kozata. � A törvényes eljárások nem 

Standovár Tibor S pótolták a hiányzó lakást, !gy 

a rokkant Laczkó István és 
felesége még betegebb lett. 
sót Laczkóné idegöss::eroppa
nással kórházba keriilt. Ekkor 
szerzett tudomást a · különös 
ügyről a békésc--..abai fűtőház 
Dózsa brigádja. amelynek tag
gai nyomban elvállalták, hoo11 
társadalmi "1Wnlcában elvég
zik a falazást. Azután a pad
lást is kialakították, majd 
befedték a tetőt. lerakták a 
padlót. minden térítés, ellen
szolgáltatás nélkül. 

Bold17.sár Gyua 
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Őrizetlen szerelvények 
a tároló vágányokon 

Éjszakai e//enőnésen a budapesti pályaudvarokon 
A *a tona.1 szállítAsi és szer

vezési szakosztály, a budapesti 
igaz�tóság és a BM illetékes 
munkatársai az elmúlt hóna
pokban több éjszakán át vizs
gálták a társadalmi tulajdon 
védelmét a budapesti pálya
udvarokon. A mintegy ötven 
.szolgálati helyre kiterjedő. is
métlődő ellenőrzés érdekes ta
pasma!atokkal zárult. 

Akik éberen °őrködnek 

Közismert, hogy a vasúti 
,szolgálat minden időben nagy 
felelősséggel jár, a legnehe
z�bb azonban az éjszakai szol
galat. Különösen a hajnali 
órákban, amikor a legpihe.'1-
tebben szolgáJatba lépő vas
utaso'k szervezete i.s elfárad. 
Ilyenkor még nagyobb körül
tekintésre, fokozottabb figye
lemre, nagyobb önfegyelemre 
11an szükség. Főként a vágá
pyOtk között, ahol éjszaka is 
i;zinte egymást érik a ki- és 
l>ehaladó vonatol-. 

Az ellenőrzés részve\•ői 
llrömmel tapasztalták, hogy a 
,zol.gálatban levő vasutasok 
többsége fegyelmezetten. kö
rültekintően végzi munkáját, s 
éberen őrködik a társadalmi 
tulajdon fölött. A Keleti, a 
Nyugati, és a Déli pályaudvar 
lcocsirendezői - az ellenőrök 
véleménye szerint - egyaránt 
példásan dolgoztak. A Keleti 
Vontatási Főnökségnél és a 
Műszaki KocsiszolgáLati Fő
nökségnél is lelkiismeretesen 
folyt a munka. A Déli pálya
udvaron Juhász Pál belső sze
relvényest éppen egy törött 
ablak cseréje közben érte az 
ellenőrzés. Polgár Lajos váltó
kezelő pedig az őrhely takarí
tására használta fel a tolatási 
.szünetet. Lehetne hosszan so

rolni azoknak a nei:ét, akik az 
előírásol,nak megfelelóen lát• 
ták el a szolgálatot. De mivel 
az ellenőrzést végző szerre� 
bosszantó hibákkal, a nemiö• 
ródöm.ségböl származó hiá
nyosságOtkkal i.s találkozta:., 

okulásul inkúbb ezdkkel fo"• 
lalkozunk részletesebben. 

0 

Nyitott ajtók, ablakok 

Hón�po!< óta folyik a vit:i a 
szerelvények át:idása és táro
lási biztonsága körül. Megol
dás azonb'ln ma sincs. I\Tegol
datlan a forga.lom, a közleke
dés sziir.etében tárolt szerelvé
nyelc ajtói1iak. ablakainak zá
rása. A szerelvénnyel érkező 
jeg:}Tizsgáló nem várja meg az 
ut.ssok távozúsát, !gy a.itólc
ablalwk tucatjai maradnak 
nyi tva. Tucatnyi korszerű ko
csi \"iLlamos bé!rendczt'.,si szek
rénye nyitott. r>:emegyszer a 
kisorozobt \·o� tárolásra ki
húzott szerelvények kocs'já
nak világ,tása égve marad. A 
tároló \·ágtnyokon tartózkodó 
S-?�mélykocsik, szere!vénve!,;: 
őrzése m-!'goldatlan a vasútőr
ség jelenl.,,ci létszáma miatt. 
A kocsik alkatréEzeine:, bün
tetlen lC!Szerclése rnzy rongá
lás:1 gyakran hosszú óráikon 
vaey egész éjszakán át zavar
t�an lehet. I\Iéa ma is nem
egyszer előfordLLl, hogy mun
kakerülő, kétes polaári CUJJé
nek szf1•c>sen választják é;je!i 
menedékhPlyül a pált•audva
rok személyl:ocsijait. Számos 
n,,en személy kerü:t rendőr
kézre az ellenőrzések során. 

Az ünnepi forgalom kivéte
lével, több ellenőrzés alkalmá
\·al az éjszakai tisztítóbrigádok 
a Ke!eti és D"1i kocsi,zolgá-
1,�tnál a tartósabb al�•ást is be
iktatták a technológiai folya
matba. Nemegyszer tap'.!.Sztal
ható volt, hogy a mi:szaki ko
csiszolgálat személyzete közül 
a Keleti pil�·audvaron többen 
az ajtóbecsukás és szerelvény 
vizseálata helyett ,;zíve�bben 
g,rújtik a vonalon hagyott 
üres ü \·egeket. 

lltas állapotban 

A • Tyugati pályaud\·ar ka
:r:ánházában Tarlcó János fűtő, 
a Déli \'On�alási fJnökségnál 

Fenyvesi Ferenc előfútő erő
sen italos :'.ill:::potban teljesí
tett szolgálatot. Kőszegi Lajos 
a Déli szertár anyagkiadója és 
éjsz:,kai őre .,orvosi ajánlásra" 
szolgálati helyének elhagyásá
val csak három fröccsöt fo
g1:aszt az Utasellátó büféjében 
szolgá!atonk(nt. Targonca\·e-
7.etés közbeni szesz!$ ital fo
gyasztás6ra is akadt példa a 
Délibm. Ezek a példák :::rról 
tanúskodnak, hogy az éjszai:ai 
Ó'Tt!kban laza a műszaki fel
ügyeleti munka. 

A keleti pályaudvar öreg és 
újkezelő vágányai k0zött, ahol 
rendszeres a� éjszakai koc.;i
rendezJs, a gőz- é.� ví;:ve:;e
ték aknák fedelei hián;10:mak, 
a terület balesetveszélyes. A 
műszaki kocsiszolgálat akku
mulátor töltőtelepén a zuha
nyozó-mosdó vezctél:ei hóna
pok óta hibás::ik, ömlik a forró 
1.•í.::, a gáz. A bcL�ö higiénia is 
sok kívánni valót hag_vott ma-• 
gn uttn. A kocsitisztítók alag
sori előllelyiségében több hó• 
nap óta 5 centiméteres sz�nny
víz rontja a levegőt. 

A felsoroltak arra utaló j<>• 
lek, hogy a munka és szociális 
körülményekre n::!m fordítot
tak kellő figyelmet. A Xyuga
ti harmado�.ztályú váróterme 
levegőcseréjének nmtillátoros 
biztosítására a túrhetetlen ál
lapot többszöri felfedezése el
lenére sem találtak még meg
oldást. 

A jó munkát is \'eszél··ezte!i 
az ébertelenség, a következe
tes figyelem hiánya. lgy ma
,.adt nyitva a kelenföldi állo
más oktató- és kultúrterme. s 
a pályamester irodé:ja is, 
amely útján s�abad bejárás 
nyilt az összes raktárakba. Ez 
alknlommol ugyan az éjszakai 
ellenőrzés részve\·ói és nem a 
garázda elemek t::vedtek oda. 
Az adatfeldolgoz,j géptermé
ben az éjszakai mús?,akban 
gondatlan őrzés miat� több
sz/jr jelentős bír keletkezhe
tett volna az értzkes géppark-

-------------------------, bon. 

Magasabb követe/menyek 
a szocia!ista brigádokkal szemben 

Ezek a nem jelen!éktelen ío
gyalékosst.gok, mulas7Jtások 
arra figyelmeztetnek, ho;:y m,
gyobb gondosstggal Ó\'juk. 
védjük n J-ijzös er5feszltéssel 
létrehozott társadalmi tulaj
c.iont. 

Ko, ács Gy. János 

Új ító 
brigád 

Tíz éve do!gozik együtt a 
szombat.helyi Jánnűjavitó kar
bnntartó os,t.ályán a Darázs 
Károly ve7.::>t.le ezfü•l:c,szorús 
s.wcialist'.l brigád. A müveze
tőkből, fómüvezetőkból á:16 12  
t.agú tmk-s kollektíva - köz
tük két asszony -, fő!eg újí
tásaival túnik ki az ' üz=
ben. Több mint 40 újít:ss szár
mazik tőlük. A szo�.á�:iti kö
telességből v&greha jtott ap
róbb újításai!mak se szeri, se 
szqma.. Amint nará�s Káro;y 
brigáJvezetó elmondta, l'I'.á� 
nem is érzik jól ma.gul:at, ha 
nem töri.s: a fejüket valami 
újon. 

- Járjuk az üzemet, végez
zük a niunká1� fuit, s kö=ben 
arra gondolu nl:: mennyivel 
jobvar. is cstná!hattulc volna. 
Fclfigyelii.nlc. h 1  valahol 
ugy�naz a hil>a többször mag
isméflődik, s legkiJ::elebb prd
báljuk rnásképpw, jobban 
tenni - mo!1dja. 

A múlt évb:m mincle..".I et!
digin� tübb, 10 újítást ny:i.j
tottak be, még e{r'Jtzer anr..yit, 
mint �•á1lalták. Többs.,lgü·k az 
:inyagt�ku:-éko�sá_�ot szolgálja. 
!1.z egyi.lc legjel-cnüi«ebbet m:ír 
be is vezeité!,. Készítettek ,egy 
spec'.ális t,sztftó és szúrő be
rcndezá<it, .tmc!lyel tljból 
használhatói-á ·rcs=ik az üzem 
területén egyszer már fel
ha.sznált nioior-, csapágy- és 
egyéb olajféleségeket. Termé
szetesen nem az eredeti fel
használási hel}•en, hnne:n más, 
alacsonyabb fokozatú techno
lóguti fáz:snál. Tudrnlevő, 
hogy az üzemben, arnely a 
vasúti jármújav:tó Ipar máso
dik Diesel-bázis::i. w:, éle és 
na.g_vm::!nny·ségü olai ial dol
goznak. Igy - b)r n számí
táso!c err� vo.1atl:ozé,!ag 1:iég 
nem. készti tek el - szémot
té'\·J hasznot jel.cnt ez az öt
le ü!,;:. 

A 'I'LA rend,zerü l'.?tlg::el 
kerékeszter,!(apad fokrell,d
szerén is módosítottak. A gr5ri 
nem vo1t eg�z�n bizton�os. 
Az új randsze:- m-:-gk0nniiti, 
b:ztons�osabbá teszi a dol
gozók munkóiá�. Ak.J;or ál.ti!• 
.1ák le a gépet. arnil;o, szfi.;:
siges. fuy mcgelózh�tó;; a gép
{,s késtürise::, hevesebb a se-
lejt. • 

Az üzemhen nemr '"!1l!f''.az 
újítási ve1--�eny 41 le�Jobh;a 
33 400 farir.t pénzju•nl:n:rt k�
pott. Köztü!, vol!rk Naoy Jó
zsef. Nagy Lás:ló és Darézs 
Károly, az ,.újító l:;�iq1d" w:.�-
jai, illelv� vcz�t6jü!, is. 

0 

Szelei Teréz 

1!171.  FtmnnAn 1. 

CIKKEI:'.IIK l\'YmIÁ� 

Intézkedések kal1111zkocsi-ügybe11 
A budapest' vasútiga�ga

tóság forgalmi oszfálJ át6! két, 
korábban meJjclent cikkünk
re k�ptunk vála�zt. Egyik í�á
sunkat - a lap október 17-i 
szá.lnában - ,,A vo11a.tszá1no1G 
mögött emberek vanna.1,:" dm
mel adtuk k0zre. A \·álasz tüb
bel, között !gy hongzik:  

,.A ka1auzkocsi.hiánv orszá
gos probláma. A gondok er,y
hitéseképpen a vonatkísérők 
engedélyt kaplal,. hogy a ked
ve::ótlenehb idvj:irás tartama 
alatt - december 1-tól már
cius 30-ig - a korszerű moz
donnyal touá bbitott tolatós 
t•ona.tokná.l a mozdonyon uta::
hatnak. 

Szajol é-s úi�zász ál.'.omftson 
- mint forduló állomúsokon 
- sajnos, az ut.nsvárótern�e..11 
kÍ\iil mús \'árako7.óh,:,1,iség 
nem áll a YOn"'tkís.5rüi:::: r.'.?n
c'elkezl�.ére. S:iját erőból egyik 
állomás sem képecs megfelelő 
vá.rakozóhelyiségct kialokita
ni. Több,;ziir próbá,!koztunk 
m5.r a köze1i ltú;;:óh.:ízakb&n 
m�,J:eleló hclyöség �rlés;l
vel is. <le eredm.án;-tclcr,ül. 
Szajolban a probléma Szol1wk 
sz2mély pá!yaudvar tljjáépf!é
iéve! old6di.k mPg - ami 1V71-

TP t•árhatá -. m�rt attól l,ezd-
1,e a gyorsteheri:onatol:at Sza
jol helyett Szolnokon fogják 
rendezni, illet.·e feldolgo::11i. 
A vasút 11egyedik ötfrl's ter
vének programjába pPdig fel
nettük Újszász állomáson ro
,utkisérói lal,:!a11ya megépitJ
$ét." 

Lapunknak ugyan.:ibl>an a 
szánúba.'1 jelent meg a ,,:-.r ed-

dig mehet ez !gy?" című cikk. 
A forg:::Imi osztály váu.sza így 
ba.ngzík •  

„A ciklc nyomán vizsgá!atnt 
tartottunk. Megállapítoltuk, 
hogy az em.lít.cit vonatkísér,'\
ácsorogtatás. i!l�L\•e kitaszrá
latlanság ,·alóban megtörtént. 
O'•:a az \·olt. hogy az c-set idö
p0ntiában Szolnok állom:5.sc>11 
és környékén igen nagy torl6-
cl.i3 volt, s a Hatrnn felé köz
lekedő tolatós \·onato', a ter
vez�tt indulá.s1 időre nem min
dig kaptak mozdonyt. tzy a 
Hatva;iból iinköltséa;ben át
kért vonatl;:r,frók dolguk vé
gt?zetleni;.l, szintén ön!<öltsé�
ben tértek haza. Szerepet ját
szott m!ndűbben, h0gy az ár
t•1z oko.:-ta károk helyreállít :í
sához indított vonatokat kel
lett el5nyben r§szesítcni. A:: 
eset óta a torlódás mcg.�::ünt. s 
a t·o11at1:ísérók fo{ilalkoztatott-. 
sága biztosítolt." 

* 

A v.ilaszt és az in téz.:';edés� 
k'"sziintjü!c. Megjcg_·ezzlik: 
azonban : nem értünk euyet a::
::al, hogy az utóbbi esetért a 
forgalmi osztály senkit nem 
tartott hibá.ztathatóna.r.:. Nyih 
\·t.m·aló ugyanis, ho:zy a torló� 
dás i<cmert és előreláti1ató volt. 
Gondos mérleueléssel, hozzá
értő vezényléssel - a vasút 
kocszerú hírközlő berendezé
seinek birtokában - a hely, 
zethez a!kalma;:kodni lehetett 
volna. Emberek tHlens.\g�e 
k:írhozt'1tása, fölösleges utaz
ta tisa 2-1 órákon keresztül : 
ol;;an l1ib:1, amire soha Mm 

lehet mentség. 

nKerekes házak" a sínek mentén 
Gondok, eredmények a gödöllői gépesítetl mozgó 

pályafennfar1ási-szal<asz életében 

A M.4:V Budcpest-Józs�f
i•árc,ii Pályaienntariási Fó-
1:őkség V. számú g�pesfü,tt 
mozgo páJ;·aienntart.úsi �?aka
sz1t hét lv\'el · ze1ótt hoz!á.k 
ltti-e azzal a céllal, hogy a fó
r.ö!(..,<;Jg területén tervszerű 
karlxmtar'...\si rnunk{úat vé
gezz�n. A tm.k-je:Jegú felada
�k vclej.'..-óJa, hc;i,y ne:n csu
p�n a p;i:.rará-sze-!c űllnpotá
ban bekövetkezett hi búk a t ,kell 
megszüntetni. han�,n föl kell 
dc>ríteni a hir.ák e1óicléz�•é
ben sz�!·epct j.'..tszó okokat is, 

hogy a megelőzé.st biz.tositonl. 
lehessen. 

A gJ;:,e-;ítctt moz_gó smkas;,: 
létszáma a meg:ilakulás ide• 
jé.n 140-150 fó volt. Azó'.a a 
létszám - bár a felodato.1-
állandóan nőttek - a felére 
c•ökkent- A dolgozók néay 
szocialista br:gádba tömörüke 
vég=ik nehéz, fele:össégt2t;e3 
mtml:ii.Jukat. Nagy részük a 

Gö:löllöre tclepltctt laT�tan1ia
l;oc.�ikba.n lalcik. Ezek 'l ko
csik jelenleg eJ.;g zsúfolta:., 
m�rt az án•izes terület újjá� 

Eze.�ben a hetekben kerül 
wr: a szocialista brigádok vál
lalásadna:k új rendszerben tör
ténő ér<télk,elésére és az ez évi 
feladntdk meghatározására. Az 
értékelést végző brigádok és 
bizottságok munkája nem lesz 
könnyii. Nehéz, de ugyanakkar 
munkasLkei·ekben gazdag évet 
zárnak a szocialista kollektí
vák. A sz.ám.vetés eredményes
ségét növel te a kong re.s szusi 
vállalások kiszélesítése az ön
költség 1 százalékoo �ök:ken
tésének teljesítése. A vasútra 
háruló feladatok silkeres telje
sítésében a swcialista brigá
dok jó murotája meghatározó 
srerepet töltött be. 

sekkel. En;nek egyik elóf�lté
tele az, hogy az 4la.zga,tóság, 
a csomópont és a szolgálati 
hely vc::etői rendszeresen tá
jékoztassá,k a dolgozóJ:at. Ez 
hozzásegíti a br',gádo:<at, hogy 
szűkebb kollektívájuk hatás
kör�n túl is lássanak. Ennek 
szüks€gességét az indokolja, 
hogy így a brigádok képesek 
átteltinteni az áru- és sze
mélyszállításból adQdó felada
taikat, mf:!gismerik a munká
jukkal sz,eml>en támasztott 
magasabb szintú követelmé
nJ•eket, a szolgálati vezetés 
közeli és távlati elgondolá
sait. A tájékoztatásnak nem
csak a termelési munkával 
összefüggő kérdésekre. hanem 
az élet- és munkakörülmé
nyek-te, a kulturális életre vo
natkozó intézkedésekre i., ki 
kell terjednie. 

__________________________________________ építéshez négy „kerekes há;:at" 
kölcs;önadtnk, nme'.yeket még 

A szocialist.a brigádmozga
lom nem öncélú. A brigádok 
teválcenysége, munkája, csalt 
akJror lehet eredményes, ha 
segítik őket a gazdasági és 
mozga,1mf vezetők a fe1adatok, 
célok elérésében. 

'I'.�bb éves tapasztalatok iga
zolJák, ho.,tty a brigádok na
gyon sok keroeményw.ése csak 
akkor eredményes ha kellő 
t�t�utatást kapnak a koUek
tmak. Ezt a segítséget elsősor
ban a válLakí.sok ki.alakításá
nál kela megadni. Többször 
talál!kozun.k olyan esetekkel 
hogy a brigádok nem tudiák 
!l?önte�i : a� általuk jónak 
,telt vallalások összhangban 
vannak-e a swlgál:zti hely ter
melési, fejlesztési célkitűzéseí
�•el. Találkozunk olyan régi" 
becsületles brigádokk.al, " ame� 
lyek kellő ösztönz.és segítés 
híján évről évre azon� szintú 
vállalásokat tesznek. Nem ke
resik megfelelően azokat a le
hetőségeket, amelyek jobban 
előre viszik a brigád és tagok 
=.k:mai, politHtai fejlődését. 

A vasútü2lem önálló gazdál
kodása csak úgy válhat haté
konyabbá, ha a dolgozók -
elsősorban a szocialis!Ja brigá
dok - azonosulni tudnak a 
munkahely,, üzemi célkitűzé-

A tájékoztatás jobbá téte
l�e azért is nagy szükség 
v.an, mert a kellő áttekintés
sel rendelkező. a követelmé
nyeiket jól ismerő és azokat 
elfoga.dó, támogató szocialista 
brigádok munkája céltudato
sabb és saját tevékenységüket 
tartahnasabban tudják össze
állítan.i. 

A brigádok kitüntetése és 
az erkök.s.i elismerés is szük
ségessé tesz.i, hagy előre meg
határozott kö11etelményeket 
állítsanak a szolgálati helye
ken, üzemekben a swcialista 
brigádok elé. 

A különböző kitüntetési fo
kozatokkal járó összeg .sze
mélyekre vonatkozóan ma 
már konkrét és meghatáro
zott, tehát megszűnt az utó
lagos" elismerés. Az új ;end
szer helyes alkalmazása. ki
túnó lehetőségeket teremt ah
hoz, hogy a jövőben a szocia
lista brigádol, céltudatosab
ban, a helYi követelménvek
nek megfelelőbben fejlesszé.lc, 
javítsák munkájukat. 

Molnár László 

l\Iiért húzódott el 
egy új raktár építése ? 

A 1\IAV Anyaggazdáll:odási 
és Ellátási Igazgatóság építés
jellegú beruhiízási terve :::lap• 
ján Budapesten a Központi 
Szertá.- területén megépült egy 
új, többszintes rn.k;tárépület. 
Az új létesítmény műszaki 
előkészítése az 1966 áprilisban 
jóváhagyott beruházási prog
ram alapján történt. A beru• 
húzási programot és a kiviteli 
tervdokumentációt a MAV 
Tervező lnté::ete készítette. 

Az építke2,és megkezdésére 
1967 másoddJc felében került 
sor. A befejezés eredeti ha
tárideje: 1969. június 30 volt. 
Erre azonban nem került sor, 
mert az építkezés elhúzódott. 
A múszaki á�dás 1970. január
jában történt meg, de még ek
kor is több hiánypótlást kel
lett megállapítani és utólag 
pótoltatni. A raktári állványok 
beszerelése és a raktár betele.. 
pítése csak a mOsza.ki átadás
nál megállapított hibák fo
lyamatos kijavítása után 
augusztusban kezdődhetett. Ez 
nagy erőfeszítést igényelt a 
szertár dolgozóitól, mivel a 

felvonók szerelése még a mai 
napig sem történt m�. 

A raktárnál a vá,!zánJ·- és a 
közút felől is rakodópo"QJ, ké
szült. Ezáltal bizto.sítható, hOGY 
a vil11.ás emelötargonca a gép
kocsiról és a vasúti koc<;iról az 
anyagot köz\'etlen fe!en1elje és 
a 3 tonna teherbírású t-eher
felvonóba beá!Jva szállí'.sa a 
különböző szintek között. Az 
anyagmozgatás tervezett k>ch
nológiája azonban még nincs 
megoldva a teherfelvonó hiá
nya miatt. Ennek oka : a kit-i
telezői kapacitás elégtelenséae 
mellett az alagsor építésénél 
jelentkező nedvesedé,s. Az 534. 
négyzetméter alápter-ii.ietú 

a 1�1Qsor méa ma sem üzemel, 
mert a=t a kivitelező csak 1971 
e:.Ső ne{!1/eciérében jat'itja ki. 

Az Anyaggazdálkodási és 
Eruit:ísi Igazgatóság az-.-rt 
kezdte m� az új roktár folya
matos igér,ybcvételét, mert így 
sikerült enyh.:teni a na.gy gon
dot je1ent.ő tárolá.'?i nehézsége
ken. Sü,•gette a betelepítést az 
is, hogy a t.él beállta előtt több 
miUíó forint értékű anyagot 
fedett 7,elyen lehessen tárolni. 
Ahhoz azonban, hogy az új 
raktárépület a rendeltetésének 
megfele!óen funkcionál'has.son, 
a beruházó budapesbi igazga
tóság kövessen el mindent a 
víz elszigeteoléséért az a�
ban, s a munkához nélkülöz.. 
hetetlen felvonó szerelése, va
lamint az üzeme'.é�hez szüksé
ges energiaellátás biztosítása 
érdekében. 

Az új raktár alapterülete 
3050 négyzetméter. A belső 
anyagmozgatáshoz 2 darab 600 
kilogramm teherbírású szovjet 
gyártmányú akkumulitoros 
Vi11ás emelőtargoncát szerez
tek be. Az új raktár az anyag
kezelési szalcszolgálat legkor
szerűbb létesftmén.ye. A fútést 
központi kazán biztosítja. Az 
emeleten és a földszinten 10-
10 raktári dolgozó részére öl
töző-mosdó létesült. 

Az ú,i kétszintes raktárépület 

(Laczkó Ildik6 felvétele) 

m01;t is nélkiilözni kénytele
ne··. Rádiézási és tY-nfzésl 
lehetős.§� pe�ze a dolgozó� 
rendelkezésére áll a napi mun
kaidő befejez&,e után. bár a 
pihenő idő nagy részét i�c"ny
be veszi a főzés és a tisztálko
dás. 

A tisztálkodÚS"ól szóka id<! 
kívánkozik, hogy nagy s::ilkség 
lenne a rég megígért fürdő- é, 
kultúrkocsira. Jelenleg ugyani1 
4-5 személynek jut egy-e2v 
mosdótál, s ez mé,.. 
akkor is kevés, ha a lábmos� 
céljára külön lavort kapott 
minden második e.'11.ber. 

A munkakörülményekre jel• 
lemző, hogy a munkások ak� 
Gödöllő-Aszód között akáz 
Isaszeg-Pécel között dolgoz
nak, reggel és este legalábll 
4-5 kilométert gyalogolnal� 
míg eljutnak a munk.:ihelJTe, 
illetve a szállásra. A 'balassa
gyarmati vonalról bejárók pél
dául hajnali 4-lcor indulnak ef 
otthonról, s este 8 órára érnek 

ismét haza. Ha lehetőség adód
na arra ,hogy közúti gépkocsi 
szállítsa őket a munkahelyre, 
lényegesen növekedne a mun. 
ka intenzitása, illetve joblJ 
kedvvel dolgoznának, marad
nának meg itt az emberek. 

A jó munka eredménye!,ént 
�fiz7tett jutalmakra, az anya, 
gi elismerésre nincs panasz. 
Az elmúlt év eru,ik legna
gyobb feladatát például a 
Rákos-Pécel állomások lkö-
1:ötti jobb és bal vágányon -
10,4 vágány,h"ilométeren - a 
kavicságy rostálása és a vá• 
gányzat nagygépi alá verése ké
pezte. A programot - ide szá• 
mitva az előkészületi és a2 
utólagos munlcákat is - a sza• 
kasz dolgozói teljesítették, 
csupán a rostálásból maradt a 
tavaszra némi pótolrtival� 
amit zúzottkőhiány okozott. 

Csiba J67.sct 
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1942. február l -én  jelent meg 
elóször a Szabad Nép, a Kom
munistak Magyarországi PáI'>t
ja illeg,ális lapja. 

A Szabad Népnek az elnyo
más éveiben és a felszabadu
lás után jelentő, része volt né
pünk lk:üzdelmeiben és gyózc'l· 
meiben. Harcba,n és silrnrek
ben gazdag útja wrán százez
rek sreThemi kenyerevé vált. 

A lap első S2lel:tkesztóje és 
névadója: Rózsa Ferenc. 
,.Pártlapunk neve je11lrepezi 
azt a történelmi feladatot, 
amely elé a politikai fejlődés 
a magyar népet és annak ve
zetőjét, a KMP-t állitolfa" -
mondotta Schönherz Zoltán, 
Ró:i:sa Ferenc szerkesztőtársa. 

A második világháboll"Ú har-
madik évében, h"ét hónappal a 
Népszava emlékezetes kará· 
csonyi számának megjelenése 
es három hónappal a történel
mi jelentőségű november 1-i 
Batthyány örökmécsesnél le
zajlott fcxsi,szta tüntetés után -
feladata volt írásban is köz-
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hoz és 'SZi:mpatizánsdkhoz egy
aránt. 

A Szabad Nép, a Magyar 
Kommun-ist.a Párt központi 
napilapja első legális száma 
1 945. március 25-én jelent 
meg. Ugróczky l\Iihály 

vetíteni a hazai kommunisták- ,_ ____________ _ 
hoz a közp<J!llti bizottság állás-
foglalását, a követh.--ezetes szö
vetségi po1itikla gyakorlati 
megvalósításáról. A Szabad 
Nép hasábjain is meg akarták 
értetni a pártt.a,g.;.ággal az új 
szövetségi politikát: a legszé
lesebb nemzeti összefog(u 
uükségességét. 

Az első szám vezércikke: 
Szabad nép - szabad ors:zág
ban. Ezenkívül tartalmazott 
ószinte beszámolót a hitleri 
hadsereget a Szovjetun.ioban 
ért veszteségekről, felszólította 
az illegalitásban levő elvtársa
lwt a beböl."tönZJÖttek fokozott 
támogatására. Leleplezte a 
Bárdossy-kormány hazaáruló 
üzelmeit, ismertetre a Nemzeti 
Harci Frontnak a parasztság
ra és a hal.adó polgárságra vo
natkozó programpontjait, 
munká� hirdetett, fog
lalkorott Horthyék újvidéki 
,·érengzésével, s független, 
i;i:abad, demokratikus Ma,gyar
vrszágot követelt. 

1942-ben csak négy S7ám je-
!enhetett meg. (A legutolsó 
májusban.) Ugyanis Horth)·ék 
po!fükai rendórsége megtalál
ta a lap nyomdáját. s letartóz
htott sokakat az ú.i&'\g szer
l,.esztésében. előállításában, 
ter:ie;ztésében részt vevők kö
züL Rózsa Ferenc és Schön
herz Zoltán a fasiszták börtö
nében feje=ték be életüket. 

Az Jlle<>",,,ális lrommunlsta 
párt e sajtóorgánum.a két év fs 
r.égy hónap mú!tá.n jelenhe
tett � ismét: 1944. szeptem
berében. Az újabb évfolyamból 
öt számot adtak ki, és adták 
kézról kézre, juttatták el a fa
l>izmus ellen fellépő magyar 
munkásokhoz, kommunisták-

Archiv f i lmek 
Három éve működik a film

klub a dunakeszi járműjavító 
Művelődési Központjában. Ez 
év elejétól új orozat indult. 

A január 1 5-tól kezdódő 
idöszakban „Régi angol és 
amerikai filmsikerek" címmel 
rangos filmek kerülnek bemu
tatásra. Szerepel a sorozatban 
az 1932-ben készült Grand 
Hotel című amerikai film 
Greta Garbóral a tó.szerepben. 
Az Algír című amerikai film
ben Charles Boyer és Hedy 
Lamar látható. Az Ez történt 
egy éjszaka című amerikai 
film sztárja Clark Gable. 
Márciusban a Késői találkozás 
és a Modem Pímpernel című 
filmeket vetítik. 

A sorozatot Bil!y a kölyök, 
a Cowboy és a Botrány az 
Operában cirnú amerikai 
film zárja. 

Felhívás! 

A Vasútgépészeti Techni
kum és Szakl,özépiskola szülói 
munkaközössége 1971. február 
13-án szalagavató bált rendez, 
melyre szerettei meghívja az 
iskola végzett és jelenlegi 
hallgatóit. A bál helye : Buda
pest VIII., Golgota u. 3. Ganz
MAVAG, Vörösmarty Művelő
dési Ház. Meghívókat a Vas
útgépészeti Technikum és 
Szakközépiskolában, Bp. VII., 
Damjanich u. 4. szám alatt, 
levélben és személyesen, vagy 
a 426-96-0-as telefonon lehet 
igényelni. 

A ravasz tapsifüles 
Szak-oélemények szerint a 11uigya1' nyúl - külsóre, szapo

rasá.gra - Európa er,yi,k legjobb nyúlfajtája. Ezért hazánkból 
sok tapsifüles vándorol ki kii.lföldre. A hiUóval összefogdosott, 
szabadsághoz srokott, egyébként is félénk állatok, bizony nem 
a legjobban érzik magukat a szűk faládákban. 

A közelmúitba.n egy ilyen szállítmányt kezeltek a Nyugati 
pályaudvar ral,tárában. A sokszor kevésbé kfméletes raJcodá� 
kczben történt, hogy az egyik fa/.ád.a teteje fellazult. A nyuszi 
a szabadság reményében egyet gondolt és eg·y nagyot ugrott, 
aztán illaberek, zsákokon, ládákon át futásnak eredt. A raktári 
munkás csak nézett a fürge nyúl után, mely egyetlen piJ!anat 
alatt eUíint a nyitott ra.ktárajtón át. 

Nagyokat ugrándozva hol itt. hol ott tűnt fel �a nyüzsgő 
tömegben. Az uta.sok ugyancsak megdöbbentek a szokatlan je
lenség láttán. A tágas pénztárcsarnokban már néhány vadás? 
is akadt, de a ravasz tapsi ügyesen kicselezte a nl/Ú,lpecsenyére 
éhes hajtókat. 

Talán egy elszabaduit oroszlán sem tudott volna nagyobb 
riadalmat kelteni. A merészebbek puszta kézzel igyekeztek 
megfogni. A nyuszi volt az ügyesebb, mert egy-egy nói sikoly 
vagy gyermeksírás kíséretében hatalmasakat ugrálva, a nyitott 
lengőajtón át eitűnt a Körút forgatagában. 

Hogy meddig jutott el a pesti utcán? Ki tudja? 
-lyf-

Dr. Horváth Arpád : 

Utak, hidak, vasutak 
Az 1 970. évi műszaki 

könyvnapok alka.Imával je
lent meg dr. Horváth Arpád
nak, több népszerű technika
történeti könyv szerzőjének 
legújabb munkája Utak, hi
dak, vasutak címmel. A könyv 
a Földünket érrendszerként 
átfogó utak és vasutak törté
netét érdekesen, az ismeret
terjesztés igényeit is kielé/titő 
módon dolgozza fel. A témá
val foglalkozó hatalmas 
anyagból a szerzó ügyesen 
válogatta össze azokat a jel
lemző részeket, amelyek al
kalmasak a szélesebb körű 
érdeklődés felkeltésére. Em
lékeztet a mú arra, hogy a 
legrégibb, nagy távolságú út
vonalak sok ezer évvel ez
előtt. a kőkorszakban alakul
tak ki. 

Olvasóinkat leginkább bizo
nyára a vasutak kialakulásá
nak története érdekli. A ló
vasút régi találmány, az an
gol bányákban már a XVI. 
században fasfneken gördülő 
csillékben szállították a szenet 
és az ércet. A csilléket 16 
vontatta, vagy ember tolta. A 
cárt Oroszors?.ágban a ló
vasutak tervezői és építői kö
z(U kiemelkedik F1'ol.ov (1775 
-1839). aki kora legkiválóbb 
mérnökei közé tartozott. Ma
gyar vonatkozásban szólni 
kell arról, hogy a budapesti 
Kö;ilekedési Múzeumban mo-

dell órzi az elsó vasútépítési 
kísérlet emlékét: 1827-ben 
nyitották meg a lót•ontatású 
pályát Pest és Kóbánya kö
zötti 7 kilométeres szakaszon. 

Hazánkban - sok vita és 
huzavona után - Pest és Vác 
között indult meg az elsó 
gözvontatású szerelvény 18'16. 
július 15-én. A si:abadságharc 
bukása után, mint tudjuk, a 
magyar vasutak a monarchia 
érdekeinek megfelelően fej
lődtek. 

Amerikában az első távol
sági vonal 1836-ban nyílt 
meg és 1869-ben fejezódötL be 
az első transzkontinentális 
vonal, a Pacific-vasút ép(tése. 
Oroszország hadi és gazdasá
gi érdeke cg)•aránt megkíván
ta. hoey a távoli kelettel, Vla
gyivosztok kiki>tőjével J:!�-ors 
összeköttetése legyen. Ezért 
már a múlt szi1zad ötvenes 
éveiben foglalkoztak a vasút
rendszer kidolgozásával. A 
szibériai vasút méreteiben fe
lülmúlt minden más korabeli 
\·állalkozást - a Paci!ic-vas
út építését is - és része lett 
a Csendes-óceánt az Atlan!l
óceánnal összel,öt.6, Calais és 
Vlagyivosztok közötti vonal
nak . . .  

Az Utak, hidak, vasutak cí
mű könyv - amely számos 
érdekes epizódot elevenít íel 
a kultúrtörténetből - szá
munkra. vasutasok számára 
kétségtelenül figyelemre mél
tó értéket képvisel. 

1 '>,,·,:--

Az elnökség határozata nyomán 
javult a munkásszállások, 

laktanyák kulturális ellátottsága 

Az elnö�ég 1910. július 3-i 
ül-ésén tárgyalta a munkás
szállások, lalctanyák, g;lipsz
ek ktilturátis cHátottsá.gat. A· 
vitában egyértelműen megfo
galmazódott, ??'gy m�g n�� 
g:;on sok a h1anyossag, l�u 
az előrehaladás. Éppen ezert 
az elnöks�g határozatot ho
zott, amelyben részletesen 
meg.szabta a feladatokat . . 

A határozat ismert mind a 
gazda.sági vezetés. mind a 
szakszervezeti szervek előtt. 
Az abban megs=abatt felada
tok elvégzése hosszabb iaót 
igé11yel, s a h.iányoeságok fel� 
számo!ásáho= nem kis anyaqi 
fedezetet kell biztosítani. Az 
elte1t hórui,pok azonban iga
zolják. hogy megfelelő hozzá
állással, a lakóhelyüktől ta
vol élő dolgozók gondjaival 
való töródéssel lehet ered
ményt produkálni. Néhány lé
nyeges, a kulturá1is ellátott
ságot javító rendelkezés már
is született. 

Az utóbbi években a rádió
és televizió-ellátás, valamint 
azok javítása miatt sok a 
panasz. Et,r-c· rendelet szüle
tett. amely megváltozro.tja az 
eddigi normákat, s már 20-30 

fó eÍhe!uezésénél bizt<>sítja a 
tete-vi:ziót, 2-4 főnél a rádiót. 
Ez igen nagy előrelépés. A Ja
vítással kapcsolatoo teendők 
egyszerúsí tés e is megtörtént. 
Ezzel a rendelettel évek óta 
vajúdó probléma nyert meg
oldást Most már a s::aJ=er
vezeti bizottságo1;ra, gazda.sági 
ve::etőkre hárul a feladat, hogy 
sürgős intézkedéssel megszün
tessék a hiányosságokat. 

A gócpont! könyvtárak a jil• 
"óben gondosabban járnak el 
ietéti könyvtárak létesítésénél. 
valamint a meglevőkben az 
állomány cserélésénél. De e 
szállásbizottságoknak Is swr-
galmazni kell a rendszerei 
cserét. 

A kn1turá1is ellátottsághoz 
tartozik a kulturált környez:,! 
biztosítása is, amelynek· meg
valósulását segíti elő a korsze
rűtlen. elavult, rossz bútorok 
l,icserélése, a hiányos bút-0r
zat pótlása. 1971-ben sürgős
ségi sorrendben ez is megva. 
lósul. 

Elkészint az első propán
butángázos kcmyha1cocsi. A 
próbaüzemeltetés megkezdő
dött a tapasztalatok leszfü-ése 
utá� további ilyen kocsik be.
s;,:erzésére kerül sor. MegkE:Z• 
dődött a központi fú.tés nel• 
leüli munkásszállások és lakó
kocsik olajkályhával való fel

szerelése, ami biztosítja a na
gyobb kényelmet, a fokozot-. 
ta.bb tisztaságot. 

Az elnökség bat.ároza!a 
alapján jó úton halad a mun
kásszállások, lakókocsik kor
szerfuítése, szociális és kultu
rális ellátottságuk magasabb 
szintre emelése. A határozat
ból adódó feladatok igen sok
rétűek, nagy területet telöle• 
lólt, s még sok prohléma vár 
mego!dás!,a. Szakszer-vezeti 
szerveinknek állandóa'n nap·i
renden kell tartani a hatá-ro. 
::atot és fi(lyelemmel kísé1'ní. 
ellenőrizni annal, végrehajt4-" 
sát. 

Kitüntetett pécsi vasutas együttesek 
Az utóbbi években több vi

ta folyt arról, hogy van-e lét
jogosultsága napjainlcban a 
műkedvelő művészeti mo,ga
lomnak, végezhetne/e-e ered
ményes és has=nos munlcát a 
lcülönbözó mú11észetí csopor
tok. Gyakran lehetett hallanl, 
hogy a tömegkommunikúciós
eszl,ozök rohamos elterjedése 
miatt lejárt az ideje a mo7,ga
lonmak. A \"élemények me�
oszlottak. Eizyes,ek meghúzták 
a v&szharangot a műkedvelő 
rnűvésreti mozgalom felett, 
mások hittel és meggyőzódés
sel bi:tonygati.{tlc a mozgalom 
fennmaradásának és oz ehhez 
való segítségadásnak szüksé
gességét. Bizonyították a 
mozgalomnak mind a csoport 
tagjaira. mind a közönségre 
gyakorolt nevelő hatását. a 
szabad idó hasznos eltöltésé
nek lehetőségét, a belső neve
lőmunka hasznosságát. Egysé
ges volt az álláspont, hogy a 

kívúl szívós, türelmes munká
val, az ügyért érzett szere�
tel és felelősséggel irányította 
a zenekart. Dicséri a kilii.nte
tés a kollektíva minden tagját., 
akik szabad idejük feláldozá
sával, sokszor fárasztó vasúti 
szo!gál:!t után ültek be a pró
bákra, hogy színvonalas elő
adást tudjanak produkálni. 

Az ezüst fokozatú kitünte
tettek között szerepel a ve
gyes.kar, amely 1970-ben tin• 
nepe!te fennállásának 60 éves 
évfordulóját. A kórus meg
számlálhatatlan siker részese 
volt a múltban. s különösel\ 
büszkék a Szocialista Kultú
ráért jelvényre. 1<:ároly Ró
bert karnagy, művészeti veze
tő. hallatlan zeneszeretettel é$ 
lelkesedéssel, a kórusmozga
lom ügye iránt érzett felelős
séggel irányítja a vegyeskar 
munkáját. A vezet5 és a ta
gok közös áldozatvállalásából 
kovácsolódtak az eddigi és 
kovácsolódnak az újab-b slke
rek. 

Nem bántam meg, ' l  

;övóben magasabbra IGell 
emeinl a szintet, s ez csak úgy 
érhető el, ha a csoportok élé
re mindenütt szakképzett ve
zetők kerülnek. 

A rnúkedveló mGvészett 
mozgalom megbecsülésének. a 
művészeti csoportok munkája 
elismerésének szép példáját 
adta Pécs Város Tanácsa. 

A társastánc klub BalO!J 
Géza vezetésével és irányítá
sával bebizonyította, hogy " 
modern táncokat is lehet ízlé
sesen, szépen, a táncosok és ,r; 
kö=önség Tcedvére maga.s szín
vonalon el/ladnt, Bemutatóik
kal hasznosan szolgálták a 
fiatalok körében a korszera." 
de mégis a jó ízlésnek megfe
leló társasági táncok megis.: 
mertetését. 

hogy a Vasútforgalmi Szakközépiskolábo jelentkeztem 
Amikor- a nyolcadi'k általá

nosba jártam és elmúlt a fél
• vi bizonyítvány kiosztásánalc 
ideje, nagy gondba kerültem. 
Defejezéshe:>. közeledő általá
nos iskolai tanulmányaim mi
ntt válaszút előtt álltam. Hol 
:fol11tassam tanulmányaimat ? 
A jö1•ómről, életpályámró! volt 
1:ó. Végül is úgy döntöttem, 
hogy a Vasútforgalmi Szak1:ö
l?,;'Pis1:olába jelentkezem. Fel
\·ettek és a;r,Óta ott t:mulok.. 
· Nem bánt'.lm meg, hogy oda 
�elentk:e:r.tem. Pedig solran 
próbáltak lebeszélni szándé
komról. Azt ·mondták., hogy a 
t·asutasmunka naguon ves:é
Z11es. ugyanakkor so1.at kel' i '
:;;.akázni. tanulni és a fize , s 
kevés. Volt. aki azt tanácsolt.a, 
hogy ha mindenképpen a vas
úthoz akarok menni. jelent
kezzem a tá\·közló- és biztosí
tóber.-ndezé"I szakra. Nem 
:'- ,;{toztatt.am. maradtam. 

Jga7. sokat kell tanulni, de 
&zorgalm.'1.« tanulással igen 
.s1.ép eredmény érhető el. A 
tant�1rg_vak nagyjából 37.ono
sak., mint a gimnáziumban. 
n�hány helyett azonban szak
mai tantárgyakat tanulunk. 
'Jogi és dí ·s?abósi. közlekedési, 
forgalmi és közlekedés föld
ra.1zi ismereteket sajátítun1c el. 

Az iskola nemc<:a.k sz1.kmai 
Ismereteket ad, hanem általá-

no,s műveltséget is. A humán 
tárgyak aránya 41 százalék, a 
szakmai tárgyaké 53 százalék. 
A szakmai tantárgyaik kereté
ben a jogi i=erete.kben meg
tanuljuk az állam rendjével, 
szervezeti fe!építésével. a jog
sz.1bályokkal és azok jogágak
ra tngozndásával kapcsolatos 
tudnivalókat. 

A díjszabási Ismeretekben a 
különbözó ha?..ai és nemzetközi 
személy- és árudíjszabáwkat 
ismerjük meg, valamint a 
szá�Utmányozás jogi szabá!yo
zá.sút. 

A közlekedési ismeretek ál
tal betekintést nyerünk a köz
lekedés egészébe és a közleke
dé5l t'tgakba. Megt.anuliuk a 
közlekedési ágakkal k'.tpcsola
tos fontos tudnivalókat. A köz
lekedés földrajzi ismererek a 
közlekedési útrnnala.lr területi 
elhelvezlcedéséról adnal, tájé
kozoit ... �got. A forgalmi isme
retek a forealom rendiével, 
szabályozásával. lebonyolításá
val és az ezen munkála.tok 
el,•é'!7..é/::éve1 knoc<tolat()(... i�me
rete,,et adja meg. 

Hete1,ként egyszer szakmai 
g)fakorlaton t•eszii.nk rés2't. 
Ekkor a gyakorlati életben lát
juk, taprrs7faljvk, ismerjük 
mM mi11<lazt. amit a tanítási 
(,rfT1,on mínt fq11a117iaqot elsa
játítotttmk. Megismerkedünk a 

forgalmi és kereskedelmi dol
gozók munkájával, a különbö
ző közlekedési ágak jellen1zői
vel, érdekes előadásokat hall
gatunk a tananyaggal kaocso
latban. Ezek a gyakorlatok 
nagymértékben segítLlt a sza.l;:
mai tantárgyak gyors, pontos 
elsajátítását. 

Egyesek véleménye az, hogy 
a vasút nem jól fizet. Néhány
szor - szakmai gyakorlaton, 
látogatások alkalmával - be
szélgeWink forgalmi szolgá!at
t.evókkel és egyéb beosztású 
forgalmi dolgozókkal. Amikor 
érdeklódtünk jövedelmük fe
lől. a legtöbb<'n 3000-3500 Ft 
1:öriili összeget mondtak. Ez 
pedig nem ross2 kereset. 

Lényegében a negyedilt év 
végére me-gi�merjtik a szocia
lista közlekedés ágazatait és 
azok kapc�olatát. a bel- és 
ki.llföldi közlekedési M1á7.atot. 
a forgalom nehéz, veszélyes, 
felelö.ssé�eljes. de s7,ép mun
káját segítő távközlő- és biz
t')sít-6ber0ndP.zések m(íködését 
és kezelé.sét. vahmint a bel
föld! és nemzetközi vasúti 
személy- és árufuvarozás S7..a
bályait. 

Minden tan{!\, végén - ki
,,éve a negyediket - szakmai 
termelé0i iivakorlaton veszünk 
részt. ahol tovább ismerke-

edes László 

dünk a vasút techniltai 
meivel. 

, amikor a város. legjobb má
vészeti csoportjait az 1 970-ben 
végzett munkájukért arany, 
ezüst és bronz fokozatú kitün
tetéssel jutalmazta. 

Bennünket vasutasokat kil
lön örömmel és büszkeséggel 
tölt el, hogy a pécsi Vasutas 
Klubkönyvtár három csoport
ját !.� ott találjuk a ltitünte
tettek között. A fúvószenekar 
aran11 fokozatot kapott, a ve
gyeskar és a társcutánc klub 
pedig ezüstöt. 

A fúvószenekar kltUntetés�
ben nagy része van Hein<ll 

ele- János karnagynak, aki rend-

A kitüntet�ek azt jelzik,' 
hogy Pécs városa művészem 
életében a vasutas művészeti• 
csoportok jelentős helyet fog
lalnak el. A kitüntetések köte
leznek is: még jobb, fokozot
tabb munkára, mert az egy-,, 
szer már elért szintet tartani\ 
becsületbeli kötelesség. E kö-· 
telesség teljesítésére garan..t 
cia a művészeti vezetók sze-

1
' 

mélye és a csoporttagok lel• 
kesedése. T. B. 

A negyedik: év végén az 
érettségi után v6rnak bennün
ket a közl.-kedési ágak, eL,;ó
sorban a MA V. Munkánk. a 
forgalmi és kereskedelmi szak 
S?.olg:ílat, a rastíti foqlalr:ozá
solc kö�ött talán a 1Pgrá1toza
tosabb. 1egérdek<'sebb. Vt>szé
lves ugyan. de a mai fejlett 
technika lehetővé teszi a kr,r
szerú bi'1:o�itóberendezések 
alkalmazá.,dt. hogy lobb. zyor
sabb. biztonsáqosabb legyen a 
vasúti közlekedés. A mi mun
kánkat már ilven korszerű be
rencle:zé'lek seg-rtik. 

Öregek -napja ket közsegben 

l::des LáS'Zló 
I/C 

Bánrétlfn és a közigazgatá
sllo,z hozzá 1arto7..6 Sajópüspö-
1.i községben külim-külön tar
tották meg a szinte már ha
g;·om.'in:v·oss-:í vált ünnepélyes 
est.mém·! : a::- öregek nap_ic!t. 

A kedél:ves, egyben megható 
ünnepségen megjelentek a 
párt- és tömegn..ervezetel;, ,,a
lamint a tamícs képviselői is. 
Osztoztal, a legidősebb kor
osztály tagjainak örömében, s 
a · víg kedélvű nénik felkéré
sére még táncra is perdültek. 

De tulajdonképpen azért 

fcgtam tollat hogy elmond
jam: a ·rendezésben és a szer
"ezésben legtöbbet Babik Ist
,,án ózdi vCLSUtas, a bánrévei 
szaJ.maközi bizottság elnök� 
tetl Ugvancsak sokat SP.gített 
nenkívül Kovács Elemér, 
Bánréve állomás szal,szerve-: 
zeti blzotlságának titkára. 
Mindketten községünk igen 
aktív társadalmi munkásai. 

Köszönjük fáradozásukat. 
Murán!'i Tibor 
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A vasutassport MüncheR el·őtt 
Lapunk sportrovatában cikk

llOl"Ozatban mutattuk be a fel
szabadulás utáni nyári olim
piák történetét, középpontjá
ban a vasutas sportolókkal. 
Az 1968. évi, Mexikóban lebo
nyolított olimpiával ért véget 
n sorozat, amely vitathatatla
nul bizonyította, hogy sporto
lóink Londonban, Helsinki
ben, Melbourne-ben, Rómá
ban, Tokióban és Mexikó Ci
tyben egyaránt helytálltak és 
részesei voltak az egész spor-t
világot elismerésre késztető 
magyar sikereknek. 

Mexikóval tu1ajdonkéwen 
véget is érhetétt ,·olna a soro
zat, ha az egész sportvilág 
nem készülne lá=asan az 1972. 
ivi olimpiára, amelynek szín
helye a bajor főváros, Mün
chen lesz. Újabb nagy olimpia 
elé nézünk. Mexikóban 112 or
szá.g mintegy 7500 sportolója 
vett részt, de ezek a számok 
Münchenben - minden bi
zonnyal - még növekedni fog
nak. Nagyobb, s,,élesebb körű 
lesz a versengés a győzelme
kért, a pontokat jel€111.tó helye
zésekért. 

Müncben „lélidejébcn11 

A Magyar Olimpiai Bizott
dig és az MTS Országos Taná
csa közös határozatának meg
felelően, 1970. év az 1972-re 
s.zámításba jövő magyar ver
senyzők tudása felmérésének 
éve volt. Moot még játszhat
tunk az eredmények,kel és a 
smmokkaL A „játék" nem si
kerüit rosszul, hiszen az el
múlt évi világbajnokságokon 
és Európa-bajnokságokon szá
mos nagyszerű győzelmet, ér
t.ékes helyezést értek el ver
&'3!:lyzőink olyan számokban, 
am�yek a müncheni olimpia 
programján is szerepelnek. E 
ve..--senyek pontszámitása alap
ján Magyarország sportolói a 
Szovjetunió, az Egyesült Allia-

mok, a Német Demokratikus 
Köztársaság, a Német Szövet
ségi Köztársaság és Japán mö
gött, a hatodik helyen végez
nek Münchenben. 

Tehát továbbra is a világ 
sportjának élvonalában ma
radna a magyar sport az 1970-
ben elért eredményeivel. Ez 
nem fantasztikus jóslat, ha
nem a pályákon, a sport küz
dőterein elért eredmények 
alapján történő reális számí
tás. A vasutas sportolók a ha
todik helyezésben is „benne 
vannak.", miként a mexikói 
olimpián is kivették részüket 
a pontgyújtésból. Mint ismere
tes, csupán a BVSC 1 1  mexi
kói olimpikonjából min.dany
nyia11 ponttal tértek haza. 

Most is ez a fő törekvés. A 
vasutas.sport szakvezetői min
dmt elkövetnek, hogy Mün
chenre a legjobban készülhes
senek fel élversenyzőik. Egy 
kirngadott p3lda is élénken 
bizonyítja á11ításunkat : a vas
utas vivó olimpiai jelöltekkel 
jobb- és balke=es edzők is 
foglalkoznak. A felikészülés 
erroményességét egy másik 
példa is igazolja: az 1966-
1970. évek között megrende
zett világbajno.Wgokon, Euró
pa-bajnokságokon csupán a 
BVSC versenyzői 93, illetve 59 
pontot szereztek az olimpiai 
számokban. Ha ezt a ,,normát" 
Münchenben is teljesítik, úgy 
a magyar sport remélhető si
keréhez derekasan h<YZZájárul-
nak . . .  

Negyvenöt BVSC-s 

a válogatott keretekben 
Ezekről a kérdésekről, le

hetőségekről beszélgettünk 
1971 elején Kiss MiháZZyal, a 
BVSC elnökével. 

- Vasutas szempontból 
mondotta a többi között - is
mét vívói:nktól, úszóinktól, 

birkózóinktól is &úlyemeló
inktől várhatjuk, hogy Mün
chenben pontot szereznek. 
Annyi máT bizonyos, hogy 
minden eddiginél több vas
utas sportoló képviseli az öt
karikás viadalon hazánk szí
neit. Csupán a BVSC-nek ,e

lenleg 45 versenyzője szerepel 
a különböző sportágak olim
piai kereteiben. Ez azt a re
ményt ébreszti bennünk, hogy 
mintegy 20-25 sportolónk el 
is jut Münchenbe. 

A BVSC elnöke egy nagyon 
lényeges dologra hívta fel a 
figyelmet. Mint ismertette, ez 
év május l-től leszúkített 
olimpiai keretek kezdik meg 
minden sportágban a köros 
felkészülési munkát. A vas
utas sportegyesületek - hi
szen nemcsak BVSC verseny
zők szerepelnek a keretekben 
- egymást is támogatják. Kiss 
Mihály arra kérte a szak.-;z.er
vezet kultúrnevelési és sport
osztályát, hogy kísérje figye
lemmel ezt a közös munkát, és 
ha a felkészítésben, irányítás
ban hibát, hiányosságot talál, 
úgy segítő bírálattal mutasson 
rá időben ezekre. 

A BVSC elnöke jól ismerl az 
egész ország vasutas verseny
sportjának életét, helyzetét. 
!gy nemcsak a BVSC olimpiai 
kerettagjait tudta felsorolni, 
hanem a többit, a vidéki vas
utas e�y�ületek olimpiai ke
rettagjait is. 

- Az 1972. évi müncheni 
olimpiára készülünk, de fél
szemmel már 1976-ra, .Mont
reálra is figyelünk - fejezte 
be ismertetését. - Ezért ezek 
a tehetséges fiatalok éppen 
ú.gy készülnek klubjainkban, 
mint azok, akik már-már a 
zsebükben érezhetik a mün
cheni repülőjegyet. 

Helyes előrelátás, igazi ,·as
utas pontosság . . .  

Vedres József 

ÉRT°fKELES UTAN 

GYŰLÉS 200 NÓ RÉSZVÉTELÉVEL 

Mintegy 200 nödolgozó rész
vételével január 15-én gyűlést 
rendezett a budapesti igazga
tóság pártbizottsága az Igaz
gatóság kultúrtermében. A 
gyűlésen Turai Istvánné, a 
pártbizottság nófelelőse ismer
tette a dolgozó nők helyzeté
ről szóló párthatározat végre
hajtásából adódó feladatokat. 
Részt vett az értekezleten Ré
kasi István, a budapesti terü
leti bizottság titkára, Tóth 
János, az i gazgatóság vezetője, 
Török János, a pártbizottság 

titkára és Pánczél Pálné 
KISZ-titkár. 

Az értekezlet részvevői til
takozó táviratot fogadtak el, 
melyben szolidaritást vállal
tak Angela Davis mellett, 
megmentéséért. A haladó ame
rikai néger filozófusnő -
mint a négerek egyenjogúsá
gáért folyó harc egyik szószó
lója -, ellen ugyanis a kali
forniai San-RafaeH biróság 
gyilkosság, emberölés és fegy
veres rabszöktetésre való ösz
szeesküvés címén emeltek vá
dat. 

- KERTt8ZBAL. A buda
pesti vasutas kertészek ;anuár 
16-án a Keleti pályaudvar 
kultúrtermében rendezték meg 
a t�enegyedik kertész bált, 
melyen éjfélkor virágokat sor
soltak ki a tombolán. 

- ÚJ vasútvona.l épité!lét 
tervezik Athén és Tesszaloni
kl között. Az új vonalon lehe
tőség nyílik a 200 km/óra se
besség elérésére is. Ez lesz a 
görög vasutak első nagy-se
bességre alkalmas fővonala. 

- Negyven év egy szolgá,-, 
lati helyen. Kecskemét állo
máson ünnepélyes külsőségek 
között búcsúztatták azokat a 
vasutasokat, akik a múlt év 
végén nyugalomba vonultak. 
Közülük Tóth József főellen
őr Kecskeméten töltött 40 évi 
szolgálat után vonult nyuga
lomba. 

Az értekezlet részvevói egyhangúlag elfogadták 
'4vira.t szövegét. 

a tUta.kozó 

- Huszonnégy óra ala.tt '700 
vona.t. Befejezés előtt áll a 
svájci vasutak berni csomó
pontján az új személypálya
udvar építése. Az új pályaud
varon, amelyet a legkorsze
rűbb automatikával szerelnek 
fel, 24 óra alatt 700 vonatot is 
képesek lesznek fogadni, ille
tőleg továbbítani. 

- TANULÓ MUNKÁSOK. 

LAKÁSCSERE 
- Győr betvirosl, 2 szoba össz ... 

komfortos, központi fűtéses, gáz
boyleros, m. emeleti lakásomat. el
cserélném hasonló. vngy 1 szoba 
hálófülk"" budnpesb lakásra. Tó
biás Béla, Budapest, Xlll., Rajk 
László (volt Pannór>ia) utca 56. n. 
em. 2. :E;rdeklődni telefonon 403-
9;4 �zámon (39. mellék) lehet. Sze ... 
mélyesen !ent1 címen 17-2.0 óráig, 

- Elcsert'lném előszobás, fürdő-
szobás, hozzátartozó kert-gyümöl
csössel, zöldövezet!, szép lakáso
mat hasonló nagyságú belterületi-

\ re. Cim : Ambró János, Bpest, xv., 
Lenin u. H. 

A szerkesztőség üzeni 

Boldizsár Gyula Békéscsaba; Vö
rös Balázs, Csiba József Buda
pest· Urbán Józse.t Hegyeshalom ; 
Murányi Tibor Bánréve; Bognár 
Károly Tapolca: Kiss János. Volo-
sinovszkl János Debrecen ; Pacz 
József Curticl; SzUcs Ferenc Hat
van ; D. Tóth SMdor Kecskemét: 
Le'\·ctelket lapunk anya:-ához fel
használjuk. 

Kiss István Csobánka ; Sipos Já
nos Cegléd ; Boldizsár Gyula Bé
késcsaba ; Búzás Gyula Pécs ; Far
kas Lajos Sátoraljaújhely ; Horváth 
Béb Szombathely ; Kránicz Is•ván 
Csomn-Szabadi: Leveleiket illeté
kes helyre tov4bbftottuk. 

A miskolci jármújavitó dolgo
zói közül közel hetvenen vesz
nek részt az 1970/71-es oktatá
si évben állami oktatásban. A 
szakszervezeti politikai iskola 
hallgatóinak száma 534. 

- TEE-klub. A Brüsszel
Midi pályaudvaron elsősorban 
külföldi utasok részére 
Transz-európai Expressz Klu
bot rendeztek be. A klubban 
szalon, bár, fürdós=oba, tus
soló, telefon. és több nyelven 
beszélő információs kisasszo
nyok állnak az utasok renael
kezésére. 

- Jubiláló ha.tá.rá.llomás. Az 

A Hivatalos Lapból NDK nagy forgalmat lebonyo-

1 
lító határállomása, Bad 

A Hivatalos Lapból a szakszer- Schandau dolgozói negyedszá-ve-.:etl bizottságok és a dolgozók d • b'I kat ·· lik. figyelmébe ajánljuk a következő- za os JU I eumu unnep 
ket: 1947 óta a teherforgalom a A sportmozgalom 1 970. évi mérlege 

a miskolci területi bizottságnál 
11:ppen egy éve, hogy Mis

kolcon létrehoztuk a közpon
tosított tömegsportszertárt. Ez
által 1970-ben már nagyobb 
körültekintéssel oszthattuk el 
a dolgozók sport.igényeinek ki
elégítését szolgáló anyagi esz
közöket. 

jelvényt 256 dolgozó érdemelte 
ki a követelmények teljes[té
sével. Ezenkívül a többi vas
utas sportkörnél is eredmé
nyes volt a jelvényszerző 
mozgalom. 

A SZOCIALISTA BRIGÁDOK FOL YTATJÁK 

A KONGRESSZUSI VERSENYT 

1. súmbót : 123 529/1!70. 11. B. nyolcszorosára növekedett. MA v tényle�•• n6do\gozók férj� :€vente több mint 17 ezer terészére bolgár sznbadJegy enged,� 

l
y

�;
é

:;7/1970. 11. B. A tényleges 
fóloglalkozású MAV n6dolgoz6k 
!érjelnek utazási kedvezménye a 
szovjet vasutasok vonnlatn. 

hervonat hagyja el az egyre 
jobban korszerúsödó határál
lomást. 

A MA V vezérigazgatóság 
dolgozói, szocialista brigádjai 
által a X. pártkongresszus 
tiszteletére indított munka
verseny értékelésének ered
ményeit ünnepélyesen hirdet
ték ki a versenyidőszak be
fejezése után. Az ünnepSéget 

gó.djait. Céljuk a vezérigaz
gató..ság és a kerület legjobb 
brigádja cím elnyerése, ápri
lis 4., hazánk felszabadulásá
nak évfordulója tiszteletére. 
Minden szocialista brigád el
fogadta a felhívást, és csat
lakozott a munkaversenyhez. 

2. szimból : 100 200/1971. 3. A. Vál- Felkérem azokat a vasutasokat, 

!!�'::!ze��.;;{";81áS����
té

��Jé�� a.ldk az egykor! Budal önkéntes 
Ezred tagjai voltak, hogy február á

;'�
4

;3�·1uu. 3. A. Pályázat! hlr· 13-án, fél 10 órakor Jelenjenek meg 
delmény a béltéscsabal, a bodrog- a Dél! pályaudvar felvételi épil
olaszi, a kaposvári, a kőszegi.

. 

a 

l 
letének előcsarnokában, az ott levő 

répceszentgyörg-vl és a szegedi Ezred-emléktábla annepélyes meg
MAV nevelőotthonokban történő . á 61 D B Jli 
növendékfelvételekre az 1971-1972. koszoruzása célj b · r. uru -

tané\--re. nos. 
A sportolási igényekre jel

lemző, hogy az elmúlt évben 
1604 dolgozó kapcsolódott be 
területi bizottságunknál a kü
lönböző sportmozgalmakba. Az 
üzemi bajnokságokban 864-en 
vettek részt. összesen 21 
szakszervezeti bizottságnál 
rendeztek munkahelyi bajnok
ságokat, sportvetélkedőket. 

A hidasnémetiek az országos 
sportnapok keretében szere
peltek kiválóan. Több soort
ágban versenyeztek a falusi, 
járási, megyei sparlakiádon, 
végül az országos döntőn kép
viselték területünket, és ott a 
3. helyen végeztek. Ezeken a 
spartakiádokon egyébként 
több mint 400 vasutas vett 
részt, akik a miskolci igazga
tóság területén dolgoznak. 

az J. emeleti tanácsteremben
,....-----------------------------------------

rendezték, és részt \'ett azon 

Különösen jó példával járt 
elől az ilyen versenyek s=er
vezésében a mislcolr.i vontatási 
főnökség, az építési főnökség. 
a szertárfőnökség, a MAV
igazgatóság és a Gyöngyösi 
Kitérógyár. Ezeken a helyeken 
és másutt is megnőtt a KISZ
fiatalok, valamint a szocialis
ta brigádok tagjainak sport 
iránti érdeklődése. Bár a leg
n.§pszerűbb sportág továbbra 
is a labdarúgás maradt, elég 
gpk híve van a természetjá
rásnak, az asztaliteniszneit és 
a sakknak is. 

A felszabadulási jelvény
szerző sportmozgalom befejez
tével csupán Miskolcon 380 
piros, 585 fehéf" és 333 zöld 
1:=tnú emléklapot osztott ki az 
MVSC. A szép kivitelű sport-

A már hagyományossá vált 
vasutasnapi sportvetélkedők 
rendezvényei mintegy 500 dol
gozó nevezésével zajlottak le. 
A csapatok négy sportágban 
vívták a kupaküzdelmeket. 
Egyes sportágakban 13-16 
szakszervezeti bizottság csapa
ta indult. Az eredményeket a 
megyei sajtó és rádió is mél
tatta. 

Az 1970-es év számottevő 
eseményei közé tartozik termé
szetesen, hogy két új sportlé
tesítményt adtunk át - Mis
kolcon és Ludason -, s több 
tatarozást, csinosítást hajtot
tak végre a sportpályákon. 
Ezekhez mintegy 40-42 ezer 
forint értékú. 6000 órás társa
dalmi munkát adtak a dolgo
zók. 

Juhász János 

Szücs Zoltán vezérigazgató
helyettes, dr. Pethes Imre, a 
vasúti főosztály pártbizottsá
gának titkára, Duhony Gyula. 
a szakszervezeti bizottság 
szervező titkára. 

A versenyben részt vevő 
brigádok - állapította meg 
az értékelés - nemcsak tel
jesítették, hanem túl is telje
sitették vállalásaikat. A ki
emelkedő eredményt elért 
tizenöt brigád közül az első 
helyezést a házkezelő főnök
ség Baross Gábor bronzkoszo
rús szocialista brigádja érte 
el. Második lett a TBKF No
vember 7 szocialista brigád 1a. 
a harmadik helyezést a MAV 
Nyugdíjhivatal Lol,omotiv 
szocialista brigádja szerezte 
meg. Mindhárom brigádot 
pénzjutalomban és elismerő 
oklevélben részesítet�ék. s a 
többi 12 brigád érdemeit is 
oklevél tanusítja. 

Reniekeltek a váci sakko¾ók 

Az első helyezett Bar�s 
Gábor brigád az ünnepségen 
bejelentette: további verseny
re hívja ki a vezérigazgató• 
ság szakszervezeti bizottságá
hoz tartozó gazdasági e(11lsé
gek, szolgálati főnökségek bri-

December végén tartotta év
záTó közgyúlését a Váci Vas
utas Sport Egyesület. Az el
múlt év munkájáról szóló be
számolót Simonecz Béla. az 
egyesület elnöke ismertette. A 
múlt évben a sakkozók szere
peltek a legjobban. Kiemelke
dő eredményt értek el a 1'u
:na.kanyar-versenyeken, ahol 
�7 csapat közül a negyedik he
lyen végeztek. A legeredmé
nyesebb versenyző Herceg 
Osz1.ál' volt. 

A labdarúgók különféle 
szervezési hibák miatt ne!le
z�n kaptak lábra. A régi edzó 
nem tudta azt nyújtani, amit 

vártak tőle, s így Bábi Mihály 
vette át e tisztet. Irányítása 
alatt szépen szerepelt az 11:lAGYAR V ASUTAS 

együttes. A pálya rendbehozá- a Vasutasok Sza�szervezetének 
sa folyamatosan halad. Tavaly 

I 
lapJa 

előtt lényegesen gyengéb3en Sze;��!�k
e:zti�

er

J�f;l� Jl;°c!:ság 
ment a csapatnak, s az e!ore- Felelős szerkesztő : Vtsl Ferenc 
lépésben nagy sz,erepe volt, szerkeszt6sé�: 
hogy hat régi labdarúgó is- Budapest. VI..  Benczur utca u. 
mét csatasorba állt. Telefo

;;e;;',t°;�
:_

,;;i_
9-872-

A motorcsónak szakosztály a Nép�!:e�
a 

t!p\;l���•�;állalat tagjai társadalmi munkában Budapest. vu.. Rák.Sczl út 54. 
sokat dolgoztak a vízitelep Telefon : 224-819 
korszerúsítése, csinosítása ér- Levélclm , Bp. 70. Pf. 32. 
dekében A hazai versenyek !

e
�1;sz�!-�

dó
ia!���� �!1���:, mellett egyszer külföldön is tgazga,ólo 

szerepeltek. Csekksz�munk : M"<B 215-U 859 
Sz. L. Szikra Lapnyomda 

Nagy út áll mögöttünk . . .  
Huszonhat éve, hogy a pécsi 

vasútigazgatóság csaknem 
egész területéről kiúztiék a fa
siszta csapatokat. A Totbv.chin 
marsall veze!Jése alstt álló 3. 
Ukrán Front katonái 1944. no
vember 26-án a mohácsi híd
főtől törtek előre. Két nappal 
később a 32. gépesített dan
dár V. V. Szinyin századpa
rancsnok vezette előretolt sza
kasza bejutott Pécsre, s más
nap hajnalban a 6. gárda-lö
vészhadtest is bent volt a vá
rosban. November 29-én, a 
délutáni órá:kban Pécs teljesen 
felszabadu.lJt. 

Három mozdony maradt 
A vasutat a visszavonuló 

fasiszták nagymértékben szét
rombolták. Jellemző, hogy Pé
csett mindössze három 37 5-ös 
megrongált gőzmozdony és egy 
üzemképes mowrkocsi ma
radt. 

Az igazgatóság területén -
egy 1945. év el'?ji jelentés s:re
tint, amikor egy kis rész még 
a német megszállás alatt volt 
- 290 kitérő és a hozzájuk 
tartozó vágányhálózat nagy 
része elpusztult. Ezeket fel
szedték vagy felrobbantották. 
A Kaposon. a Sión, Dráván és 
a többi folyón, patakon átve
zető nagyobb hidak közül 129-
et semmisítettek meg a néme
tek. A szétrombolt műtárgyak 
száma meglialadta a háromez
ret. Az állomások felvételi 
épülete. a ft'.ltőházak, víztor
nyok. őrhelyek, raktárak, mt'.l
helyek, szertárak többsége ls 
elpu�tult vaizy súlyosan mel(
rongálva, kifosztva hagyták 
meg a fasiszták. 

BáT az igazga-tóság területe 
az ország reljes felszabadulá
sáig had:múveleti területnek 
szánútoitt, a Vörös Hadsereg 
bevonulását követő napokban 
a vasút dolgozói nyomban 
hozzáláttak az újjáépítéshez. 
Az élet mielőbbi normalizáló
dását siettetllék a dr-ávai tront-
57.,a,kaszon harcoló jugoszláv 
és bolglár csa4)a1Jok is. 

Az6ta a romokon ú; élet 
született. A pécsi vasutasok 
büS2Jk:ék atira, hoo,,,y a kommu
nistc"'.:k felhívására és szakszer
vezeti szerveik mozgósítására 
elsőként indítottak újjáépítési 
munkaversenyt. Azután a 
kommunista párt májusi ta
nácskozásán megszület>ett a 
jelszó: Arccal a vasút felé! A 
dolgozók száz- és szá.Ú!zrei áll
tak az újjáépítés mellé. s fog
tak hozzá a romok eltakarítá
sához. 

Sznntelen változás 
A munkaverseny azóta is 

gazdasági és termelómunkánk 
fontos résrevé vált. A2 elisme
rés jeléül igazgatóságunknál 
sokan kaptak helytállásukért 
soronkívülli előléptetést, kitün
t.etést, jutalmat. Eredményeink 
közé sorolhatjuk, hogy ma 
már 752 szocialista brigádban 
9565 dolgozó tiersenyez terü
letünkön a kitúzött mind ma
gasabb célok eléréséért. A 
változó viszonyokat Jól tükt-ö
zi többek között az Is. hogy 
csupán az utóbbi három év
ben 1295 újítást adtak be ná
lunk a vasutasok, s ezek kö
zül mintegy 400 került elfoga. 
dásra, illetve bevezetésre. 

A harmadik ötéves terv idő-

szakában a pécsi igazgató.;;ág
nál - 1969-ig bezárólag - 9S6 
millió 183 ezer forintot fordí
tottunk a �•asút korszerüsíté
sére. A fejlóde.,st jól ér2-<-kel. 
teti, hogy míg 1938-bru: �gy. 
millió 6-06 ezer utast szállitot
tunk, 1969-ben mar 35 mil
lió 509 ezer volt az utasok 
száma. Közben olyan vona
taink vannak, mint a l\Iecsek
és a Somogy-expressz. 

A teherszállítás 1900. é\; l? 
millió 152 ezer tonnás teljesít
ménye szintoo messze felül
múlja az 1 93-8. évi 2 millió 464 
ezer tonnát. 

Növekvő mcgbecsulés 
Az utóbbi néhány évbe,i 

szociális berendezésekre. épü
letekre 28 mill,ó 415 ezer, 
egészségügyi cdolcra, napközi 
otthonok és nevelóin tézetek 
bővítésére 11 millió 643 ezeT 
forintot költöttünk. A vasuta
sok ugyanebben az időszak
ban 183 lakást kaptak, ezen
kívül 7 millió 700 ezer forint 
segélyben részesültek saját há
zuk építésében. Az időközben 
végrehajtott bérrendezések, az 
évente növekvő jutalmak és 
egyéb juttatások számadatai 
szintén mutatj,<J;:, hogy a vasút 
dcl'.,'ozói megbecsült tagjai tár
sadalmunknak, és jól végzett 
n· unkájuk, helytállásuk alap• 
ján mind több és több megbe• 
csülésben lesz részük. Ennelt 
tudatában készültünk fel a ne
gyedik ötéves t.ervben a ránk 
háruló feladatokra. 

Halmai János 
Pécs 
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NAPIRENDEN 

az alapbérrendszer módosítása, 
a tönsgárda anyagi és erköltsi 

elismerése 
A szakszervezet elnöksége 

február 5-i ülésén megtárgyal
ta a vasutas dolgozók alap
bérrendszerének módosítá
�ra és a törzsgárda tagjai er
kölcsi és anyagi elismerésé
nek szabályozására vonatkozó 
előterjesztést. 

Mint ismeretes, a rangfoko
ll!ltl bértáblázat bértételei 
meghatározott összegek. Az 
1964-et követó években a ha
vibéres dolgozók alapbérének 
fejlesztésére fordított összege
ket csak a munkaköri bérek 
emelésére használták fel. En
nek az lett a következménye, 
hogy a rangfokozat! bérnek az 
alapbéren belüli aránya az 
1964. évi 31,1 szá.zalékról 1970 
tJégéig 28,Z ,zázalékra csök
kent. 

A dolgozók javaslatait, ké-
rését figyelembe véve, 

az elnökség úgy határo
zott, hogy az 19'71-ben 
bérfejlesztésre rendelke• 

zésre á'ló összeg jelenws 
bánya.dit a rangtokozati 
bérek emelésére kell for-

dítani. 
Mégpedig úgy, hogy a felsőbb 
fokozatokban nagyobb mérvú 
emelés legyen, s ez is szolgál
ja a törzsgárda megbecsülé
sét. A tervezet szerint a rang
folcozati béT aránya az alap
béren belül 28,2 százalékról 
32,3 százalékra emelkedik. A 
tervezett intézkedés á t!agosan 
havi 94 forint egy főre eső 
emelést és havi 8,3 millió fo
rint bérkihatást eredményez. 

Az elnökség úgy foglalt ál
lást, hogy az egyes frekven
tált forgalmi munkakörök
ben -

ahol különösen nagy a lét
számhiány, feltétlenül 
szükséges a munkaköri 

bérek emelése is. 
Mindkét rendelkezés végre
hajtására még az első félévben 
sor kerül. 

A TERMELÉSI TANÁCSKOZÁS UTAN 

A munkások 2.6 százalékos 
bérfejlesztési keretösszegét, 
annak érdekében, hogy ezek
nél az alapbérfejlesztés már 
az év elejétől kezdődően vég
rehajtható legyen - az 1971. 
évi munkaügyi tervekkel 
együtt az illetékes gazdálko
dó szervek megkapták. Ennek 
évi kihatása 46 398 OOO forint. 

Az elnökség a csillagos 
rangfokozatok fenntartását 
a továbbiakban nem tartja 
szükségesnek. Minden dolgo
zót a szolgálati idejének és 
szakképzettségének megfelelő 
rangfokozatba kell klnevezni 
a várakozási idő eltelte után. 

A vasúti főosztály elő
terjesztése alapján az elnök
ség elveiben elfogadta a törzs
gárda tagjai fokozott erkölcsi 
és anyagi elismerésének sza
bályozását. A részletes kimun
kálás megtörténte után a sza
bályzatot lapunkban közölni 
fogjuk. 

MINDENKI ISMERI FELADATÁT 
A rákosl vontatást főnökség 

dolgozói január utolsó napjai
ban mind a motor- és a kocsi
javító részlegben, mind az 
utazószolgála tnál megtartot
ták az idei év elsl'i termelési 
lanácskozását. 

- Hogyan készü'J.tek fel a 
főnökség dolgozói és a szak
szervezeti bizottság aktivistái 
az Idei tennivalókra? - kér
deztük Zombori Jánostól, a 
tisztségében megerősített szb
titkártól. 

gája, hogyan aránylik a tava
lyi eredményekhez. 

- Lényegesen nagyobb az 
idei követelmény? 

- Számszerúségét tekintve, 
nem nehezebb az 1971. évi 
terv a tavalyinál Ha például 
a 85 hútőkocsi fővlzsgáját 
vesszük alapul : a kocsijavító 
,lszleg dolgozót tutJ:ák, hogy 
1J múlt évre 100 hűtőkocsi fő
vizsgája volt tervezve, tényle
gesen mégis 128 hűtőkocsi Jó
vizsgáját uégezték el. Ezen
kít:iil 4721 különféle teherko
csi futójavítása vált szükséges
sé. A motorszerelők is győz
ték a munkát, sőt versenyfel
ajánlásaik teljesítése nyomán 
év közben egy M 62-es, két 
M 44-es Diesel-mozdony D-3-
as javítását végezték el terven 
felül, majd pedig a pécsi igaz
gatóságtól átválialták egy M 

munkás tartozik. Szakképzett
ségüktől függetlenül minden
kor készek egymást a mun

kában segíteni. 
Az utazószemélyzetnél sem 

hiányoznak az ilyen tulajdon• 
ságú emberek. Elsősorban Ko
tJács László, Takács Sándor, 
Németh Gyula, Sza:bó József, 
Bognár Gyula motorvezet<'ik, 
Bártfai István, Barna Miklós, 
Gazsi Albert, Szabó István se
gédkezelők és Bányánszki La
jos mozdonyfelvigyázó tarloz
oo.k közéjük. 

- Amíg ennt,ol példamutató 
va:sutast lehet nálunk ka:pásból 
felsorolni - mondja az szb
titkár -, a:dd!g nem kell tar
tanunk attól, hog11 nem tudjuk 
az előttünk álló feladatokat 
elvégezni . . •  

K. J. 

A szakszervezeti bizottságok 

szervezetileg is megerősöd·tek 
446 alapszervezetben 

5400 tisztségviselőt vála·sztottak a küldöttek 

A hat tei:ületl blzotisá« 446 szakszervezeti bizottságánál 
és a szakszervezeti tanácsoknál befejeződtek a választások. 
A körüUekintö, alapos előkészítő munka eredményeként a ve• 
zetőségválasztó taggyúlések, küldöttértekezletek az eddigiek
nél jobban betöltötték hivatásukat. A választások sikerét elő
segitette az a lelkiismeretes, körültekintő munka, amelyet a 
bizalmi választásoktól kezdve, az alapszervezetek megválasz
tásáig, a különböző szintű testületek, funkcionáriusok és akti• 
visták lütejtettek. 

A beszámolókat az elmúlt tása a korábbinál jelentősebb 
választásokhoz viszonyítva mértékben fokozódott. Ugyan
igényesebben állították össze, csak a helytelen munkaszer
tartalmasabbak voltak. A bi- vezés, de több helyen a lét• 
zalmi, műhely- (osztály-) bi- számhiány következtében is, a 
zottságok választásánál felme- forgalmi és vontatási dolgo
rii,!t ·;érdések, javaslatok nagy zóknál magas a szolgálati 
teret kaptak a: kollektíva:n ké- órák száma. Ennek következ
szült beszámolókban. A rész- tében nem biztosítják kellően 
an}'agokat a vezetőség tagjai a pihenőnapok és fizetett sza
készítették el, a beszámolókat badságok kiadását. Addig, 
vezetőségi értekezleteken vi- amíg a népgazdaság más ága
t:itták meg. zataiban fokozatosan csökken 

A beszámolók többúge a a munkaidő, a vasúti munka 
végzett munkáról színvonala- néhány nagyon fontos terüle
san és elemzően adott számot. tén, ott, ahol az igénybevétel 
Jól és helyesen használták fel is fokozottabb mértékú, még 
számadásukhoz a szakszerve- a kollektív szerződésben elő
reti bizottságok a központ és a írt munka:időt sem tartják be. 
területi bizottságok által ki- Élesen vetődött fel, hogy 
adott érvgyújteményt. Rész- ezekben a nagyon fontos munletesen foglalkoztak a beszá- kakörökben sok a távolléti, ilmolók a határozatok végre- letve készenléti óraszám és hajtásával. a törvényesség ezt a dolgozók szintén a helyhelyzetével, az üzemi és szak- telen munkaszervezésnek tuszervezeti demokráciával, az 
érdekvédelmi és érdekképvi- lajdonítják. 
seleti tevékenységgel, a mun- Az ép[tési és pályafenntar
kaverseny és a termelés prob- tási szolgálat dolgozói, vala
lémáival. Helyenként azonban mint a rakodást végzők a ne
nem tudta átfO{lni a szakszer- héz fizikai munka fokozottabb 
vezeti munka egészét, mert gépesítését kérik. A népgazda
helytelen arányokat alkalmaz- ság más ágaiban már rend-

szeresen biztosítják a dolgo
zók lakóhelytől a munkahe
lyig történő szállítását, a vas
úton ez csak részben megol
dott. Ez a körülmény rövidíti 
a pályaépítők szabad idejét és 
késlelteti a hét eleji munkába 
állásukat. 

Különösen rossz a helyzet a 
vasúton dolgozó nők ellátott• 
sága tekintetében. Számos he
lyen akadályozza a nők foko
zottabb bevonását, a létszám• 
hiány enyhítését az, hogy szá
mukra a különböző munkate� 
rületeken még a minimális 
feltételek sem biztosítottalc. 
Több helyen felvetették, hogy 
az intézményeknek, vállala
toknak is adjanak lehetőséget 
arra, hogy különösen a nem 
forduló szolgálatos ·nődolgo
zók Tészére biztosítsák a két· 
hetenkénti szabad szombatot. 

A vasúti munka veszélyes• 
sége, a magas szolgálati órák 
száma. az egyenlőtlen munka, 
a szociális ellátottság alacsony 
szintje kedvezőtlenül hat a 
vasút utánpótlására. Az emlí
tett körülmények is előidézői 
a f!uktuációnak. 

A bérezéssel kapcsolatban a 
felszólalók többsége úgy nyi• 
latkozott, hogy nem a jövede
lem mértékével van alapve
tően probléma a vasúton, ha
nem az elosztási rendszerrel. 
Nem megfelelő a vasúton az 
a:nya:gt ösztönzés, kevés a pré· 

(Folytatás a 2. oldalon) 
tak, a beszámoló összeállitá-

�------------------------sánál feleslegesen na.gy teret 
szenteltek eg11-e1111 részfeladat 
ismertetésének. 

Néhány kisebb sutl=erve
zeti bizottság kivételével min
denütt készítettclc határozati 
javaslaitot. A beszámolókhoz 
viszonyítva e tervezetek, ha 
szerkezetében, felépítésében 
mutattak is javulást az előző 
időszakhoz viszonyítva, nem 
minden esetben határozták 
meg a: legfontosabb tenniva
lókat, tartalmilag nem min
denütt feleltek meg az igé
nyeknek. A tagw.g érdeklődé
se e téren is megD,Yilvánult, 
mert több helyen értékes ja
vaslatokikal kiegészítve fogad
ták el a határozati javaslat 
tervezetet. 

A beszámolókhoz és a hatá
rozati javaslat tervezetekhez 
több olyan hozzászólás kap
csolódott, amely nagyobb cso
portok, rétegek problémáját 
tárta fel. Többen szenvedélyes 
hangon bírálták a gazdasági 
t:ezetés üzem- és munkaszer
vező tevékenységét abból a 
megokolásból, hOf1V a korsze
rű járműpark a lehetőségek
hez képest nincs kihasználva. 
Az új mozdonyok alkalmazá
sával kedvezőbbé vált a von
tatási dolgozók munkakörül
ménye, ezzel szemben a for
galmi dolgozók munkaintenzi-

Szocialista szerzódés 

fontos ipari alapanyagok szállítására 
Az Országos 'trc- és As

ványbán11ák Vállalat üzemei 
évente mintegy 3 millió tonna, 
az ipar szárnáTa nélkülözhe
tetlen alapanyagot szállítanak 
a felhasználó üzemek, gyárak 
részére. Ennek csaknem a te
le, 1 millió 300 ezer tonna a: 

· budapesti vasútigazgatóság te
rületén kerül feladásra. Il�n 
nagymennyiségú anyag elszál
lítása tervszerű, körültekintő 
munkát igényel. A vállalat és 
a budapesti vasútigazgatóság 
vezetői, Tóth János igazgató
val az élen, január 22-én en
nek tudatában beszélték meg 
a szállítással kapcsolat0,s ten
nivalókat. 

A megbeszélésen mi·ndkét 
fél megelégedéssel szólt a7 
1970. évi munkákról. Az Or
szágos Érc- és Asvácnybánya 
Vállalat képviselői megkö
szönték a vasút segítségét és 

elismeréssel bC'Széltek a vas
utasok áldoza:tkész munká:lá• 
ró!. 

A múlt évi tapasztalatok 

összegezése után a két szerv 
képviselöí szocialista szerző
dést kllttittek, melyben lcöl· 
csönösen meghatározták, mi
ként kívánjálo elősegíteni az 
1971. év! száltítá-si feladatok. 
teljesítését, Annál is inkább, 
mivel a vállalat termékei úgy• 
szólván teljes egészében a fo• 
lyamatosan üzemeló kohás.tat, 
üveggyárak és öntödék alap
anyag-ellátását szolgálja. Ha 
ezek az üzemek anyaghiány 
miatt leállnak, nagy kár éri 
a vállalaitot, llletóleg a nép
gazdaságot. Éppen ezért a 
fulyamatos, tervszerű szállítás 
biztosítása népgazdasági érdek 
is. 

A budapesti vasútigaz,,"3.tó
ság vezetői hangsúlyozták, 
hogy csak a.\cl<.or képesek az 
igényeket kielégíteni, ha az 
üzemekkel való szoros együtt
múködéssel maximálisan ki
használják a .1zervezésben rej
lő tartalékokat. A szerződés
ben foglalitak teljesítését a 
s:rerződő felek negyedévenként 
értékelik. 

- A termelési tanácskozá
,okon elhangzott vélemények 
«lapján úgy látszik - mon
dotta a titkár -, hogy a fel
készillés megfelelő tJoit, mert 
• szocialista munkaversen11 
ereje, lendülete nem csökken, 
lan.em még inkább fokozódik. 
Ez főként azért nagy szó, mert 
tavaly a brigádmozgalom és a 
kongresszusi verseny adta le
hetóségek kihasználásával fő
nökségünk dolgozói egésze.'l 
kimagasló eredményeket értek 
el. lgy például a múlt évi ter• 
11et december lO-re befejeztük 
mind a motorjavitó, mind a 

kocsijavító részlegben.. Ugyan
addig az időpontig az utazó
személyzet 109,9 százaléke! 
vontatási teljesítményt ért el, 
s ez az adat hat fontos terv
tényező kedvező alakulását 
foglalja magában. Sokat mond 
ezek közül, hogy az egy vonali 
mozdonyra jutó százelegyton
nakilométer-tervünk 124,5 szá
zalékra módosult év végéig, 
méghozzá a szolgálati órák 
viszonylagos csökkenése mel• 
lett. 

44-es főgépcsoport-cseréjét és t--------------------------------------------------

- A motor- és a kocsijaví
tók ismerik-e az idei gazdasá
gi feladatokat? 

- lgen, ismerilt és pontosa:n 
tud;ák, mit jelentenek szá
mukra a felvázolt adatok éa 
követelmények - hangzott a 
'Válasz. - Termelési tanácsko
zásunk enélkül a sötétben ta• 
pogatódzó emberek gyü.lekeze· 
téhez hasonlított volna. Előt
tünk azonban világosan áll, 
hogy a motorjavító részleg 
idei tervfe1adatában előírt 540 
revizió és harmincnyolc D-3-
as javítás, vagy a kocsijavitók 
által elvégzendő 400 részleg
vizsga és 85 hűtőkocsi fővizs• 

Ferencvárosból egy másik 
M 44-es mozdony balesetes 
javítását. Mindezt még értéke
sebbé teszi, hog,J a kocsijaví
tók engedélyezett 69 főnyi lét
száma időközben 38-ra, a mo• 
torjavítóké pedig Bl-ról 46 fő
re csökkent. Sajnos, a létszám 
folyamatos csökkenése még 
nem állt meg és éppen ebből 
adódik az idei feladatok leg
nagyobb nehézsége. Ezekből a 
feladatokból jócskán hárul 
tennivaló a szakszervezeti bi
·zottságra és valamennyi dol
gozóra 

Az elvégzett és az lljabb fel
adatok felsorolása közben szó
ba kerülnek a vontatási fő
nökség szocia.lista brigádjai és 
a törzsgárda tagjai. A gyakori 
kezdeményezés és a lelkiisme
retes munka jellemzi például 
Tellér András, Bene Ferenc, 
Varga József, Va:rgtJ Gyula 
motorszerelő brigádvezetőket. 
Kiss András villanyszerelő 
brigádját, a brigádba tartozó 
Juhász lstván hegesztőt, Major 
István, Száva:l János, Skribek 
István munkavédelmi őröket 
- akiken nagyrészt múlott, 
hogy üzemi baleset hosszú ide
je nem fordult elő - továbbá 
Kelemen Menyhért szocialista 
brigádját és több munkabrigá
dot, amelyekbe sok kitO.nó 1a
katoo, fesbó és egyéb szak-

A MAV fővonalaln egyre ffllkrabban látni konténereket szál lnó tebervaconokat. Ez a felvétel például Rákosrendező pál;-a
udvaron készült. ahol u M40 904-es számú Dieael•mozdony voni.u& szerelvé.n:, első része MAV-kezelésú konténerkocsik

ból áll. 
(Lacl'Jk6 Ildikó felvétele) 
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Választási tudósítások 
vonalas hozzászólásokkal kap.
csolódtak a beszámoló feletti 
vitához. A szakszervezeti bizottságok 

szervezetileg is megerősödtek Megvann,ak i, feltételek 
A 1,üldöttek nem akartak ki

fogyni a mondanivalóból -
írja a tudósító. - A vita reá
lis, értekelhetó, núndvégi:g se
gítös7.á.nd6h.--ú volt. Hntározati 
javaslat is született, melynek 
végrehajtása a vasút elótt álló 
népgazdasági célok elérését, 
a szocialista munlraverseny to
vábbi kitierjesz.tését, a munka
idők csöJ:!kentését, az anyagi 
elismerés formái.nak csiszolá
sát, a szakszerve?..eti s?.ervek 
önálióssá,g,ának növelését szol
gQja. 

446 alapszervezetben 5400 tisztségviselőt 

választottak a küldöttek 

a mozgalmi munka javításához (Folytatás az 1. oldalról) A hozzászólók pozitívan él--
tékelték a szakszervezeti szer

miumban részesülők. $zcí.ma. vele két választás között vég
Egyesek aránytalanul nagyobb zett munkáját. Hatékonyságá
prémiumot, jutalmat kapnak, ban növekedett a szakszerve
mint amilyen mértékben hoz- zet termelést segítő tevékcni,
zájárulnak a tervteljes!téshez. sége, a swciali.s'..a munkaver
Új.  ösztönzőbb prémiumrend- sen.y-mozgalom szervezése, • 
szer kidolgozt.sit, illetve be- dolgozók mo=gósítása. Az 
vezetését kérik. Sokan felve- eredmények mellett azonban. 
tették azt is, hogy a. türzsgár- azt is elmondották, hogy 'to
datagok megbecsüiése nem jut vábbi jogos elvárásaik vannak 
kellőképpen kifejeúsi-e a bé- a különbö7.ő szintű szaknzcr
re=ésben. vezeti szervekkel szemben. Az 

A vasúti szolgálati helyeken az elmúlt napokban lezajlott 
-vezet.óségválasztó taggyúlésak:röl, küldöttérteri:ezJetekról szám
talan levelet, tudósítást kapott szerkesztőségünk. A levelek azt 
bizonyítják, hog,; a választások során szinte mindenütt sike
rült megteremteni a.::oka.t a feltételeket, amelyek a szakszer
vezet tevékenységének gazd-agodásához, aktivttásánal: fokozá
sához szükségesek. 

ról Végh Gyula, az szb terme
lési felelőse tájékoztatta szer
kesztőségünket. Nagyra érté. 
keli, hogy a reggel 8 órától 
délután negyed 3-ig tartó ér
tek-ezl.eten a küldüttek felelős
ségük wdatá.ban és igen szín-

A küldöttek ismét Bali Fe
rencet választotts.k az állomás 
6zrn1ts=-veze,ti bizotl."ti.;ának 
titkárává. A X. pá.I'l:kongre=us határozata is követelményként állí

totta elénk a ikövetkezó idó=kra: ,,Különösen fontos az, hogy 
• szakszervezetek szerepe növekedjen az üzemi közéletben 
mtnd a termelés fejlesztésében, mind a dolgozó/( ügyeivel, 
gondjaiv!ll való törődésben, művelódésül. és egészeégvédel
mük segítésében." Ugyanilyen hangsúlyt kapott a kongresz
szusl határozatban : ,,A tömegekkel való kapcsolatok szélesí
tésének és erósitésének 1,áltozatlanul nagy fontosságú köve
telménye, hogy tovább fejlődjön a kommunistálc munkája a 
szakszervezetekben." 

Küldöttértekezlet a Balaton mentén 
Dr. Buru János tudósítása a telenü.Z szerepe volt abban - Számos helyen szóvá tették, érdekvédelemben tanúsitsa-

MAV Építési Géptelepi Főnök- írja -, hogy Balaumfü:;fő, 811- mind a beszámo!ókban, mind nak nagyobb igényességet és 

ségénél lezajlott küldöttérte.. Za.tonalmádi és Alsóörs áUo- a hozzászólók, hogy nem biz• következetességet, az ügyek 

kezlet eseményeiről ad számot. másolc dolgozói példamutatóan, tooltják kielégítően az üzemi intézésében legyenek öntevé

A megoldott problémák körott balesetmentesen végeztélc demokrácia gyakorlásához ken:;ebbek - hangsúlyozták. 

említette a szaiksze::-vez,eti bi- m1mkáj1.kat. Tervüket túitd- szükséges felJtétele!cet. Nem A ti.sztségv!selók részéről e!

wttss:g lJesmrnolója az új jesítették, ezen belül o kocsi- visznek az üzerrú demokrácia hangzott olyan 1:érés is, 1to!J'tl 

mun.kásszálló felépí�ését, kihtMználás 103, a kocsitartóZ- fórumaira olyan kérdésel:et, rendszerességében és tat'tal

amelyh-ez hasonló lé1'esltmény- koc!ás 110 százalék.---ra alakult." amelyek lehetőséget bizto�íta- mába.n jat.-itsák a. tájéko:tii-

A tudósítók tolmácso!ták a vezetőségválasztó taggyú.lése
!mn egységesen megnyilvánult álláspontot is, amelv szerint a 
következő 1dooz.1k'. feladata.m�".: megoldásából minél több em
bernek ki Itelt vennie a résre'.,, függetlenül attól, hogy párt
tagok vruzy páiitonlávüliek. 

nyel kevés szol,g;álati főnök..� A tudósítis külön méltatja nak az é5zrevételek, javasla- tá3t és az olétatást. 
büszkélkedhet. A jövőben az ismét t.iiikáJ.Tá v'álasztott tok megtételére. Egyes gazda- A jó előkészítő munka ered

=� ��b�!h��brigá
k�� Batyk.y József érdemöt, aki sági i·czetők az egyszemélVí ményeként lényegesen keve

moogalom erősítésére, a mun- 1939-ben pályamunkásként felelős vezetésre hivatkozva sebb esetben fordultak elő 
Bar helyszú1re miatt nincs lehetőségünk arra, hO'.!Y vala

mennyi levelet kö7..ö1jünk, mégis köszönjük a táiá'coztató ro
rokat, s az élllábbiakban megpróbáljuk összefoglalni tmal
mukla!t. ka··'--'-'-··, fela:datoi'iC e've'='- kezdte vasúti szolgálat.át, és figyel'll!en

é 
kívü! 
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.,. ,.,..,.. lWa óta forgalmi szolgálatte- dolgozok szrevete mt, a.vas- on. ""'-" • � • -

sére, a nők és az ifjú�<íg hely- vői beosztásban dolgoúJc. A latait. Nem egy helyen a b!- zető elnökök jól felkészültek 
zetének, mu.n,k,a.1-örü.lményei- felszabadulás óta tevékenyen rálókat elmarasztalják. A ter- és határozottságukkal blztosi
n

ek 
ja

v
ítására, a 

szakszerveze- vesz részA: a rnozgnlmi rnunká- melési tanácskozásokon, bri- tották a zökkenőmentes Jebo
ti demokrácia szélesítésére. ban. A dolgozók, akik ismét gád- és egyéb rendezvényeken nvolítást. Az előfordu-lt kisebb 

Mennyiség, minőség, gazdaságosság 
Fo:,as Pál, a szentesi épít,és:i 

főnökség dol:gozóáinaik vezetó
i;égválas:z.tó lrul.döttA....rtekezle
tfu-ól írott tudósításában pél
dá'lll megem!líti, hogy a főnök
� sz,eged,i, szentesi, bajai, kis
/.-unhalasi, 1,-árosföldi és bél:és
CMbai mu.rukahelyeit ,képviselő 
110 küldött egy'l1angúlag turlo.. 
másul vette és elfogadta a 
1'-�ti bizottság két
éves munkájáról szóló beszá
mmót, és hasznoswható javas
l atol;:kal iis �vtették a to
wfübi muruk.ára vonatlcozó ter
veket. Az utifub1 éveik egyik 
legfóblb ered.mténye, hogy a 
ternnelési feladatokra V'aló 
mozgootásnál már -nem csu.. 
pán a. mennyiségi szemlélet 
uralhodi'k, ha.nem eiőtérbe ke
rültek a. mi-rwségi és a gazda.-

ságossági követelmények is. A Rároon Balaton-menti állo- kinyilvánították iránta érzett a dolgozók részéról felmerült hibákat körültekintőbb mun-
sreml.élet megváltoztatás:íban más dolgozóinak Alsóörsön problémákra nem kapnak ki- káva!, az irányelvek követke-
sdkat segítettek a dolgozók 51 megtartott vezető�é,rválasztó b.izaamu:kat, remélik, hogy ve- zetesebb betartásával a leg-
százalék.:it kitevó szocialista küldöttér't-ekezletérol Kiss La- zeté9ével siJcerül majd újabb elégítő választ, illetve a fel-

több helyen elkerülhették 
brigádtagok. ;08 levelero tudósított. ,,A sz,a.k- eredményeket elérni a :.Ováb- vetéseket nem követik haté-

volna. 
A múlt évi 124,6 millió fo- s:iervezeti bizottságnak kétség- bi munkában. kony intéz..1-.edések. Az alapsz.et"Vezeti választá-

Iiintos termelési terv végrehaj- ,----------------------------------------1 sok. küldöttértekezletek érté-
tása ny:,mán tovább korszerű- kelése még folyik. A teljesség 
sítették a vasúti pályákat, Sze- igénye néik.ül is elmondhat-
geden 120 személye.s munkás-

Az szb-titkár juk, lwgy a 446 sza.kszerveze-
szál2ó, egy 15 lakásoo épii-let ti bizottság mintcov 5400 tag-
létesülit, Szentesen oktató- és 

• b b 't ,, t ' 
;a, a több mint 11 OOO bizalmi, 

kultúrterem. vala.mint egy kor- legJO seg1 0 arsa a. 11iunkabizott3ágok, tánadal-
szerú, ha.tlakásos ház épült. A k ·i 
bér.töme;ggazdál,1mdás követ-

mi munkások a.z eddigie ne 

kezt� a termelékenység A Kelenföldi Pályaudvar ju.kat. Engem visront ismer- - legtöbbször napokba teUk. nagyobb feladatok megoldó!á-

sta«n"-'- • + ,.__ � 1 raktárnoki lrodáJ"ába.n talál- nek, hiszen itt vesszük fel az - M!t szól ehhez a Szilágyi t'a is képesek. A szakszerveze-
matos.,..."""""'J·a·-·'"' m_egs

m
zu
utan"'

tk
'::_,;·_0 ya.. csala'd?. ti mozgalomba bekerült ÚJ. ta-

v= '-'L.JU\.. koztam Borszéki Ferencoel, az timbereket, itt kapják a pén-
A szentesi épf,t,étj főnökség állomás szakszervezeti titkárá- zül,et is. - Megszokták már, o.:t gok friss vérkeringést, lendü-

11 tagú s:wilcszervezeti bű:ott- vaL Az idén má."'iO<lszor vá- mondják, ez a.z én -ilgyem, A !etet adnak a további munká-

ságán.ak elnökévé Tóth Ist�'<i-nt, Jasztotiák meg ebben a tiszt- .,Nem cserélnék férjem is itt do!,goz.ik a pá- hoz. Az alapszer,ezetek szer-

fü!ká:rává Baranyi Istvánt vá- ségben, de már 28 éve dolgo- k h I 
lvaud\'al"On. Tavaly november vezetileg m�erósödtek, kiala-

l:asztották. zik me,gszaki.'!t..� nélkül mun- mun a e yet" 7-€11 igen büszh-c volt rám, kultak a közeli és távolabbi 

Új és régi aktivisták 
kahelyén. Kevesen isrnerilt 0n mivel elégedetlen? amikor a szaikszervezetben feladatok, amelyek megoldása 
nála jobban az itteni vru;u,ta- ? ,·é-gzett munl<ámért kiváló tovább erősíti tömegknpcsola-
sokat. Ebből tápl.álkozik nép- dolgozó lettem. tukat. 
szer"�"'"e, mert olyan, mint Tehát elégede!it? Molát Ferenc Sz. Tóth András 

Botdízs4r GyuI,a. lrulön-küolön 
tudósított a békéscs.aJba,i von
tatási és a pályafenntartási 
főnökség, az ál.kmlás, ezenikí_ 
vül Orosháza és Gyula állo
más. dolgozói:na,k vezetóségvá-

- lasztó it.a;g,gyúléséról, Hletve 
lk:üldöttért,ek.ezletérőL A be
számolók és a felszólalllk, köz
tük a fel.só'db szai."ltsrerve;.eti 
szervek és a vasútigazga,tóság 
Jtépv:isele!Jében megjelent ven,.. 
d� nagum. értéloolték a be
$zámolási időszakban elért 
moogalmi és gazdasági ered
ményeket, de a további tenni
rolól.."1"11 is rámut.attak. 

A jó eredményekkel fü.,.-g 
össze többek között, hogy pél
dául a bé'.késcsaba:i vontatási 
fónökségruél - írja Boldizsár 
Gyula - 152 aktívist,a és 50 
bízalmi, metve biz.aJmihelyet
tes segítí a. .sMkszervezett 
munkát. Ezen a szolgálati he
lyen egyébként mintegy ötven 
nő dolgO?iilk, s a most mega,la
lrult nóbimttság sikeresen mű
ködhet köm-e a nők élet- és 
mun,kakörulrnényeinek javítá
sára irányuló feladatolk,ban. 

Bék.éscs.a,'bán, a mimli.szter
tanács. és a SZOT vörös ván
d<r7.ászlaját a beszá:mo1ásl 
időszakban elnyert csomópon
ton a 11 tagú állomási szak
szerveooti bi.wttság elnöke 
PaJotni Márton, titkára pedlig 
új<ból Kalcsó Imre lett. Ugy2J11-
e2lt a tisztséget a vontatási f.ó
n�él Kegyes La.j{,$, illet
ve Kocsmáros Ferenc tölti be. 
A pályafenntartási főnöla;ég 

szb-elnökévé Szabó Ferencet, 
titkárává Keslyár Mihálvt vá
lasztották a 900 főnyi tagságot 
mpviseló ilruldöttek. Gyula ál
lomás szaiksrerve7,eti biZJOtisá
gánail;: eltnöke Kocsis József, 
ti-tlká:ra Süvege.s István lett, 
Orosháza állomáson pedig el
nökll<'é Nyári Györfll/Öt. titkár
rá Bonus G-yörgtJÖt választotta 
a tagság. 

A Szeged állomáson, vala
mint Szeged-Rókuson a táv
közlő- és bi.ztosítóberende,zés 
fenntartási főnöikségénél meg
tartott választásokról dr. 
Bánkjalvf. Gyula és Sziládi 
Sándor tudósított. Ezeklból. a 
levelekből k!derül, hogy Sze
ged állomáson 11-ről 13-ra 
nőtt az szb-ta.golk száma, s vál
tozás történt az elnöki és a 
ti tkiátri poszton is, mivel Bodor 
Ferenc lett az új tltkiár, szb..el
nöklk:é pedig Kerekes Gyulát 
választották. Az elózóen meg
választott 50 férfi és 16 női bi
zailroi köwht; is sok ez új ak-
1iivlsta, hiszen a régi biza:l
miaik közill cmk 27-et 11álasz
tott ú;;á a w,gság. Altalában 
betegség, áthelyezés vagy a ikü
szöbön álló nyugdíjams tette 
szükségessé a személyi válto
zásobt. 

Ezrel szemben a 'l"BFF-nél 
ismét az immár 18 éve � 
szervezeti funlkciót viselő Kó
nya György marad,t az szb-el
ruxk, i,J1etve harmadszor is tit
kánrá választottálki Moltná1' La.
io&t. 

Alkotó vita� jó javaslatok 
Szfí.ct Ferenc Hatv311libólkül- imnt hangzott el ,főbbek: kö?iött 

dött tudósítása a csomópani az újít.6mozgaloon további se
forga,l,nú, vonitaitási és pálya_ gírese, az ekörül tapasztaliható 
fenntartási:i dolgozóinak szak- huz.avana megszün>teliése, a ko
szarve:reti választásáról adott csijavító-múhely :röptetójének 
képet. Legfőbb jellemzőnek a felújímsa és általában a von.. 
f�ólalók aktivitását tartja, tatási. műhelyben a munkalro
mert - mim,t; írja - a vonta- rülmények javítása. 
tási főnökség szaksziervezeti A pfilyafenntartá.sl dol� 
,-�asztó taggyűlésén ikü.J.döttei 1-'ethő Andníst, az ál
tfz, a hatvan-salgótarjáni lomási dolgowk Szuromt Ist
pft-fánökségnél lezajlott vá- vánt, a fűteihá:i:i.ak Kékeri Ká
Iaszitásnál tizenkét, az állomási rolyt választották a szalkszer
szb megválrusztásánáll tizenöt Ye2leti bizottság titkárává. 
dol,gooo fejtette .ki vé1eményét, Rákosrendező páJyaudvar 
illetve javaslatát a beszám.o- forgalmi do]gozól.na!lc vezietó.. 
'.ót követő vlt.á:bam.. Kívánság- sé®váfasmó küadöttérte'kez1et,é... 

'-'=<> Van néhány problémúm 
a fa, amelynek mélyek a gyö- és azon gondolkodtam, me- ,--------------------------
k

�
.
Nálunk nem volt 3:1:oká.s, lyiket i3 említsem. Itt van 

ho,.,, szóz,·unk a. fón.öksé,.,..,,,k az adminisztratív dolgozóit fi-
,,,, .,._ zetése. Úgy érzem, ha beletc-

- mondja - de már ezt is kintck a borítékba, nem sok-. megengedhetjük magunknak. 1'a becs1ilil. munkánka.t a vasha nem úgy mennek a. aol- útnál. Sót vannak, akik egy-
gok. 

- Ki a legjobb segítőtársa? S2le!t'Úen lebecsülik, pedig mi 
_ kérde?Jelll. is ugyanahhoz a családhoz 

_ Sziuigyí Józsefné _ vá- tartozunk. mint a kocsiren

laszolja habozás nélkül. dezők, a forgalmi szol.gálatJte
Keresse fel, érdemes vele el- vők vagy mások. Ha egyszer 

beszélgetni, hiszen a. szakszer- véletlenül nem úg_v látnánk 

vezeti bizottság egyik !egré- el a feladatt.uumt, ahog_v évek 
óta megszokták az emberek, gibb tisztségviselője, gazdasági mondjuk egy vag_v két na-felelős. úgy kell nekünk, mint pot késnén!;: a fizetéssel, ak

a családban az anya. Ő oszt- kor bi2ltos 1ielfigyeln6nek rúnk, 
ja be a pénzünket és mindig hogy itt vagyunk. Talán még 
tudja, mire mennyit szabad némi jutalmat Is sikerülne kl
kiadni, nehogy túllépjük a harcolnunk. De én szeretek a 
nagy család, a szakszervezet · ,.,. z · 
köl"""""•etését. 

s;::amo=a.l do gozm, nem pa-
�.... naszkodom, nem cserélnék 

E, rdekes feladat 
munkahelyet, beosztást. Ezek 
a számok az én hadoszlo-

Osak néhány métent kell palm, fegyveroanírtaim. 
megtenni. a s.z.emélyzetl és Elk 1 

- •
t 

• 
számviteli irodákig. Szilágyiné e ne az eros, es 
ebédel, aztán betoPPllll'l a szo- _ :€s húségesek? 
bába. Ha ,nem mondanák a 
kollégák, a:kJlror is tudnám, 

- Eddig nem csalódtam 
hogy ó az, akit keresek, mer,t bennük, de úgy érzem, mások 
kívülról is olyan, amilyennek sem. Nem mondom, egy-két 
a titkár leírta. Vidám és szol- helyen elkelne már az erősí
gá.131tlkész., meglátszlik mj,ta, tés, a vérátömlesztés. Azt f:e.. 

hogy , fél é f al lesleges hangsúlyozni, ho111; mas vtlziede ogl - a segélykerethez a. Dárím kozik az emberekikel. 
- Há.t ez a funkció mát' ki=se sem volna elég, de 

csaJc mjta.m marad, amíg bizony több pénz kéne, ha 
nyugdíjba nem megyek egyszer egy évben meg aka.r-
mondja. - De higgye el, na- Juk a;lándélromí a. nyu.gdíja
gyon érdekes feladat. En má1' .sa.inka.t, a. nődo!gozóinkat vagy 
olvasni tudok a.z igényelt bé- a gyerekeket. A múltkor az 
lyegekből ia. Ahol fizetik a egyik elhunyit munkatársunk 
ta,gdí;a.t, ott mncs különösebb temetése után szóvátett.ék a 
baj. Ahonnan meg visszahoz- dolgozók, hogy a sza.kszerveze.t 
zák a bélyeget, ott valami olyan szegény, hogy még egy 
nincs rendjén. Ilyenkorazután koo:rorúra sem telik? Felül 
utánanézünk. kellene bírálni a. kf.adá.sokcit, 

- Mo.st például honnan ugyanis vannak olyan terüle-
hoztak vlssz:a bélyeget? tek, mint a kultúra. vagy a 

- A kocsit'endezőktől. Ve- sport, amely az állomásunkon 
lük van a legtöbb bajunk. nem nagyon megy, mert a 

Ped' · hall ....._ ó'· VllSUtasok 75 százaléka vidék-
�ek � ul�ob�-...

, 
.,. ről já,r be. Esszerllbben kelle

- Ez igaz, ezlért érthetet- ne elosztani a pénzt és akk07 
len a viselkedésük. Némelyik fedezni tudnánk a váratlan 
olyasmit Is megenged magá- kúulá.sokat is. 
nak, ami felháborító: belép - Mennyi Időt vesz igény
a =kszervezetbe, segélvt kér, be szakszervezeti munkája? 
megkapja és aztán kilép. Má- - Sokat. Pon-tosan még 
sok meg a.rra hivatkoznak, nem néztem utána, de a havi 
hogy nem ismerik a bizalmi- zárás, a .km1to:nra vezeités stb., 

Tartalmas beszámoló, élénk vita 
A Celldömölki :eprtésl Fő

nökség v=t&égválasztó kül
döttérte.kzletén Kiss J 6zsef, a 
szaltSzervezeti bimttság titká
ra adott számot a te6tület két
éves munkájáról 

Az igen részletes, a szak
szervezeti bizottság egész te
v.§i'kenységét fal.ölelő beszálmo
lóból megtudtuk, hogy az épí
tési főnökség 1969. évi tel
jesítményéért kiváló fónöl.ség 
lki tüntetést kapott 1970-ben, az 
építőipari SZU/ksro.lgálatok ré
szére meghirdetett jubileumi 
munkaverseny értékelése 
alapján pedig elsó helyezút 
ért el. Ehhez a szakszerve
zeti aktivisták is hozzájárul
tak. A 12-es számú építésveze
tóségnél a szail=rvezeti bi
zalmiak aktívan vettek részt 
a vállalások k:ialaJc!tásá,ban, a 
s.rocialista brigárlszerzódések 
megkötésében. A brigádok 
megbízásából ők tettek ;avas
latoka.t a kitűzött prémiumok 
szétosztására is. Tehát ,nem
csak a ki tfuött célok elérésé
nél vállalják a felel.6.sséget, 
hanem az azzal járó anyagi 
jutalmak szétosztásáért Is. 

A beszámoló foglalkorott a 
szaksz.ervezet.i bizottság érdek
Yédel:mi tevékenysé.,"'ével, az 
élet- és mun.kaköriilmények 
javítása érdeklében végzett 
munkával, kiemelve az ered
ményeket és feltárva a nehéz
ségeket, hiányooságokat. 

A beszámolót dicséri, 11.o©' 
a. vitában 13 killd-ött kért szót, 
s kivétel nélkül mind a bes..."á
moióban elha.ngzottakhoz kaJ)
csowd,-:ak. A di� s. az el
ismerő sza�'llk mellett a !zak
szervezeti munka gyengeségeit 
is bátran bíráltá,!c. 

A választás során nem volt 
kétséges, hogy a jelölőm.ziott
s.ág javaslatait a küldöttek 
�..avazzru;:. A szaks.:rerve
zeti bizottság titkára újból 
Kiss Jóuef lett. Ismerve az 
építési főnökség területál dol
gozó szakszervezeti aktivls�1-, 
ti�Júk áldozatos, f�e
lósségteljes munkáját, minden 
bizonnyal, a jövőben felada
taikat a jövőben is a dolgozók 
megelégedésére végzik el. 

Horváth Fenne 

A vezetöségválasztó taggyűlésen 
történt . . .  

A közelmúltban megtartott 
mühe]ybizottsági választáson, 
a szombathelyi járműjavító 
vnr. osztályán történt u 
alábbi eset: 

A mtlhelyblzottság vezetósé
gének beszámolóját vitatták 
meg a taggyQlés rés:tvevöl, 
amikor Kiss Ferenc szocialista 
brigádtag, pártalaps:ierveze
tünk titkára, szóba hozta, 
hogy a nemrég elhunyt Sale 
István, aki szintén a rugóko
vácsmúhelyben dolgozott, há
rom gyermeket hagyott hátra. 

A legkisebb közöttük három
éves, lányka. 

Sok fontos kérdést kellett 
még a taggyűlésen megbeszél
ni, utána a vezetőséget meg
válnsztani, az előbb felvetett 
téma mégis csak egy azonnaU 
határozat megszületésével ke
rült nyugvópontra. A határo
zatot az üzemrész szocinlista 
b1igádjai hozták, s eszerint s 
brigádok által felajánlott ös:::
szegből a lcislányt felruházzák, 
ma;d pedig a.z iskoláztatásá
hoz i.s seg{tséget nyújtanak. 

Boros ZeUáu. 
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A MÁV vezérigazgatójának 
és a Vasuiasok Szakszervezete Elnökségénelc 

1 R Á N Y E LV E I 

Négyszeresére növelik 
a MÁV közgazdászok számát 

Zánkán rendezték 

a munkaverseny-mozf!;alom továbbfejlesztéséhez, a vasutas közgazdászok első konferenciáját 

A r-1agyar Allamvasutak te
vékenységét az 1971-75. éves 
idöszalcban a népgazdaság ne
{!:yedik ötéves tervéből a vas
utra háruló s.zállítá:si igényel, 
lkielégí tése, valamint a saját 
öt�Yes ternfüen srereplő fej
lesztési, lmrszerűsí té:,; és 
<'gyéb előirán:,rzott feladatok 
teljesítése hataro= meg. 

A 1:asút feladata a népgaz
daság szállítási igé-nyeinelc 
gyors, pontos és maradéktalan 
kwlégttésénel; biztosítása. A 
v-állalati gazdáillkodás �eretei 
között a fö feleclat teljesité.<;e 
érdel�ében fokozottan előtérbe 
kerül : 

at. a gazdaságosságra, való 
törel.vés; 

b/. a személys:::állítá� kultú
,-áUságának és a szolgáltatások 
s.:!nvonalánal. nöt,elése; 

cl. a termelékenység fokozá
'4; 

d/. a kereskedelmi szemlé
let javítása, a devi=aszerzö és 
kímélő tevékenység fej!es::.té
�e; 

e/. a vasutas dolgozók é!et
és munkakörülményeinek ál
landó javítása. 

A vasúti szolgálati helye
ken arra kell töre.'<:edni, hogy 
a szocialista munk3,--ers6ly a 
fentiek figyele.'llbe,·ételével 
hatékonyabban seg.tse a sze
mély- és áruszállításban a 
llIAV-ra ltá-ruló fe/.cuuJ.tok vég
rehajtását és az ezt swlgáló 
fenntartási feladatok elvégzié-

·t, az es2:közök kihasználá
sának fokozását, a munka- és 
ÜZl.'.mszervez.és, a gyártás és 
műszaki technológiai szfmro
nal fejlesztését, az újíth.moz
galom kiszélesítését, a dolgo
zók kezdeményező készségé
nek. .�zellemi erőfeszítéseinek 
hatékonyabb kibontakozását. az 
fuJemi és munkahelyi demok
:rácia fejlesztését, az embersé
ges, . íl)JO'TS és bürolcráci.amen
tés 'ltgyinté;,iést. · 

A munocaverseny-mozgalom 
hatékonys5isáma.k fokozása ér
deké�n állandóan megfelelő 
:,:zínvonalon kell tartani a ver
seny szervezését, irányítását, 
nl'ilvános.sá.,<>át és mindezek 
érdekében együtt kell működ
ni a szakszervezet és a KISZ 
illeté1res szerveivel. Törekední 
kel! a mmikc.verseny tartalmi 
tzí rm011c.Zának emelésére. To
ni bb lcell javítani a. közle1.e
dési ágakktr.l - különösen a 
Volán-vállala.tokkat való 
együttműködést, figyelembe 
,·éve a népgazdaság és a köl
csönös vállalati érdekeket, va
lamint a közlekedéspolitikai 
koncepcióból adódó feladato
luit. 

Biztosítani ikell. hogy a dol
gozóx minden sdnten állan
dóan ismerjék a szo1gál�ti 
hely, üzem, füemrész felada
tait,. Az eddigieknél még job
bon keU érvényes!teni az er
kölcsi és anyagi ösztönzők1.el 
�•aló hatékonyabb ga.zdálko
dást, azolc szélesebb körú és 
rug:ilmasabb a1kalmazását. 

A gazdasági vezetők, szak
szervezeti szervek és KISZ
siiervezetek segítsék a ve-rseny 
helyileg legjobb formáinak ki
alakítását, a vállalá.<;ok lkidol
g,ozfuát,,·égrehajtását, az ifjú
sági terme1ési mozgalmak 
megfelelő alkalmazását és ki
szélesítését. 

A ga.zdasá.gi célk:itúzi!se1ckel 
egyiitt keU meghatározni a 
dolgozók élet- és munka:körül
ményeinek, valamint egész
ségv<.¼ielmének állandó javí
tását, a munkabiztonság növe
lését, a szociális és kultúrális 
ellátott.<;ág színvonalasabbá a.'
telét. a dolgozók szakmai, po
li ti.kai és á.! talános művelts.'.� 
gének fokozását és mindezek
kel kapcsolatban kiadott in
tézlredések követkleretes vég
rehaj tásá.t. 

A várható fe1adatok teljesí
tésének elösegitésére a mun
kaverseny főbb irányelveit az 
alábbiakban határozzuk meg: 
0 A náp<',,azda..<;.á;p. szállítá

si. igények ,kiel&gítésének 
biztosítása érdekében minden 
=ü!it.ísra felkínált árut idő
ben. a mi.nós<'.,gi követelmé
nyeknek megfele1óen kell el
s z.-1 lli ta..'li. 
• A gazdálkodás eredmé

nyes�e'k növelése je
len tös mértékben fokozható a 
ráfordítAsdk csőkkenté!-ével. 
Vo.lameru1yi területen közpon
ti f<'ladat a.z önl:.ö!tség csök
lcentése. 
A A tehervonatok teI-v 
� szerinti és menetrend �ze
rint! közlekedésének javítá
sával növelni kell az áruk ke
rf'SJ'Jed.�1mi sebess0sét, a YO
nÓPrő gazdaságo.sabb felhasz
nálását, és csökkenteni kell 
az u tazó,,.,emélyzet lete.rhelé--
1<ét. 
• A !korszen1 vonóerő 

mind nagyobb mértékben 
jelenik meg a hálózaton. A 
helyes tordulótiervek kialakf
t:i.�íval, azdk betarwtjvat el 
kell érni a VOMerll-1:.apacitás 
hn.tékmtv kihaszmílását. 

• A vonatforgalom pontos
ságának növelés-e érdeké

ben biztosítani keU a szem-ély
s,álltt6 vonatok menetrend 
szerinti Indítását és közle
kedtetését, az uta7.ás kultúrált
ság;mak fak:ozását. 

• A vasút iizemeinél köz
ponti feladat a javítási 

és gyártási tervek teljesítése, 
a végzett munikák minő.�gé
nek növelése, a ráforditások 
csökkentése és a mun'ka ter
mclákenységénel.: fokozása. 
0 Az építési szakszolgálat 

területén elsúd).eges fel
adat a te-rmelési tervelc telje
sítése, a munka term.elékeny
ségének javítása, a létesftmé
nvek átadási határidejének 
betartiisa, a rekonstrukciós 
mun'kálait.ok k()ltlcentrál.t üte
mezés szerinti végrehajtása 
és a munkavégzés mlnőségé
nek javítása. 

• A pályafenntartá<::i, táY
lközlési és biztosítóberen

dez.ési fenntartási főnökségek 
részére legfontosal>b célkitű
zés a pályák és tartozékainak 
a forgalom biztonságát szolgá
ló berendezések minőségi álla
potának javítása, illetve meg
felelő szinten otart:ísa. Fokozot
tabban ncell törekedni a mun
kaidő gazdasá,gosabl> kihas7� 
nálására, a termelékenyebb 
munkáltatásra-

• Az anyagszerkezelési 
sza:kszol!!álat terület.én a 

Jl1€11;felelő mennyiségú, minó
sét:ú és Yá.las...->té.1-.-ú anyageUá
tiisna'� b'zto<'ítás:i a !központi 
föladat. Ezzel �;dőbe-n a 
gazdálkodás hallP.Jmnyabbá té
tek> érdekében csökkenteni 
kell a szak<;zolgá'l.at önköHsé
�ét, fel keli sz:.unolni a vasút
üzem szempontjából felesleges 
anya:;tlcészl.eteket. 

• A vasútüzan múszaki 
fejleszt.ésének t-1ósiegftése 

érdekében fokozottabban keU 
megva.l6sítani az újítási fel
adatter,,ekben kiad.ott célkí
tí:zéseket. Hatékony lnt.ézlre
clést kell teru>J az újítfisi ja
vaslatok elbírálá<:ára. az elfo
gadott újítá..·sok gyorsabb has:u
nosí tá.sára. 
A A vasútüze:n közoontl 
W irányító szervei részére 
a felsorolt főbb íeladatoll;: vég
rehajtásának elósegítését, a 
rendcl:kwksre álló es�özök 
hatékonyabb felhasználásá
nak, a hálózat.i és területi ér
dekek cél�zerú összhangjának 
biztosítását határozzuk meg. 

Fokozottan kell előtérbe he
lyezni a t'égzett munkával 
arányos anyagi és erkölcsi el
isme-réseket, azoik idóbenl ld
adását, az elismeres-.1 ren�-e.ze
rek egységes és céltudatos to
vá:bl>fejlesztését. 

A7. Irányelvek azolk:at a fon
tooabb feladatokat tartalmaz
zák, amelyek megva).ósf tása 

elősegíti a fuvarozási igények 
kielégítését, a vasutas dol,go-
7,Ók élet- és munkakörülmé
nyeinek állandó javítását. 

A vasútigazgatósá:gak a 
sza'kszervezet területi bizott
ságaival e(lyüttesen az irá.ny
elvek alapjá11 alaldtsáJ: ki éves 
célkitfuéseiket, vállalásaikat 
és hat.ározzfilt meg azokat az 
eszközöket, versenyformákat, 
amelyek bizto51thatják a fel
ada.tok maradéktalan teljesí
tését. 

A szolgálati főnökség, üze
mek a hú.lózati irányelvek, va
lamint a vasúti.gazgatósági 
cél'kitúzések ügyelembevérelé
vel hatóroZ7..á.k meg a főnök
ség, üzem és azon belül a 
munkahelyek éves vállalásait, 
a munkaverseny helyileg leg
jobb formáit, az eiih.--ölcsi és 
anyagi elis:meréselk adományo-
z:í�ának feltételeit. 

Dr. Mészáros Károly miniszterhelyettes, a MAV vezérigazga• 
t�ja beszél a részvevőkhöz. 

A szocialista brigádok az 
irányelvekben és célkitűzések- A múlttal ellentétben - a 
ben rögzített alapelvek tigye- vasút fejlesztésében kizárólag 
lembevételé,•el a S7JOlgá.lati a múszaki szemlélet uralko
hely konkrét feladatai alapján dott -, ma már a vasúti köz
készítsék el éves vállalásaikat. lekedés üzemvitele nem kép-

A kivá.16 dolgozó lk:i.tünteté- zelhető el a múszaki-gazdasá
rek adományorz.ásának köve- gi szemlélet egysége nélkül te1ményeként kell a srolgálaitl Ennek a gondolatnak a jegyéhelyeknek előírni a sajátos ben hívta össze tanácskozásra 
feladatok végrehajtásánál az a Vasúti Főosztály 1. szakoszirányelvel<ibPn meghat:árowtt tálya _ a magyar vasút töra1ap,·etó célkitűzések teljesí- ténetében első ízben - a tését. MAV közgazdászait, azokat a 

A vasutas KIS�.rerve7� szakembereket, akiknek első
az irányelvekben és a helyi rendű feladata van ennek a cél.kitúzések'ben meghatározott szemléletnek kialakításában feladatok végrehaj,tását épít- és gyakorlati megvalósításá
sék be éves akcióprogra.rnjuk- ban. 
ba. A vasutas közgazdászok el-

A Magvar Allamva..,;ut.lk só konferenciáját február első 
Vezérigazgatósága és a Vas- két napján a Zánka-Köves
utasok Szakszervezetének El- ká.l állomás melletti vasutas 
:nök.<oé;!e meg van győződve üdülőben rendezték meg, 
arról, h-Ogy a va.mt,ur dolgozók mintegy száz közgazdász és a 
eredményesen járulnak h-0:::zá szakszolgálatok vezetőinek 
a Mpgazda.sá.g negyedik ötéves részvételével. 
teri.-ének sikeres teljesítéséhez, A konferencia első napján 
a vasútra háruló feladatok Szücs Zoltán vezérigazgató
maradékta,lc.n eégreha.jtásához. helyettes ismertette az új köz
Megíelelő hel,ytáll.ással, a vas- lekedési koncepció közgazda
úti !1..-özleke<lés !kapacitásának sági kérdéseit, a gazdasági gazdaságosabb kiha=á.l.ásá- mechanizmus reformjának ml, a munlka- és üzcms2lerve- tükrében. Az előadáshoz tizés to-11,fübi javításával ered- zenöten szóltak hozzá. ményes gazdálkodást folytat
hatunk. tovább javíthatjuk 
dolgozóink élet- és mun.kakö
rülményeit, mindez.akkel já
rulhatunk hozzá rnagy nemzeti 
célunik., a szocializmus teljes 
felépí t.éséhez. 

Gulyás .János s. k. 
a Vasuta.�k Szaltszervezete 

titkára 
Dr. Mészáros Károly s. k. 

mi n.iszte:r'helyettes, 
a MA V -rezérigazgatója. 

A tanácskozás második nap
ján dr. HoL!ó La.jos, az 1. 
szakosztály vezetője előadá
sában a MAV közgazdász-el
látottságát, a közgazdász-után
pótlási törekvéseket ismertet,.. 
te. Ez idő szerint 105 közgaz
dász dolgozik a vasútnál, te
hát minden tízezer vasutas 
dolgozóra körülbelül hét köz
gazdász jut. Ez; nagyon kevés, 

Sturovói tudósítás 

(Laczkó Ildikó felvét.el.e) 

sokkal többre van szükség a 
gazdaságos vasút megvalósí
tásához. Számukat 400 fölé 
szándékoznak emelni. 

Az emdást követő vitában 
felszóla'1t dr. Mészáros Károiv 
miniszterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója Többek között 
rámutatott : valóban ta.rthatat
lan helyzet, h-Ogy a MAV-nak. 
ennek a 150 ezer dolgozót fog
lalkoztató hatalmas üzemnek 
mindössze 105 közgazdásza 
va.n, de a gazdaságos, korsze
rű vasút megteremtését nem 
szabad egyedű! az ö számuk 
gyarapításától váriii. Ezt az 
óriás feladatot csak minden 
vasutas összefogásával, mér
nökök, közgazdászok, oktatók, 
tudományos kutatók, terve
zők, nem utolsósorban pedig a 
külszolgálati dolgozók össze
fogásával, tehát egységes 
munkával lehet elvégezni. A 
kétnapos konferencia nem
csak a MA V közgazdász-ellá
tottságának fontos ügyét pró-
bálja előrevinni, hanem en
nek hathatós hozzájárulásá
val. az eredményes munka 
révén a legnagyszerűbb célt, a 
tökéletes vasúti szállit:ást is 
igyekezzék elérni 

A vitában számos hozzá
szólás, bírálat, javaslat hang
zott még el a közgazdászok: 
eredményes foglalkoztatásá
ról Végül elhatározták : kidol
gozzák, a vasút mely terüle
tein kell közgazdászokat al
kalmazni. Kimondták azt is:  a 
jövőben évenként megrende
zik a vasutas közgazdászok 
konferenciáját. - szf -

A vezérigazgatói elismerésre A MÁV dolgozói megtartották 
a vándorzászlót 

jó év végi, bizonyí.tvánnyal válaszoltak a Landler Járműjavítóban 
Amióta az tszakl járműja

,•ító áttért a Diesel- és a vil
l1mymozdony-javításra, a 
megfogyat.kozott, de a vontató 
j�rművek még mindig jelentős 
részét képező gúzmo;:donyol, 
Tcörii.lbelül egyharmadanak ;a.
dtása a. Landler Jenő Já-rmú
javít6 üzemben összpontosul. 
,\ teherkocsi-javítás sem lett 
kevesebb a Landle!.'ben. Sót. a 
r- úvekvó szállítási feladatok
kal arányosan, a htitőkocsi-fő
vizsgával együtt, mind több 
munka hárul az üzemre. En
nek a feladatnak régi jó híré
hez méltóan meg is felel, hi
szen csak nemrégen, a múlt 
év első félévi teljesítményéért, 
kiemelkedö termelési tevé
kenységéért vezér-igazgatói el
ismerésben részesült. 

Vajon az első félévi jó bizo
nyítvány után milyen ered
ménnyel zárták az évet? Kér
<'é5ünkre Fenyvesi István 
igazgató és Simon. László. a 
szakszervezeti bizottsá,g titká
ra szerényen sorolj,ík az ön
magukért beszélő számokat. 

Eredményes folytatás 

vítási tervet 103,5 százalékra 
teljesítették. Ez azt jelenti, 
hogy 153 gőzmozdony nagy
javítását, 908 hűtőkocsi fóvizs
gúját és 1845 tehergépkocsi 
javítását végezték el Hozzá
tehetjük: derekas teljesítmény, 
különösen ha figyelembe ves::
szük, hogy 1969-hez képest 
194 főt•el kisebb munkásl.ét
számmal érték el. Ez a fizikai 
dolgozóknak több mint 10 
százaléka Kilencven ember 
dolgát a munka alaposabb 
megszervezésével, az anyagel
látás, az anyagmozgatás meg
javításával pótolták az erre 
rászoruló reszlegekben, 104 
hiányzó helyett pedig a töb
biek „ráhajtottak", keményeb
ben markolták meg a kalapács 
nyelét, intenzívebben kezelték 
gépeiket, szerszámaikat. nyen 
mádon 4,6 száza.lékka.l r..övelte 
te-rmelékenységét az üzem. 

Az is kiderül a beszélgetés
ből, hogy a vezetők jól meg
fontolt elemzéseken alapuló 
gazdasági rendelkezései, pré-

A nyereségrészesedés szem- mitnn- és bérintézkedései ve
pontjából méTt darabszámja- ktték meg mindennek az 

alapját. Az eredményekben 
anyagilag is érdekeltté tették 
az osztályokat. Kimondták pél
dául, hogy egy tehcrkocsí-fö
vizsgának a tervezettnél gyo-r
sa bb befejezéséért a. teljeslt
numyszázalékon felül 200 fo
rintot kap minden brigádtag, 
céljutalomként. Meg is kap
ták majdnem minden esetben. 
A mozdonyosztályon hasonló 
célt túztek ki a gépelt leszere
lésére Itt 270 forint volt a fe
jenkénti céljutalom. 

Bevált 
az önálló bérgazdálkodás 

A bérgazdálkodást leadták 
az osztályoknak, a hozzáigazí
tott termelési programokkal, 
az ösztönző feltételekkel 
együtt és az osztályok maguk 
határoztak a felhasználásról, 
az órabérjavftásról, a kiváló 
dolgozó cfm odaítéléséről stb. 
A bérgazdálkodás jó végre
hajtásában jelentkező terme
lésnövekedés arányában emel
kedett az osztályvezetök, a 
művezetők prémiuma is. Ez a 
rend bevált, mert nemcsak 

nagymértékben hozzájárult a 
termelékenység növekedésé
hez. hanem jelentékenyen nö
velte a bérszint.et, emelte a 
dolgozók keresetét. A 10,40 fo
rintos 61'abérátlag körülbelül 
70 fillérrel emelkedett. Ebben 
benne van a törzsgárclatagok 
megbecsülésére juttatott pót
lék is, ami 1160 dolgozót érin
tett. 

A párt és a kormány felhí
vására, hogy a dolgozók a 
nemzeti jövedelem egyszáza
lékos emelkedésével járulja
nak hozzá az árvízkárok hely
reállításához, négy szabad 
szombatjuka.t áldozták. Egy
egy a.!kalommal átlagosan 1200 
ember jelent meg munkahe
lyén. A négy szombaton két 
424-es mozdony fójavítását 
egy 424-es futójavítását, 107 
KY teherkocsi fójavftását 
végezték el, 388 fékszelepet, 62 
tonna szürkeöntvényt, 580 ko
csisiklócsapágyat, egy eszter
gagép nagyjavítását végezték 
el. 

Sz. P. 

Sturovo határállomás ma
gyar és csehszlovák vasutasai
nak nemzetközi munkaverse
nyét január 30-án ünnepélye
sen értékelték. A szobi vasút• 
áhlomás kultúrtermében ren
dezett ünrnepségen részt vettek 
a két határállomás vezetői és 
do1gozói, a Nove-Zamky-i ke
rület pártbizottságának, a po
zsonyi vasútigazgatóságnak, 
Szlovákia Keleti Vasúti.gazga
tóságának képviselői, illetve 
magyar részről Balogh László, 
a váci járási pártbizottság el
ső titkára, Réka.sí István, a 
vasutasszakszervezet budapes
ti területi bizottságának titká
ra és dr. Telek Já,ws, a buda
pesti igazgatóság helyettes ve
zetője. 

Az értékelés szerint, ame
lyet Lengyel Ott6 föfelügyelő, 
a MA V sturovói képviselöje és 
Nagy Kálmán Sturovo állo
másfónöke ismertetett, az első 
félévi verseny megnyerése 
után ismét a. MAV dolgozói 
hódították ei a. vándorzászlót. 
A mi-\sodik félév megnöveke
dett feladataira jellemző. hogy 
44 600-zal több, be- és kl1épli 
kocsit kezeltek. llletve dolgoz
tak fel a határállomáson, mint 
a korábbi Időszakban. 

Rakományigazftást 637 ko
csinfil. kellett végezni. Atra-

kásra 1536 kocsi került, s a 
rakományok súlya összesen 
17 187 tonnát tett ki. Műszaki 
hiányosság miatt megjavítot
tak 5551 kocsit, ebből 2290-et 
úgy, hogy azokat a vonatból 
nem sorozták ki. A magyar 
vasutasok jól szervezett és a 
csehszloválc vasutasok tevé
kenvségével is szorosan össze
hangolt munkája következté
ben 85 800 koronával keveseb• 
bet fizetett a. MAV a szomszé.. 
dos vasút teljesítményeiért, el
sősorba.n a tolatásokért. A ma
gyar ,,asutasok munkasikerei
hez nagyban hozzájárult a 
Sturovóban dolgozó kilenc 
szocialista brigád felajánlásai
nak teljesítése is. A felajánlá
sok többsége a X. pártkong
resszus tiszteletére ki bon tako
zott verseny időszakában fo
galmazódott meg. 

Csehszlovák részről felszó
lalt és gratulált J. Streber, 
Szlovákia Keleti Vasútigazga
tóságának helyettes vezetője 
és J. Janlcovszkt, a Nove
Zamky-i kerület pártbizottsá
gának titkára. 

Az ünnepségen végül 24 OOO 
forint jutalmat osztottak ki a 
munkaversenyben kiemelke
dően helytállt magyar vasuta
soknak. 

Cs. J. 
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Szabados f ómérnök találmánya 

fényt derít a rejtett ltlhákra 
A. debreceni mérőállontás járműsikiá.si kutatásainak 

eredm.ényeire külföldön is fe lligyeliek 

Annak idején lapunkban 
megírtuk, hogy Kelenföld ál
lomáson behaladás közben ki
siklott az 5217-es számú sze
mélyvonat mozdonya. (1970. 
c,!;:tóber 22-én törb.!en,t.) Az 
mindjárt bizxmyosnak lát
szott, hogy a ikisiklást műsza
ki okok idézték elő. E1mek 
ellenére, a baleset valódi okai
nak kiderítése nehéz feladat 
elé állította a körül.mények ki
vizsgálását végző műszaki bi
zottságot. 

A „rejtély" megoldása elsó
i,orban Szabados Dezsó mér
nökfőtanáew&Jak, a debr�eni 
járműjavító főmérnökének 
nevéhez fűződi!k:. Nem azért, 
mert a \'3Súl:nál előforduló 
bal�<atek dkainak megállapí
tásához nem állr.aik rendelke
:zés.."e Budapesten is kiYáló 
szakemberek, hanem azért, 
mert ezt a kisiklást csakugyan 
olyan mfüzak.i hiba idézte eló, 
ami talá.n még soha nem Jor
d•ilt eló a 1XZSÚ,U közlekedés 
történetében. Szabados fő
mérnök viS20nt éppen a sillciá
:!lok speciális oh.--alnak kiderí
t� irá.."lyuló !kutatásoknak, 
az ilyen esetek megelőzését 
szolgáló tennivalók meghatá
rozásának szentelte három 
évtizedes vasúti pályafutásá
nak tekintélyes re;1Jét. Napi 
tizer.két órás mwtkaidejéből 
scúat fordít arra. hogy a kez
deményezéséYel 1968-ban lét
re!1ozott mérőállomás minél 
griimölCS'Ö2XTo'ben töltse be fel
adatát. 

Hordozható méróceila 

De m.ielótt a :mérőállomás 
dolgo:roinak az utóbbi időkiben 
elért eredményeiről szóln.án:!r, 
1:hsu!r, hogy tulajdonképpen 
ml idézte eló az emlékezetes 
balesetet. 

Egy háromtengelyes fútökaz.inkoc:-si <'S3Pá.l;'ymérését végzik a 
középső tengelynél. A csapágyfok és a hordrugó között láihaló 
mérőcella &cgííségével a ,iám1ii sbbilltásának valamennyi jel-

lemző adalál meg lehet állapítani 

Adód:1.'lc pe=e a k€-roé:s : Va
jon a jfu-műjavító üzem szak
emberei nem a snj.j_t é!Xlekei!{ 
ellen tesznek-e, am.ikor az 
amúgy is so,c munkáju.ltat az
zal tetéz.i.J-, hogy az általuk 
kezdeményezett vi2Sgálati 
módszerek nyumán még több 
feladatot vesznek a nyakuk
ba? Ha ugyanis több a feltárt 
hiba, több az elvé<'.,zendó mun
ka is, miáltal csak nöYeked
het a beé'kezó jaYítá.."05 ko
csik átfutási ideje, nem szól
va a ja,itá5i költsi,gek emel
kedéséről, 

- Az elle-ntm.ondás csak lát
nálagos - hangzik a válasz. 
A vo-natok sebessége, 4 ;ár
mii.vek igénybevétete a va..!• 
út korszerásítését:el egyiltt 
nöreluzik. A fel nem tárt hi
bák. könnyebben okozhatnak 
balesetet, mint régebben. Egy
egy kisiklás után mé!7 több 
és m.ég nehe:ebb a munka, 
mint amit az azt elóidézó hiba 
\:ikü.szöbölésére kell fordítani. 

Siklott koc-.ik 
a „mütőas:zl:ilon„ 

. 
kombinációs módszer a!J<.al
mazásával - pontosan kimu
tatja, hogy ilyen körülmények 
között, különbözó vonta1tási 
helyzetekben rnfüént alakul
nak a keréknyomáisok. A csap
nyomás megállapítására srol
gáló erómérócellá.lt egyéb
ként - miután behelyezik aro
kat a jármú csapágytokja és a 
hordrúgókötegcsap közé 
geometriai mérések nélkül is 
kimutatják a rendellenessége
ket, a könnyen siklá�hoz ve
z,etó hibákat. Négy darab 
mérócellával például egy 
kéttengelyes vasúlti kocsi ösz
szes mérései elvégezhetők. 

Cél : a biztonság: 

növelése 

Az itt dolgozó s:r.akmnr_ká
sok - Cs!ge Já,ws, Takács 
Gyula, Nyéki Sándor, Geréb 
János és Risk6 Tibor - nagy 
ügyszeretettel merel'.k a Ba 351 
pályaszámú, keskenyvágányú 
személykocsi ka:!an<los életút
ját: 

- Az 1937-ben gyártott jár
ma feltúwen sokszor ugrott 
le a sinról, ezért a honos kis
vasutak igvekeztek mindig 
megszabadulni t.óle. Debrecen
ből Nyíregyházára került. on
nan Ceglédre „passzolták", de 
,,sikamlós" termé,;zete a tüze
tes műhelyi vizsgálatok és 
javítások ellenére sem vfil
tozott meg. Volt rá eset. hogy 
a futópróbák is si!dá;-sal ,•ég
zódtek. ezért rr, ·r-már ki kel
lett selej tezru a kocsit. 

- Aklcor hozattuk b"! a mé
róállomásra. Méresein:k mind
járt kimutatták, amire se:n
milyen m,:s módszerrPl TI€'m 
lehetett r;ijönni : torziós e!1•a!• 
tozások. köt:etkeztébcn iizl'm• 
közben gynk.ron módosultale a 
keréknyom<isok. s ez tette a 
kocsit silcldsra hajlc.mossci. 

- A kimérés é� az a�t 1:ö
vetó javítás után. llatvan 1-.i
lon•éteres sebességgel is meg
húzattule a kis ,.oullmann
kocsit", s az6ia nincs vele 
baj • • •  

A hasonló példákat ho952nn 
lehetne sorolni, amelyek jól 
érze.¼:eltetik, hogy a 1\1,iV deb
receni méróállnmá.sa sokat 
tesz a vasúti kö::lcl.:edés biz
tonság.inak. r,övelé.séért, s 
me0!elel azolcna.k a !kö\ et„1-
ményeknek. a!T'..elyek sz0repet 
játszottak lé•rehozá.5ában. 

Sz�b;,dos De:r.só fórra."rnök 
és a méróállom:ison dolgozó 
sza',emocrek azonban meg 
többet akamak tenni a m?.g
te:e:c,mtett lehetös&l(ek ha�i.no
sitásáért. Birtokukban olyan 
mérőberend,:,7A.-'sek v:i.nm't, 
amelyekkel még a legkorsze
rűbb vasutak és járműgyártó 
cégek sem rendelkeznek. Ezzel 
a MAV-nál gyakorlatilag mcg
oldott kérd� a kísérlet! h 
üzerru mérések számos, koráb
bi problémája. 

- További célunk - mond
ják -, hogy vaswunk vala
mennw járm,7tfpusár..aJc meo
éllapítsuk és táb1ézatokba fog• 
laljul.: azokat a jellemző tufa• 
tait, amelyek fellla,::nálha
tók majd akár a kocsik j(wl
tásánál, 11kár a::ok korszertr
sitésénél, �-agy akár új ;ar
mi.szerl;czet<?k k.falakí á.sár.ál 
b. A munkát elJ:e:?dtük, de cé
ltmJc teljPs meg•'<l'ásitf..;á g 10Tc 
még a tennivaló11I:. 

Kovács .ló ,·f 

Élők, vigyázzatok! 

Egy év alatt 48 ha/tilos 
és 45 csonkolásos baleset 

Az elnökség 1-egutóbbl ülé
sének napirendjén s-z.erepelt a 
,·asút 1070. évi üzemi bal€se
teinek értékelése. A három 
napon túl gyógyuló, vasutaso
kat ért üzemi baleseti hely:z.et 
a következ5kép;>en ala.kult : 

48 koporsó 

- az összes balesetek szá-
ma 3253 

- ebből csonkolásos : 45 
- halálos: 48 
- a kiesett munkanapok 

száma: 109 377 
- 1000 főre esó baleset : 

21,98 
Leggyakoribb a baleset 
- nynt pályán dolgozó, 
- anFgsz.111íté.st, rakodást, 

t.ái·olástt végző, 
- kocsirendez.ói, sarus.i, vo

natkísérő:, Y.iltói:ls:z�t.itói, v�l
t65ri, mo::.don,>,·ezetől, fút-0i 
mun'.ra1cörl:>en szoigálr.tot tel
jcs.itöl, körében. 

A hnlá!os esetek me.goszlá-

hírvivő a legswmorúbb hír
rel : akit annyira. llazaváTtak. 
nem jön többé. 

Az elhunytakon már nem 
tudunk se;;iteni. A családna.k 
nyújtott anyagi :l'egítség, vi
gasztaló szó - mjnos. nem 
pótolhatja az elvesztett férjet, 
apát, gyermeket. De minden 
egyes eset intő példaként keU, 
hogy szolgáljon az élóknek. 

Egyetlen lépés 

végzetes lehet 

A halálos esetek d'.w.it ke
resve, nemegyszer vagyunk 
kénytelenek megállapítani ,  
h-Orry az aldozat utasítás elle
nes magatartására.! körette e? 
a �'ég:etes hibát. ütkö:zók kö
z.ii belépés álló testhely-zetben, 
űruelv,.énybe lépés, magasfe
szüll:$ég figyelmen kívül ha
grá�a. járművek tolatásánál, 
gur(tásánál a techno'.ógiai fe
gyelem megsértése �zerepel 
Igen gyakran az Lndító okok 
kö7..ött. 

Azok.-i:t a:? embere!;et, akik 
sa sz;;ksz.ol.gálaton.!<ént: 

pá1yafenmartás 
gépésxeti swlgálat 
forgalmi =k.,m!gá1at 
jármúja,itás 

ezt a Jóvátelietl':len hibát e!-
14 köt•eiték., a végzetes pillanat-
16 ban is a k.ötdességte!jesítés 
16 vezérelte. De egyetlen r=z 
2 mozdulat. egyetlen lépés elég 

volt a tragédia bekövetkezésé
hez. Ez leb2,:jen előttünk. élók 
előtt. Gondolko=nak ezen eJ 
azok, al.iknel a rutin má, 
g11a.loorlattá tette a.z utasítás 
el.lenes mu�kat, akik úgy ér
zik, hogy ő!, aru,y;ra otthono
. mozogna1k a vágányok, 
kocs!k közo.t, hO",.y óket nem 
érheti meglepetés. Sajnos, így 
gondolkodott a 48-ból nem 
�-. Gondolkozzanak el a s:ro
morú st.ati6i.t kán azok a ve
zető!<, akik irán},ftása alatt el
uraln,:odhatott ily gondoL'ro-

Az üzetru baleset<,k abszolút 
s-zárna 1969-hez vis:z,onyft\"a 
5.2 57.ázalé!"1<:al csö:;:..l;:ent 
ugyan. de ez e;yálralán nem 
Víilto::.tlt awn a sromorú té
nyen, ho.tr mind a cson::rolá
s-os, mind a halálos e;ete-k S7Í>• 
ma hárommal emelkedett. 

Egy é:, alatt 48 hn.!.álo3 
baleset ! Megi!I"ldu1• ·ág, fá,d:l
!om n.Slkül nem Lh.ct elmen
ni e ,-zam mellett. 43 halál. 
akkor. amikor e:;y i,; tra.,;Miát 
Jelent. 

43 é' eterös, le:;ttöbb.s?.ör e!"e• 
je tel;��en levó mu.,Jvatá:�:i!lk 
ríldoz.t'l. é'.etét a munlca mez.."'
Jén. 48 c•alád ve:s..""!ette el az 
apát, férjet, fiat. teitt•ért, 4.'! 
otthon k p:iján kopogtatott a 

di <mód. 
tiodernebb berendezé;ekke� 

3 SZIOCiál s és mun!t:i:,ö,·ülmé
nyelc javításánu, a rakodas-

�•l� f "'l>al �-e'g)•éb 
11 '·rnö.-kel csö'.mentheto a 
veszélyforrások 57.áma. Ilyen 

- A kijelölt na.1:értó bi
zottság tagjah>a.l egyetértés
ben abból 11 tényből indultam 
h - mondja Szabacloo De
?.:'JÓ -, hor,y (ha nincs lk:ülső, 
e-ószaikos behatolás, és a pálya 
f.llapotában Selm volt elózetes 
me<Y.,.h.ibásodás, mint ahogy eb• 
ben az esetben a vizsgálat.ok 
e;;t teljesen kizárták) a jármű 
l.:eréknyomásdnak vala melyik. 
p011,ton csökkennie kellett a 
kisiklá.9 előtt. De miért csök
kent volna a keréknyomás, 
amikor a 424-es régi, kipró
bált é• csak.nem ötven éve 
jó! bevált konstrukciójú moz
dony? Azután csa!k:hamar ki
deri.ut, hogy a forgóváz.keret
ben. iUetve a nyomál!ványbcm 
talált repedés nem a k.isiT.:!CÍ-3 
1:övetkezménye volt, hanem 
éppen annak. az euSidézóje. Ez 
a•.onban olyan eredetű, hogy 
azt korábban se-nTe! nem ve
hette észre, mivell a rendclle
nesség rugalma.s ala.k.változás 
formá;ában ny!lvánult meg. A 
i-ozdony álló, nyugalmi hely
zetében a repedés mindig ösz
�<>zá."Ult, és csalt a menet 
kö�ben kapott nagyobb ütódé
se:c, feszülések hatására nyílt 
�7,ét, majd zárult &Eze Jsmét, 
n·.ig vég{U Is a baleset színhe
l.1·�n levő kanyarban, Kelen
föld állomás bejárati váltóin 
á•haladva, egi,ik pillanatról a 
mitjkra megtörtént e baj. A 

•·i=sgálat ezt tel;esen igazol
ta . • •  

A méróállamás d<>tgozói 
---------------------------------------i célra a t'<l.Sút a negyedik öt-

fres teT::ben több mint 2 m'.1-

A fámérnök: irányításá.1Val 
,-�:i,.'\?tt !kutatómunka legfőbb 
f:'rd„'tlényei közé tal'ltozik, hogy 
r<1,:.r érvényben van az a ren
d,ilet, amely sreriint úja,bban 
ri J6v;.zsgás kocsik csapnyom.á
rit szúrópróba.szerűen ellen
f,-1.::ni k�U. Ezzel sok rejtett 
h'.Mra derülhet fény. Régeb
ben ilyen méréseket a jármú
iavító üzemek'ben nem vé
geztek., sót a jár.múépít.ó gyá
rak sem foglalkoztak ezzel a 
r�:adattal Nem is volt hoz
�á megfelelő módsrer, illetve 
l:�rende2lés. Most azonban 
r.uír van. Szabados főmérnök 
találmánya a könnyű, kis he
lven elféró, "hordozható, kil
lC'r'.!eges hidropneuma.ti1,.'"U8 el
ven működő, 15 01'szágban sm
b:ic!alma.zott mérácella. Deb
!'e:enb.en síkra szállnak arert, 
hogy ezzel nemsoikára min
den fávizsgá.s kocsi „kiméré
sére" 801' kerüljön. Dolgoo
nak máir azon a javaslaton is, 
hogyan terjeszthető !ki von
t11t6 ;árm.úvekre az efféle, 
rendsl.leres vizsgálat. 

ottjá,rtunkkor éppen egy hat
tengelyes platókocsit vettek 
vlzsgáJ!.at alá. Az 1962-ben 
Gyórben gyártott, Na.vyh soro
zatú, 31 55 480 0091-0 számú 
jármú nemrég nyílt vonalon 
siklott ki Abádszalók közelé
ben, truután a 2. számú hord• 
rúgója eltörött. utolsó revizió• 
;át 1970. szeptember 18-án fe
Jezték be e mi..!ko!ci jánnúja
vítól.>an. Nem ez az első 
eset !kiülönben, hogy- hatten.ge
lyes kocsi forgóvázánalk kö
zéprúgója eltörött. 

Most, a vizsgálat során 
olyan mérések !következnek, 
ami sehol másutt nem végez
helló eL Nem véletlen, hogy 
mióta országhatárainkon túl 
is híre ment az itt folyó mun
kána.k, többször látogattak 
külföldi szakdelegációk a deb
receni jármújavítóba. A NI
KEX Külkereskedelmi Vál
lalat útján például Japán 
vasúti járműipar.a is érdeklő
dött a MAV szolgálati taláil.
mánya.ként szabadalmaztatott 
készülék., illetve módszerek 
iránt. 

Mielőtt a hattengelyes ko
csi csapnyomásmérésére sor 
kerül, Zá.dor Ló-S:e:ló méróállo
másvezero és Tarma Gábor 
csoportvezető irányításával a 
geometriai méréseket v®Ut 
el az ide beosztott munkások. 
Részt vesz a feladatokban Ká
nyá.si László teclmi:kus is, aki 
az üzettnd KISZ-=rveret, il
letve a /i4t11I mérnókök, köz
gazdászok, technikusok. ta.ná
csa által kiú-t pályázatra ké
szít sza'k.dol.gozatot a !kísérleti 
eredményekről A fiatal tech
nikust S2J11.ba.dos főmérnök pat
ronálja, mondván, hogy ebben 
az évben ó már .. �pja az 
obsitot", vagyis nyugdíjba 
megy, és az itt maradóknak 
folytatniuk !kell a most már 
jó meder<ben haladó, de még 
sok feladat megoldására hi
vatott kísérleteket. 

A hattengelyes kocsiról a 
geometriai mérések kideri
tették, hogy a kocsi.szekrény
ben 22, a forgóvázban 24 mil
liméteres elcsavarod<Í-3 van, 
s minden valószínűség sze.. 
rtnt ez okozta a siklást, illetve 
a hordrúgótörést. A csapnyo
másmérés pedig - megteleló 

Ahol tíz 
A közelmúltban történt. A 

rá.k.osrendez6i kocsfjav!t6 mű
helyben egy fiatalember je
lentkezett munkára. El.c;ók.ént 
a múhelyt, azt a helyet sze
rette volna látni, ahol majd 
dolgozni fog. A művezetó 
egy cseppet sem jött zavarba, 
kezével mint áldást osztó pap, 
kÖl'bemutatott a szabadban 
Játható teherlkocsikira, S2ler· 
számokm, és így szólt: 

- Ez itt a rá1wsrendcz6i 
teherk.ocs!javít6 műhely . • •  

Boká;g érö sárban 

A fiatalember csak állt, 
nézte a pályán moz.gódaruval 
relemelt kocsiikat, az aláétkelt 
kocsiszekrényeket, a leszerelt 
kerékpárokat, a bokán felül 
éró sárban, a szaba.d ég alatt 
dolgozó munkásokat, és min
den magyará:IJkodás nélkül 
megfordult, s elindult a Rá
ko$patak mellett, hogy máshol 
próbáljon szerencsét. 

Mintha a szél is csípősebb 
lett volna Itt Angyalföld s1j
vében, a körvasút, a Landler 
Jenő járműjavító, RáJkosren
dezó és a Hámán Kató Von
tatási Fónökség által bezárt 
:szögletben. 

Behúzóduruc az irodába, s a 
műhely gondjairól beszélge
tünk. A legutóbbi termelési 
tanácskozás jegyrokönyi;ét 
lapozgatom. Ebben mindaz 
benne van, ami ennek a kicsi, 
de hasznos műhelynek a prob
lémáit jelenti. Itt nyolc-tíz 
évvel ezelőtt megállt az idó, 
A rég kiöregedett műhelyt 
azért nem fejlesztették, mert 
.küszöbön volt Rákosrendező 
mindent átfogó rekonstruk
ciója. 

A jegyzókönyv, amely a 
munkásdk: panaszait rögzíti, 
éló vádirat. A technika forra
dalmát éljünc, s itt még min
dig egy áttételes, csigasoros 
kéziemelóvel emelgetik fel 
alvázjavításhoz a kocsikat. 
Mivel ezzel a négytengelyes 
.kocsikat már nem tudják 

, 

eve meg·állt az 
.d ,,, , 
l ,0, 

emelni, így azoik ke.étke:9eré
jét sem tudják elv-éger.ni. 
Cs.apnyomásmérö hiányában 
a siklott koc•:k.at nem lehet 
betnérni, jóllehet P..áko,sl'l"ll.de
Z'Ó guritóján a.1-adna ilyen 
rrwnka. Az ásd! s::er.,zámokat, 
az e-me!öket kétkerekű kor
dékon mozgatják egyik. llely
ról a másikra. Ez télen a süp
pedó, la:r.a talajon, sárban, hó
ban nem könnyű munlra. 

Anyaghiány gátolja 
a jarításl 

- Szinkronban V3.e,.."Vt!nk 
RákÓSrendezó állcrnás'1a.l. 1\.11 
ke-ve5en vag:1,-,.;nk, tehát ke
vesebb kocsit tudunk javíta
ni. Az állomá..«on ,-:,,ront ke
ve Qbb a sanv.., ez úgy áll 
arányb:m ezzel a ténnyel, 
hogy tóhb kocsi séTill. Ebből 
keletkezik az a biwn0·os több
let, amit már nem tudunk 
megjavítani. Nagyon sok a 
munkár.k, szerencsére jó a 
szellem.. Az értekezletek, a 
taggy:'llések aktír.•ak. A dolc;o
::6k bátran megmondjá.k véle
ményüket. Sajn.os nem min
den jut el az illetéT:.esekhez. 

C aknem minden értekez- Sokszor egé$.:<m kis do!gokat leten szóvá teszi l· az anyag- S{!,n lehet elintézni. Hogy csaJt hiányt: nincs csavarlcapocs, egyet mondjak : az emberek rugós alátét, ii.tközó és ablak.- régen kéi.ik a gumicsizmát, fe!llúzóTúd. Emiatt gyakran mert a bakancs, amit kapnak, a1'--,idozik a ja�ítás. nem megfeleló a magas víz-Elmondtá..1c, hogy az OPW- ben, hólében. lgéret már van, kocsik, melyelc hazánk terű- de csizma még nincs! !etén futn.a1-, nagyon javítás-
ig,'�yesek. A CFR-kocsik A legnagyobb baj az, hogy 
padlóját gyakran !kell cserél- aggasztóan csöklken a mun
ni, jóllehet a CFR gazdagabb káslétszám. A jia'.alok ilyen 
des21k.ában, mint a MA v. De mnnkakö,·ülmé,,,yek. közé nem 
sok javítást igényelnek a CSD, s.ívesen jÖtlnek. Az Is baj, 
BDZ- és PKP-kocsik is. hogy, nehéz a műhely meg-

- Néhány évvel ezelőtt közelítére. Villamos, autó-
még 110-120 emberrel do!- busz, vonat, minden messze 
goztunk - mondja Orgonási van. Aki hozzánck szegődik, 
LMzló csoportvezietó. - Ak.- annak naponta hosszú gyalog
kor naponta játszva javítot- túrát is vállalnia !kell. 
tunk 80--90 kocsit, ami azt A latyakos hóban ülve hejelentette, hogy az éjszaka ge:-:zt egy fiatalember. Nagy betolt kocsikat aznap estére fekete üveg borítja az arcát. mindig kiadtuk a forgalom- Néhány méterrel távolabb nak. A kocsik rehát maxi- óriási kalapáccsal vaséket mum 24 órára estek ki a for- vernek be a hosszgerenda és g,a!omból. Ma a 42 tagú gár- a kocsisrekrény 3,özé. Mint dával 35-40 !kocsit javítunk gyerekjáték emelkedilc a macsak meg. A kocsik tehát na-
pokat várnak. javításra 1.-agy g:asba egy fedett vasúti kocsi. 
legjobb esetben jelentős költ- Tóth Béla lakatos, a múhely
ségterheléssel gurulnak. Buda- bizottság titkára seré.,ykedik 
pestr6l Celldömölkre, Dombó- körülötte. Szabó József, Ocsai 
várr11, va.,,ny más vidéki mű- János és Rábenspeek János, 
helybe, oda, hol nagyobb a mint műtőasztalt az orvosok, !kapacitás. körülállják a „beteget". A ne

Ígére! már van 
Igaz István kocsivizsgáló, a 

műhely párttitkára bólogat, 
és hozzáteszi: 

héz kerékpár engedelmesen 
gördül ki a kocsi alól. Pattog
naik, zuhogn�k a kalapácsok 
a szabad ég ala'tt. 

Gergely JÓ7lSef 

liárd forintot fordít. De a g,é
pelret, bcrende1.ése-ket ezután 
!s embere..'<: múködteti!r. Igen 
sok mu!lkafolyamat vcszélye�
sé�t cwklkC'lltenl lehet, de 
tE'ljesen k"küs7hbölnJ nem. 
Vannak é,: egyre modernebb, 
ve.<-zélyre fi�yelmeztető beren
dn(-se!", es7,köm1c lépnek mű-
ködésbe. D mindezek csak 
se;;itenek az elhárí•ásban. 
Emel1ett ez.ESt csa:k holt e-sz
közök, a meggondolatlan, ve
szélyes lépést nem tud;ák 
mindenkor mega.kadályoz-ni. 

Ha mar 

nem „zaklatnak" 

Tehetünk és t�ünk admi-
nisztratív intézkedéseket. 
Megbüntetjük, felelósséi:re 
vonjuk a baleset bekövetke-
7kléért vétkeseket, szigorít
juk a balesetvédelmi olctatást, 
kidolgozunk óvórendszabá
lyokat, technológiai utasítá
sokat. szigorítjuk a:z ellenőr
zést. De nem tudunk. mindrn 
ember mögé e(J'II másik.ttt állí
Umi, aki megáUjt parancsol.na 
a végzetes lépés előt.t. 

Itt az értelemre és az ér
z.elemre e,zyaránt aoellálni 
kell. MagÚn./c és munlmtár
sunk életéért, testi épségéért 
eg11aránt felelősek. t,agyunk. 
Ne vegyük zaklatásnak azok 
szavát. akik a veszélyre fi
gyelmeztetnek. Addig ;ó, míg 
„za.klathatnak.", sok.ttk előtt 
k.özhelynelc tűnő, unalmasnak 
tartott figyelmeztetéssel. Ha 
már n;ncs ilyen reagálás, ak
kor már késó. A múlt évben 
eltemetett 48 halottunk egy 
résre is bizon>·ára így reagált 
a figyelmeztetésre, szükséges 
rossznak tartotta a baleseti 
oktatást, 

A figyelmeztetésből, az ok
tatá$!J61 soha. nem lehet eu!g. 
A szolgálati vezetők, munka
védelmi aktivisták, munkavé
delJ'YU őrök ténykedését, fi
g_velmeztető szavát sokan dur
ván ,isszautasítjálc. E;,ek vés
sék jól emlá1rezetükbe a szo
mo�ú sz.ámokat: öt év alatt 
�38 m11n1<atársunk haMlcs. 174 
pedig csonkolásos bclesetd 
szem:edett/ 

G. J. 
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Nincs "üres járat" 
a dombóvári cson1óponton 

Párosverseny,·e liivták a szegedieket 

- Már a múlt év végén, is ,•áltozatlanul a regi tech
a,mílwr még a kongresszusi nikai a<lotteágak!.W dolgoz,.. 
Jelajánlásain.'< sikeres telje:;í- ta:lc? 
tésén munká.lkodtunl-::, feh,ető Dolgozóink foko.wtt 
dött nálunk a r.hogyan to-
11á.llb" kérdése. Elhatá„oztu.k, 
hogy az új es;;;tend6 első ne
gyedébi?n sem lesz „üresjárat" 
a m=lcánkban. Töretbn fon
<iúlettel folytatjuk a vcr-senyt 

monii.otta a dombóvári 
vasúti cso.-n(.poaion Tóth Fe-
1'eftC, a pártbiz:oLl.&í.g ti Urára. 
- Az �ralmat en�e az adta, 
hogy ápo1va I�6'ebbi !reletú 
ba:r-át.1 'kapcsolatainkat, pá
roove.r ;;enJ·t szei·ve?Jtü rulc a 
� vasúti csomóponttal 

l\fin.d.!,ét csomópont dolgo
zói a.Lar;wető követelményn€� 
tekirnbik szocialista versenJ�.ik
ben a Kiváló csomópont adott 
cé:...�itÜZt,sei� teljesítését. 
'l'alán :;e1n a szegedie.� �= 

a dombóvária;c esetlélben nem 
túlzás, ha azt mondjuk, hogy 
legis.ze,bl> hagyománya.ibt 
í<liytatj,á,k a pá.rosversennyeL 

Nehéz évet zártak 

.A doml:>óváriaknál maradva 
megállapíthatjuk, hogy a szin
'-'Onal, iur.elyról iru:lulnak a 
pirosversenyben, meglehető
sen � Dombóvár á!lo
m,ís például 1"end.kivüI nehéz 
évet z<irl a múlt esztendó i.-é
g.tvel. Miután a budapesti, a 
pécsi, a bátaszéki ÉS a ,gyé!'.,i:é
nyesi vonalon rendszerint vá
.?,á.nyzár gátolta a nappali 
f.orgalmat, munkájuk mintegy 
70 suí:ialéka az éjszakai Ó1'ák
r11 tolódott lit. Feladataikat 
ötvennél kevesebb dolgozóval 
kellett elvégezniök. A lét
szárdh.iány éppen a legfO'J'lto
sa,bb tarilleten, kocsirendező, 
sarus és vunatMkero mUillka
köroklben mutatJkozo!Jt. 

llelytál!á.sána,k köszönl,etók a 
kiváló eredmények. Mind
egyik 1·észlegün?, f egye lm ezet
ten. jobb szercezéssel véi;ezte 
munlwját - jellemezte ered
ményeik for,!"'..isát Monori Ist
ván állomásfór.ök. - Z.::edve;;ó 
ltc.,ással i:olt dolgo;;óink m-u:n
k!!l c ndü!eté1"e, hogy a 1..--iiWn 
p-r�mizá!t célkitűzéseket i3 

i-endre teljesitettü::. A havi 
át.a.gbér 242 fo1"inttal növeke
dett állomásunkon. 

Kiváló e�nye'ket ért e! 
a vontatási főnökskg is. A 
pontos érté,kelé;:t; ugyan csak 
ezután kapják meg, de -
amint Bus Ká.rol11 vontatási 
fónök e1mon<lotta - az már 
biztos, hogy az őszi jor,go;lom
!>an 107 százalékos százelegy
tonna teljesítést é'rtek el. 
Igazgatósági \'iszonyl::itban 
egyedül a <lombóváriak"llaJC si
lkerül a j:i...'"nlŰVek 80 67.ázalé
k.os üzemikés:zsé,gét biztosítani 
a,; őszi forgalom hóruLpjaiban. 
A biztonság0s kö-l.lekedés cél
kitűzését teljesítve 100 e;z,er 
forint jutalmat kaptalk. 

szeru technika rendkívül von
zó a dombóvári ,,a.sutas fia
talok számára. Sok énttségi
zett fiatal dolgozik már mo
torvezetőként, és a dieselmú
hclyben csaknem ldzá.rólag 
fiatalol,ka! találkozhatunk. A 
tavaly vizsgázott 33 jár.múla
katooból 28 füatsl maradt a 
vontstási fónökségnéL Azok 
is kezdenek már viss2lllszál
lingó2J!li, aikiket korábban „el
csábított" a Láng Gépgyár 
Dombóvárra települt üzeme. 

Korántsem tapasztruható 
ilyen érdeklődés a még Oom
bóvárott üzemelő tucatnyi 
520-as gőzmozdony iránt. A 
fűtóhiány ezeknél már alig 
megoldható. A fűtők 3500-

4000 forintos havi ke,-esete 
ellenére az őszi fo„galom ide
jén Szerencnől kellett fűtő
ket lw::ni. a főnökség lcisegí
téséf-e. így aztán érthető, 
hogy ma 1s „kegyes" cseleke
dell,ént emlegetik, hogy 11 
fiata!l mozdonyvezető a csúcs
forgalom idején önként vál
lalt tüzelé9t 520-as gépen 
persze tisztes célprémium fe
jében . . . De érthetö az is, 
hogy a főnökség nagyon várja 
a további fejlesztést, ami le
hetővé teszi majd, hogy vég
leg búcsút mondjanalc a de
rék, viszont rendkívül munka
igénJ•es 520-as gépeknek. 

Jól kezdődött az új eszten
dő a dombóváriak számára. 
Munkájukat a kongresszusi 
verseny során elért színvona
lon tartották, s most leíván
esian várják 11 Szegedról é1"
kező llíreket. Bíznak abban, 
hogy a párosverseny mellett 
az is elósegíti munkájukat, 
amit a szegedi csomóponttal 
lebonyolítand6 tapasztalatcse
re nyújthat valamennyi szol
gálati ág dolgozói uámára. 

(L-ez) 

Egy rendelet, amely régi sérelmet orvosolt 
Megszűnt a magasabb szakcsoportba történő átminiisítéssef járó hátrány 

Az államvasúti dolgozók 
rangfokozati besorolásáról szó
ló és jelenleg is érvényben le
vő 133 001/1963. I/2. sz. rende
lete 1964. január l-én lépett 
hatályba. Ez a rendelet a ko
rábbinnl sok tekintetben ked
vezőbb. Mindenekelőtt meg
szüntette azt a 1"endszC1't, lwgy 
az egyes szakcsoportok között 
10 évi szolgálati időnek meg
felelö rangfokozati különbség 
legyen. A magasabb szakcso
portba belépó újfelvételes dol
gozónak ugyanis a korábbi be
sorolási rendszerrel 10 év 
ra;ngíokozati előnye volt az 
alacsonyabb szakcsoportban 
levő régi dolgozóval szemben. 

Lényeges alapelv volt az is, 
hogy az egyes szakcsoportok-

tésével egyidejűleg - jelent 
meg a Hivatalos Lap 1970. évi 
28. számában az 1964. január 
1. előtt magasabb szakcsoport
ba átminősLtett dolgozók rang
sorhelyzetének rendezéséről 
szóló 112 639/1970. 1. D. számú 
rendelet. 

A rendelet alapján meg kel
lett állapítani, hogy az 1964. 
január 1. előtt átminősített 
dolgozónak szolgálati ideje 
alapján 1970. december 31-én 
mi lenne jelerulegi szakcso
portjában az új rangsorhely
zete. Ennek megállapításánál 
a szolgálatba lépés évének el· 
só napjától számított 5 éves 
1.'árakozási időket kellett fi
gyelembe venni. Az így megál
lapított rangsorhelyzet azon-

ban csak kiindulási alapnalc 
számít, mert időközben a dol
gozó soronkívüli előléptetés
ben is részesülhetett, ami 
előnyt jelentett a számára, és 
amelyet most nem veszthet el. 
Ezért szól a rendelkezés úgy, 
hogy az 1951. évi januá„ l-től, 
lcapott soronkívüli kinevezes
sel nyert tdőelónnyel kor„igál
ni keU az előbbiek szerint 
megáilapított mngsorhelyzetet, 
és ennek megfelelően kell s 
dolgozót 1971. januá„ 1-i ha
tállyal kinevezni. 

Ezzel újból rendeződött eg:r 
hosszabb ideje húzódó problé
ma, amely évi 6,5 millió forin
tos bérkihatássail sok, a törzs-
gárdához tal'tozó vasutast 
érintett. Dr. Szabó l\fikl� 

ban csak az ott eltöltött szol- .---------------------------
gálati időt lehetett figyelembe 
venni. Ez különösen az átmi
nősítések esetében voit kedve
zőtlen. Ha ugyanis egy dolgo
zó megfelelő képesítés meg
szerzése után jogot szerzett a 
magasabb szakcsoportba való 
átminősítésre, aklcor az új 
szakcsopo-rtnak csak 11 legala
csonyabb rangfokozatába le
l1etett őt átminősíteni. Ezzel 
egyrészt olyan helyzet állha
tott elő, hogy egy régi dolgozó 
az átminősítés folytán alacso
nyabb rangfokozatba ker-ült, 
mint amilyenbe az átminősítés 
előtt volt. Másrészt, az ilyen 
hosszabb szolgálati idővel 
rendelkez6 dolgozó az átminó
sítéssel ugyanolyan rangfoko
zat! helyzetbe került, mint 
ugyan azon a szakcsoportban 
kezdő új felvételes dolgozó. 

Az érvényben levő rangío
kozati rendszernek 1964. ja
nuár elsejével történt beveze
tésével egyidejúleg minden 
kinevezett dolgozót egy össze
hasonlító táblázat alapján el
ért rangfokozatának megfele
lően kellett besorolni. 

Ez a rendelkezés csak az 
1964. január 1. után átminősí
tésre került dolgozókat elégí
tette kJ. Azoknál a korábban 
átminósített dolgozóknál azon
ban, akiket ugyan magasabb 
szakcsoportba soroltak, de 
hosszabb .szolgálati idóvel is 
alacsonyabb ragfokozatba. ke• 
rilltek, a feszültség ne1n szűnt 
meg. Ennek feloldására - az 
anyagi lehetJOSégek megterem-

Az Asmd-Balassagya.rmat-Ípolytamóc: közöttJ von.a.Ion, mi�t 
az a sajtóból Ismeretes. Becske és Magyarnándor között fiild
csuszamlás következtében baszná.Ihatatlanná vált a, pálya. Ké
pünkön földgyalú segítségével tisztítják meg az alagút be-

járatát. 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Az állomás rendewjében az 
elöro évhez képest mégis 
;'9 �09-oel n.öt>elték a gu1"itott 
lioatk számát, és 26 665-tel 
t(ib b kocsit indítottak, mint a 
bázisévben. Javítottá,k sze
mély- ÉS tehervonataik me
net�t. A ikocsi
tartózkodási idő 87,3 százalé
�<as cé1kitú.zéret 88,78 száza
l&ra, tehervonat.aik 1erhe1é
,;ét 10.2,1 sz.áxa,l.&ra iejesiret
t& Az állomás �ély
u,te 103,28 százal&ra teljesi
tctte az egy szolg,álati órára 
Q!l6 vona11kl'lométer-tervet. A 
rakodási resz1egnél 2,22 má
,._,'lll növekedett az e_,,ry 
:munkaórára jutó moulitott 
w1y. 

A vontatási főnökség M62-
es Diesel-mozdonyai magas 
szállítási teljesítményeket tet
tek lehetővé, s az utazók ha
vi átk:!.,"'ban 300 órás szolgá
lattal rendkívül sokat vállal
taik ma..,"'U'kra. A gépek üzem· 
készségét javította, s a túl
órák csökJ:entését i.s lehetővé 
tette a 14 tagú „operatív cso
port" megszervezése. Ok éj
jel is javították a mozdonyo
mt. Elsókén,t oldották meg az 
M62-es dugattyúk ónoz:lsát -
házilag. Javítóbá:z:isuk fejlesz
tése érdekében körpályás da
ntt helyeztek üzembe a nw
toruínben. A:r. öttonnás darut, 
amely öt javítóvágány kiszol
gálását végzi, az Eua.J,"i Jár
mii;avitó szállította, de villa
mos szerelését házilag wgez
ték. A KISZ-fiatalok segftet
t.éllc a ví:r.e1látás ellkészítését. 
ami az M62-es gépek dinamó
jának kipr6bálásához néL'<.ü
lözhetetlen. Egyéb társad;u-
mi munlh-áik mellett a vonta-

r---------------------------------------------------

Hogyan sikenilt mindezt el
«rliöi!-, Nni.kor- n múlt é'/,ben 

tási fiatalok is jelentős részt 
vá.hlalbk a személ.vswrelvé
nyelk: el&fútésére szol1;.Uó g6z. 
!ütési telep megépítésénél. 

Ami vonzó a fiataloknak, 

s llllli nem ... 

S ha már a fiatalok ered
ményeit említettük, arról ls 
érde!nes szólni, hogy a kor-

PRESSZOKAVe, KAKAO, HIDEG UDITO ITALOK, 

BUFEARUK, CIGARETTA, LEVELEZOLAP, B�L VEG. 

Az utosol:: gyors lciszolgálósát biztositjólc 

a pályaudvari automaták. 

'OJ'5AGHlll: A kenyai vasutas• 
és bányász sza.kszerve.tct meghí
,·á.�ira un. Janu4r 11.-én S:r.abó 
An:laln•k, a vasuta.s-s:,-..JlkS7.er,·c
,-;et. föttlkár!ina.k. ,·ezetésével, há· 
romt.agtl d.elegáelö utaaoti tanul
m.inyútra Kenyaba. A delegáei6 
tagjai: Vl&'h Arpád, a Búiyalpa
ri Dolgoz6k Szakszerve.z.eténe.k 
titkára és Szal,:l István, a SZOT 
nMlzcílitóü osztály� munk.&
lársa. 

A 
meghívás alapján erede
tileg 1970. decemberben 

terveztük az utazást. De mJ
vel a szükreges útiokmányok 
be.srerzése kissé elhúzódott. 
csak januárban utrutlt;:.ltur-.k. 
Gépünk január 11-én a k<éső 
esti órákban szállt fel a Feri
hegyi repülőtérről és másnap, 
a regg,eil.i óráikban menetrend 
szerint érkeztünk Kenya !ó
vá.I'Cl6ába, Nairobiba, ahol leg
nagyobb meglepetésünkr·e 
megtagadták 1:>elépésün..1<.et. A 

repülőtéren szolgá,Za.tot tel;esí
tó határőr-szeTvelc szerint ví
zumunk érvénytelen volt. Mi
vel a fogadószervektől és 
a magyar nagykövetségtől a 
gép érke2Jésekor még senkj 
sem tartózkodott a repülőté
ren, úgy látszott, hogy dol
gu,nk végezetlenül vissza kell 
fordulnunk. Félórás várakozás 
u.tán awnban megjelent nagy
követségünk egyi!k munkatár
sa és a kenyai vasutas-szak
szervezet gazdasági vezetője, 
akik beutazási vízum ügyé
ben nyomban felvették a kap
c;:olatot a Külügyminisztéri
ummal, Két órába telt, míg 
megkapták az engedélyt és 
elhagylzattuk a „epülóteret. 

A vízum körüli zavarok 
miatt az első napra ten,ezett 
programot módosítani kellett. 
A veze.t.őlk1kel nem délelőtt, 
hanem délután találkoztunk a 
kenyai vasutas-szakszervezet 
közpan.,tjál:>an. A kölcsönös 
bemutatkozások után meg'be
szél tük delegációnk kenyai 
tartózkodásának részletes 
programját, maid kölcsönösen 
tájékoZ>tatást adtun,k szakszer
vezeteink helyzetéről. 
Mrumap délelőtt üzemláto

gatáson vettünk res?Jt 
Kenya egyeUen, de még a mi 

viszonyainkhoz képast is nagy 
és korszerú járműjavítójában. 
Az üzem angol igiazgatója, 
műszaki veze>tői és szakszer
vezeti vezetői fogadtak ben
nünket. A járműjavltóban 
2600 dolgozót foglalkoztatnak 
és fől:ént angol gyártmányú 
gő;;;- és Diesel-mozáonyokat, 
valamint vasúti loocsikat ja
vítanak és ezekhez sz-ül,sége.s 
alkat„és;;;ekei gyártanak. 

Az üzemlátogaitás során szá
munkra szokatlan ellentmon
dásokkal talá.lkoztunk. Leg
[eltűnőbb az volt, hogy a 
korszerű üzemben a fizi1-::ai 
munkások csak a legminimá
lisabb munkavédelmi és szo
ciális ellátásban 1"észesülnek. 
Arról nem is szólva, hogy a 
legnehezebb fiziika<i munkát és 
kvalifiká.!Jt szakmunkát vé!?,
zók !s milyen alacsony bérért 
dolgoznak, A vas- és színes
fémcmt6 és festómúhelyekl:>en 
a munkásvédelmi felsZl"..relé
sek szinte alig találhatók. 

ll:rdeklódésünkre elmond-
ták, hogy még a mfroező po,.
éis gázMtalma.knak kit�tt ön
tök, formázók is napi nyolc 
ÓTát kötelesek dolgozni é.s ez 
alatt meghatározott teljesít
ményt kell nyújta-niu1c. Az 
üzemben a legmagasabb kép
zettségű szakmunkások GOO, a 
betanítobt munkások 400, a 
segédmunkások pedig 200 ke
nyai schillinget keresnek ha
vonta. (Egy kenyai schilling, 
kfüiill:>elül 4,75 forinitnak fe
lel meg.) A bérek arányaira 
jellemző, hogy a vezéTigaz
gatóságon do/,gozó gyors- és 
gépírónő átlagosan 1300 schil
linget keres. 

A munkavédelmi hiányossá
gokJtaa kapcsolartx,s kérdése
inkre a szaklszervezeti vezetők 
az ü:r.eml:>en nem válaszoltak. 

A köV1etkez6 napokban azon
ban öszi.n tén elrr ,ndták, hogy 
a munikavédelm.i képzés, s 
felszerelések hiánya miatt, 
különö�en az öntödélcben, a. 
kazánkovács műhelyekben 
elég gyakoTi a bafoset. Ilyen 
esetben, a baleset miatt ki
esett napok taTtamára az 
üze.-n a dolgozó családjának 
bironyo-s öSszeget jUJttat. A 

mi gyako„latunlc szerinti tár
sadalombiztMtási rendszer 
Kenyában még nincs. Ezzel 
sz;emben van elsősegélynyújtó 
haly és az üzem termetén ál
landó késrenléföen áll egy 
ment.ökocsi, amely a súlyo
sabb balesetet s:ienvedó dolgo
zókat kórházba szállítja. 

J anuár 14-én a Kenyát 
Ugandával összekötő vas

útvonal egvik állomására lá
togaittunk el. Az állomásfőnök 
és a helyi szaksrrervezeti ve
zetők kíséretében néztük meg 
a tiszta, korszerú berendezés
sel fels:zierelt állomást. Ezután 
vendéglátóink megmutatták a 
város közelében levő csodá
latosan szép vízimadár 1"eze1"
vátumot, valamint azt a he
lyet, ahol hatalmas tábla jel
z.i az Egyenlítő vonalát. 

A következő éjszaka vona
ton elutaztunk Mombasába, 
amely Kenya jelentős forgal
mú klkötövárosa. A területi 
vasutas-szakszervezet vezetó
jé.,,,el az élen az állomásfőnök 
és a nemzetközi kikötő veze
tője fogadta delegációnkat, 
majd egy fürge mozgású kis 
hajóval az egész kikötőt be
jártuk. 

Mombasáb61 másnap gép
kocsival indultunk vissza Nai
robiba. útközben még két, a 
vidékre jellemző állatokat és 
növényzetet magában foglaló, 

na.gy idegenforgalmat lebo

nyolító rezervátumot tekintet
tünk meg. 

Nairobiba delegációnkat fo
gadta a SzakszC1'vezeti Tanác.s 
elnöke és egyik titkára. A ke
nyai szakszervezeti mozgalom 
helyzetéről az elnöktől kap
tunk tájékoztatást. Elmondot
ta, hogy a szakszervezetek a 
dolgozók mintegy 48 százalé
kát fogják össze. A mintegy 
36 szakmai szakszervezet kö
zül a mezőgazdasági sz:ikszer
vezet a legnépesebb. Ugyan
csak nagyszámú tagsággai 
rendelkezik a mag:;ar 
HVDSZ-nek megfelelő szalc
ma! szervezet. Ezek a vasutas
szakszervezettel együtt a leg
erősebb szervezeteknek szá
mítanak Kenyában. 

A kenyai szalrnzervezetek 
eddig egyik világszervezcthe:t 
sem kötötték magukat. Ilyen 
céljuk a közeljövőre nézve 
sincs. Ugyanakkor azon mun
kálkodnak, hogy az SZSZNSZ
szel és az SZVSZ tagszerveze
teivel kiépítsék a szakmai 
szintű kapcsolatokat. 

K enyában a szakszervezeti 
mozgalmat, éppűgy mint 

minden mást a törzsi hovatar
tozás is széttagolja. Emiatt kü
lönböző rivalizálások szín'lere 
a szakszervezet, ahol a vezető 
pozíciók mE1gSzerzéséhez szin
te többet jelent a törzsi kap
csolat, mint a társadalmi, il
letve a politikai álláspont. 
Ezért is lehetséges az, hogy a. 
ko1·mány a szaks;;;ervezetek 
számos, a nemzetközi kapc.so
latokra vonatkozó kezdemé
nyezését hiúsítja meg. fgy 
például mereven elzárkóztak 
a szovjet szakszervezetek kül
döttségének kenyai látogatása 
elől is. 

Elmondta: Szabó Antal 
főtitkár 

Lejegyezte,, Visi Ferenc 
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A Győri MÁV DAC 
az NB I küszöbén 

fanlicskoztak 
11 vasutas eszperantisták 

MEGKOSZORÚZTÁK 

A NÉVADÓ SÍRJÁT 
Tavaszi rajt elótti labdarúgó körkép 

A magyar vasutas eszpe
rantó szakcsoportok küldöttei 
január 9-én és 10-én Buda
pesten tanácskoztak. A vég
zett munkáról dr. Szegedi Mi
hály, a szakosztály titkára 
számolt be a Vasutasok Szak
szervezetének s:rekházában. 

JuOJkhoz vezet, nevezetesen 
az eszperantónak a hjvatalos 
és magánélet összes ágába va
ló bevezetéséhez, a népek 
egymás közötti érintkeresé
ben." 

A magyar labdarúgóspor,t 
"Válsága - amely egy évvel 
ezelőtt még igen nagy volt -
az utóbbi hónapokban hozott 
é.tszervezés,ek, in té:z.kedések, 
határozatok nyomán mintha 
enyhülni kezdene. A Nemzeti 
Bajnokság márkőzéseinek né
zőszáma ugyan még nem kö
zelíti meg az „aranykorsza
kot", de a játék iránti érdek
lődés növekszik. Mintha jó 
irányba haladó sínekre he
lyezték volna futballsportunk 
r;:rerel vényét. Az 1970/71. évi 
bajnokságok kimenetelére is
Jni\t Jobban „odafigyeln-ek" 
irr'.ár a szurkolók, többmi lliós 
táborukban a vasutas labda
rúgós,port hívei is. 

NB I-es csapatot, sót, eredeti 
célkitűzését is megvalósíthat
ja. Kőszegen alaposan felké
szült a fizikai követelmények
re a keret, amelyben néhány 
változás is történt. Az első 
csapat keretéből Iszak II., 
Szőke és Homolya kimaradt, 
helyükre három fiatal játé
kos : Király, Balogh és Baum
gartner került. 

Egri Dózsával az NB I-be fel
jutásért. Jelenleg az Eger elő
nye egy pont és jobb a gólkü
lönbsége. Ez semmi esetre sem 
olyan nagy, amelyet tavasszal 
be ne lehetne hozni. Különö
sen, ha figyelembe vesszük, 
hogy tavasszal Győrben kerül 
sorra a talán döntő jelentósé
gú MAV DAC-Eger rangadó. 
Ha a remek győri védőkhöz 
felzárkóznak a csatárok is, al,
kor szinte biztosra vehető 
volna a MA V DAC számára 
az NB I-et jelentő második 
helyezés. 

A beszámoló után dr. Bács
kai István, a szakosztály el
nöke. a vendlégi'.<ént megjelent 
külföldi vasutas eszpe-rantis
táknak adta meg a szót, akik 
szép számmal vettek részt az 
éves munkaülésen. Ausztriá
ból Walter Huber, az ausztriai 
vasutas eszperantisták elnöke, 
Barbara Schlesinger és Ru
dolf Zanko, Csehszlovákiából 
Svatana V elhudova és Adolf 
Spanek, Jugoszláviából Jovan 
Mirlcovic, a Német Demokra
tikus Köztársaságból H erbert 
Kinzel volt jelen. Megtisztel
te az érte!rnzletet Joachim 
Giessner, a Nem.z,ehközi Vas
utas Eszperantó Szövetség el
nöke is, aiki hozzász,ólá.sában 
különösen a Hungara Fen;o
jista Mondo című lap jelen
tőségét emelte ki : ,. . . . Az 
önök szakosztályának tevé
kenysége tükrözódik az ügye
sen szerkesztett és szép kivi
telű folyóiratttkban, a Hun
gara Fervojista Mondo-ban. 
Ez a lap képet ad mindarról, 
ami a vasutas eszperantó 
mozgalomban említésre mél
tó. On·endetes, hogy a lap 
nemzetközi szinten is foglal
kozik az említett események
kel és tisztán felismeri a nem
zetközi mozgalom elórevitele 
szempontjából szükséges utat, 
azt az utat, mely végül is cé-

Il-livel a vezetőség megbiza
tása az idén lejárt, választás
ra is sor került. Elnök : dr. 
Bácskai István, helyettesei: 
dr. Pethes Imre és dr. Phersy 
Ferenc. Titkár: dr. Szegedi 
Mihály. Ügyvezető titkár, és 
a Hungara Fervojista Monda 
szerkesztője: Kristek Pál. 
Pénztáros : Jurányi János. El
lc-nórök : Naay Fuenc és Nagy 
Sándor. Klubelnö'.c Dér La
jos. Nófelelós: Heringer Jó
zsefné. IfjúS2.gi felelős: Gu
lyás István. Könyvtáros : Eg
ry Ferenc. 0'.<tatási felelcis: 

Dr. Ra3czy Rezsó nevét vi
seli a BVKH ifjúsági szerve
zete. A névadó a Magyar Ta
nácsköztársaság vasutas mar
tirja volt. Halálának 51. év
fordulója alkalmából - ja
nuár 22-én - kos:zxmízási ün
nepséget rendeztek a KISZ
szervezet fiataljai dr. Rajczy 
Rezső sírjánál, a Far1kasréti te
metőben. 

A legnagyobb érdeklődés 
természetesen az NB I-ben 
szerepló vasutas csapat, a 
Szombathelyi Hala.dás szerep
lését kíséri a március 7-én in
duló tavaszi idényben. A Ha
ladás a tavaszi idény bajnoki 
rajtja előtt így áll a tálYláza
\On: 

SZ. Sz. Haladás 15 5 3 

Fehérvári Alfréd, a szom
bathelyiek edzője az osz1 
idény indulásakor - az egye
sület vezetőivel egyetértésben 
- azt a célt tűzte a játélcosok 
elé, hogy jó középcsapatként 

Még élénken él emlékeze
tünkben az a kedves ünnep
ség, amelyen az 1969. évi baj
nokság után szakszervezetünk 
és dr. Csanádi György mi
niszter az NB I B-be feljutott 
három vasutas csapatot kö
szöntötte. Most, az új bajnok
ság tavaszi idénye előtt. a há
rom újonc és a negyedik vas
utasegyüttes, a Székesfehér-
1,ári MAV Előre így áll a baj
nokságban: 

z. MAV DAC n 9 
12. Sz. J\lA V Ellre 

17 ' 
13. Debrecen 1'1 , 
H. BVSC 11 i 

3 S 19:U Z1 

S S 1%:UI 20 
S S 16:18 U 
S S Z,l :Z, ll 

A bajnoki táblázat önma
gáért beszél. A négy vasutas
csapat szurkolóinak van miért 
aggódniok. Nemcsak vasutas
körökben, de országszerte 
élénk érdeklődés kíséri a 
MA V DAC versenyfutását az 

De ki tudja ezt garantálni ? 
A másik három NB I B-s 

vasutascsapatnak - sajnos -
a kiesés ellen kell tavasszal 
keményen megküzdenie. Is
meretes, hogy az NB I B-ből 
három csapat esik ki és a vi. -
szonylag legelőnyösebb hely
zetben levő fehérváriakat is 
csak három pont választja el 
a kieső zónában tanyázó Szol
noktól. A felkészülés ellen 
nem lehetett panasz. Mégis, 
teljes erőbedobásra van uük
ség, hogy ez a négy csapatunk 
annyi pontot gyűjtsön össze a 
tavaszi mérkőzéseken, ameny
nyi elegendő lesz labdarúgó
sportunk második vonalának 
mezőnyéhez. 

Vedres József 
fejezzék be az 1970/71-es baj- r----------------------------

noki évet. Ez a célkitűzés 
azonban csak akkor valósul
hat meg, ha a ta1;aszi idény
ben egyenletesebben, idegen
ben eredményesebben játszik 
a csapat. ősszel ugyanis le
győzte a Ferencvárost, de ki
kapott a Szegedtől. Az ősszel 
szerzett 13 pontból csak hár
mat tudott idegenből elhozni 
a Haladás. 

Nagyon sokat mond és na
gyon sokra figyelmeztet a csa
pat gólaránya is. A 16-os me
zőnyben mindössze az Újpest, 
a Vasas, a Bp. Honvéd, a Fe
rencváros és az MTK - tehát 
a vezető csapatok - rúgtak 
több gólt, mint a szombathe
lyiek, viszont csak a bajnoki 
tabella alján álló Dunaújvá
ros és Szeged kapott többet. 
A modem labdarú'(ás nem na
gyon szép, de feltétlenül szük
ségszerű követelményének. a 
uervezettebb védekezésnek 
lcell eleget tenni FehéTvári 
ftainak. Igen sok, mérkőzések 
sorsát eldöntő gólt kapott 
ősszel a Haladás védelme 
azért is. mert lestaktikát al
kalmazott, rosszul. 

A kiesés veszélye nem fe
nyegeti a nagy múltú vasutas 

Gyöngyösi s ikerek 
A VI. TÉLI ÚTTÖRÓ OLIMPIÁN 

Az utóbbi időben egyre 
gyakrabban hallat magáról a 
Gyöngyösi VSE síszakosztálya. 
A felnőtt és ifjúsági verseny
zők közül többen tagjai a vá
logatott keretnek. Legutóbb a 
legkisebbek, a serdülő korosz
tályú versenyzők szereztek 
örömet vezetőiknek, s hírne
vet a vasutassportnak. A vr. 
Téli úttörő Olimpián Kiss Im
re két arany-, Bordás Berta-

lan egy ezüst, Szabó György 
pedig egy bronzérmet szerzett. 
Ugyanez a hármas a váltóban 
ezüstérmet nyert. A lányok 
mezőnyében a 1 1  esztendős 
Wiczheim Erika negyedik lett 
a biatlon ven;enyszámban. 

TELI KÉSZÜLŐDÉS 

A Bék.és megyei labdarúgó
bajnokság éllovasa, a Békés
csabai MA V teljes gárdájával 
készül a tavaszi fordulókra. A 
csapat Gyócsí László edző 
irányításával a Balaton mel
lett végezte az alapozást. Ba
latonfüreden kitünő lehetőség 
kínálkozott a tornatermi ed
zésekre, s természetesen a pi
henésre is. 

A jelek szerint elérhető a 
csapat célja, mely nem más, 
mint a bajnokság megnyerése 
árán ősszel felkerülni az NB 
111-ba. 

Boldlmá.r G)'Ula 

K E R E S Z T R EJ T V É N Y 
vtzSZJNTES : 1. Az MSZMP X. 

koncresszusAnak határozata teszö ... 
gezi : .,Gondoskodni kell atTól ,s, 
b<.1'-) a közlekedési dolgozók • •  
( .U idézet tclytatása a viz.szi.ntes 
l-ben �• a függ6leges 21-bcn.) 15. 
Gyengeelméjű. 16. Hajdú megyei 
község. 17. Lakható hely a siva
tagban. 18. Görögök úJJongó tel
k!.áltása. 19. Nem er�e. 20. Vissza: 
vulkán az Antarktiszon (ék. fel.). 
22, Spanyol kalandor. rés?.l vett 
Peru meghódításában. 24. Szel
vény. a részvény egy része. 25. 
Idóhatározó. 27. Szabad válasz
tás! Jog (latin). 28. Taksró. 29. 
Ellentétes kötőszó. 30. Török mél
töság. 32. Kotor a közepén. 33. Ju
go..,láv pénz. 34. Kettőzve keleti 
ütőhangszer. 35. Város az NDK-

ban. 37. Francia szekér. fogat, vo
nat .. 38. Javak összessége. 39. Rit
ka női név. 41. Vissza: nyugati 
semita istennő. 4.2. Dacosság. .a. 
Azonos betűk. 44. Egyiptomi is„ 
ten. 46. Harag. 47. R. F. 48. Szi
bériai folyó. t9. Az arzén kémiai 
:fele. 50. Vámszedő. 52. Lakberen
dezés .54. Sin szélei. 55. Megsért, 
megtámad. 57. Betüpótlással tömb. 
ss. Amerikai írónő családi neve. 
60. ütőhangszer. 61. B. L. E. 62. 
Testrész. 63. Pontozó szerszim né
met neve. 65. Két oldala van. 67. 
Egymást előző betak. 68. Udvarias 
megszólítás. 69. Torontó mással
hangzói. 70. Osztrák folyó. 7%. Az 
erdélyi havasok legmagasabb csú• 
csa. 74. A:r. első testvérgyUk011. 75. 

Trade • • .• szakszervezet (angol). 
77. Veszprém megyei község. 78. 
Rövid szöveg(! kötelezvény. 

FUGGOLEGES: 1. Személyes 
névmás. 2. Frlss. S. Hindu lsten
Bég. 4. . . .  g!.a, állattan. 5. Zenel 
műszó. 6. Klcslnyitő képző. 7. Az 
egyik Kanárl sziget. 8. Spanyol 
folyó. 9. Rltka női név. 10. itUen 
kés. 11. Francia vacsora. 12. Eszik 
a 16. (ék. fel.) 13. Hirt ad. 14. Lear 
király (fonetikusan). 19. ltrtékpa
plr többletértéke. 20 • • • .  Alexander 
(1847-1920) osztrálc geográfus. 23. 
ügyirat (latin). 24. Vulkán A!rlká
ban az EgyenlltO mentén. 26. ügy
nök. 28. Földtörténeti korszak. 
29. Szenegál fOvárosa. 31. Becézett 
nOi név. 33. Öltözék, ruha (angol) . 
H. Szúrószerszám. 36. Oszthatat
lan elemek. 37. Kastély a ver-
1allles1 parkban. 38. Pusztít, rom• 
bol. 40. A kék egyik árnyalata. 41. 
Az argon vegyjele. 42. A mesében 
ebben sül a pogácsa. 45. Európai 
nép. 46. Autóbalcoetet okoz. 48. A 
lakoma. 50. Hangtalanul vonod. 51. 
Satöbbl. 53. • • •  Bátor, Mongólla 
fővárosa. 54. ROvid, nyárt nad
rág (fon.) 56. Alomképet �tó. 58. 
Svéd természettudós és orvos 
(1707-1778). 59. Szajna francia ne
ve. 63. Félsziget a Fekete-tenger
ben. 64. Kopern!kusban megtalál
ható! 66. Bíróság! eljárás. 69. Nagy 
edény. "11. Angol tagadás. 73. Gé
bics fele. 74. Kicslnyltő képző. 7'. 
u. Y. 76. T!ltószó. 

BEKULDENDO :  V!zsz!ntes 1. és 
folytatásaként a 21. fflggőleges. 
BEKűLDESJ HATABIDO: 1971. 
március 10. 

Az el6z4 keresztreJtyény hely"9 
megfejtése! Kiváló !fjű szakmun
kás. A szakma 1t,lű mestere. 

Egy-egy kllnyvet nyertek •• 
1911. évi %. su\munkban megjelent 
keresztrejtvény helyes megfejté
séf:rt: Cseh Ferenc Tapolca, Má• 
Jw, 1. dt. 7. Kiss Győző Tata. MA V
állomás. Fáth Márta Bp. VI .• Nép
k6ztársaság u. 81. II. 1. Krlstek 
Pálné. Bp. XVII., Liszt Ferenc u. 
11. Bereznai Paula szeged. Ap
r!lls t. dtja fS. 

Boronkai László és Szuhai 
Miklós. O.ssze.kötő a budapes
ti bizottságe;aJ : Zseni László. 

- A magas követelmények 
ellenére, a miskolci vasútigaz
gatóság negyvenegy szolgála
ti helye teljesítette 1S70-�n 
az élüzem szintet. A. jól át
gondolt intézkedések és a kel
lően szervezett külszolgálati 
munka eredményeként a mis
kolci igazgatóság 740 ezer ton
nával teljesítette túl múlt évi 
szállítási tervét. 

A külföldi dek;áció tagjai
val január 1 1-én délelőtt Gu
lyás Jáiws, a Vasutasok Szak
szervezetének tit.kára �zél
te meg a magyar eszperantis
ta vasutasok nemzetközi vo
natkozás;ú problémáit, dél
után pedig Rödönyi Károly, 
a közlekroés- és postaügyi 
miniszter e�ó helyettese fo
gadta Joachim Giessner urat, 
a,kivel a magyar vasutas esz
perantisták nemzetközi kul
turális kapcsolatairól beszélt, 
és Jovan Mirlcovicot, aki a 
rendező bizottság nevében 
személyesen hívta meg Rödö
n>i Károlyt a Mariborban. 
1971 májusában rendezendő 
23. Nemzetközi Vasutas Esz
perantó Kongresszusra. 

JCrlstek Pál 

Közlekedo teherkocsikról 

szerelték le a f éktuskókat 
Megszokott portyáját járta 

január 3-án Urbán Imre rend
őr törzsőrmester, a törökszent
miklósi vasúti körzet megbí
zottja, amikor észrevette, hogy 
a VII. vágányon álló 47i7/ll. 
sz. vonat kerekeiről hiányzik 
a féktuskó. A gépre várakozó 
szerelvényt továbbvizsgálva 
feltűnően sok, 29 vasúti kocsi
ról összesen 59 darab féktuskó 
hiányát állapította meg. 

Nyomozni kezdett. Amikor a 
vasutasoktól érdeklődött, azok 
csak annyit tudtak mondani, 
hogy a megelőző napon ci
gányasszonyok jártak a vágá
nyok között, hátukon a meg
szokott batyu1,kal. A vasuta
sok ügyet sem vetettek rájuk. 
A kérdéses napon is jártak 
cigányasszonyok az állomáson. 
De a vágányok között arra ha
ladó vasutas dolgozóktól meg
rettenve odébb álltak. 

Urbán törzsőrmester nem 
sajnálta az időt és elrejtőzött 
a vágányok közelében. Egy
szer arra lett figyelmes, hogy 
a IX. vágány mellett cigányok 
batyukba raknak valamit. Há
rom asszonyt elfogott, batyu
;ukban 14 féktuskőval, ame
lyeket 4 vasúti kocsiról szerel
tek le. Ott a helyszínen beis
merték, hogy hasonló búncse
lekményt követtek el decem
ber 29-én és 30-án is. Akkor 
6 vasúti kocsiról 48 féktuskó! 
szereltek le és adták át a helyi 
l\-IBH-nek. 

A körzeti megbízott ellen-

HALÁLOZAS 

Tragikus autóbaleset követ
keztében, hosszú szenvedés 
után 59 éves korában elhuny! 
Gerl Péter, a Vasutasok Szak
szervezete központjának gép
kocsivezetője. 1947-ben került 
a szakszervezetbe, azét.a meg
szakítás nélkül itt dolgozott. 
Gépkocsijával sok százezer 
kilométert tett meg az eltelt 
évek során. A vidám termé
szetű Péterre, aki rajongásig 
szerette hivatását, mindig le
hetett számítani. Lelkiismere
tes munkájáért többször ka
pott elismerést és jutalmat. 
Legutóbb 1970-ben a Szak
szervezeti Munkáért oklevél 
kitüntetésben részesült. Egy 
éve volt hátra a nyugalomba 
vonulásig. A megérdemelt pi
henés időszakát azonban már 
nem érhette meg, mert elra
gadta sorainkból a kérlelhe
tetlen halál 

őrizte a II-IBH telepén a cl
gányasszonyok vallomását. 
Azóta a nyomozás eredménye
sen befejeződött. Zsákai De
zsőné, Zsákai Etel és Zsákai 
Béláné, Sarkadi Jánosné és 
Batos Károlyné összesen 39 
kocsiról 121 féktuskót loptak 
el. A féktuskók leszerelésével 
súlyosan veszélyeztették a vas
úti közlekedést és több mint 
11 ezer fo1·int kárt okoztak. 

Tanulságos az ügy. Legfő
képpen azért, mert a vasúti 
szerelvények és egyéb javak 
védelme nemcsak a körzeti 
megbízott rendőrök, vagy vas
ú tőrök, hanem a vasutas dol
gozók kötelessége is. Akik ébe
ren Iá tják el a szolgálatot, 
elóbb-utóbb észreveszik, ha 
illetéktelenek tartózkodnak az 
állomás területén, a szerelvé-
nyek között. K. Gy. J. 

FELHÍVÁS 
A MAV Dunakeszi Jármú

javító József A1ltila Művelő
dési Központ és a dunakeszi 
községi bélyeggyűjtő kör az 
újkori olimpiai játékok 75. 

évfordulója alkalmából 1971. 

;úlius 10-18. között országos 
vasuta., olimpiai és sportbé• 
lyegkiállltást rendez. A kiál
lításon részt vehet minden 
vasutas bélye�gyesület tag
ja és azok, akik a vasútnál 
dolgoznak, de nem vasutas 
bélyeggyűjtő kőmek a tagjai. 
A kiállításra 1971. március 
20-ig lehet jelentkezni a ren
dezőbizottság elnökénél.. Cím: 
Szekeres Sándor, Dunakeszi, 
Katona József u. 23. 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A Blvatalos Lapból a s:zalaszer

vezett bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

3. IIZAmból: A Magyar Allam
vasutak területén folyó szocialista 
munkaverseny főbb formál és 
1971-1975. éves Időszakra vonat
kozó eélkltüzése!. 

123 457/1070. l. D. F!atalkordak 
kisegítő munkaerőként való alkal

mazása. 
100 797/1971. t. e. Az 1970. évi 

nyereségprémium éves záróössze
gének számfejtése és folyósítása. 

t. számból: 101 727/1971. 1. D. A 
szocialista brlgádok 19'70. évi mun
kájának értékelése és elismerése. 

5. számból : 100 812/1971. 2. B. A 
szakmunkásképzés egyes kérdé
selr61 szóló 1/1971. (Közi. �rt. l.) 
KPM számll utasítás közzététele és 
végrehajtásának szabályozása. 

Pályázati felhívás k!ll!Old.1 ta
nulmányutakra és o„töndljakra. 

- KOMFORTOS SZEM/!;LY
KOCSIK. A Nissho-Iwai Co. 
japán vasúti személykocsi
gyár különleges komforto, 
vasúti személykocsikat szállít 
az új-zélandi vasutak megren
delésére. A 47 méter hosszú 
kocsik két légkondícionált 
utastérrel rendelkeznek, • 
minden kényelmet kietéglte
nck. 

- Űj motorvonatokat ka· 
pott a szentesi vontatási fő
nökség. A Ganz-MAVAG-ball 
gyá�tott. hatrészes motorvona
tok Orosháza-Mezőtúr, Kis-

kunfélegyháza-Hódmezőva
sárhely között, továbbá Szen
tes és Szeged térségében köz.. 
lekednek. Ebben az évben to
vábbi öt motorvonatot kap a 
főnölcség. 

- A KIVÁLÓ Gli:PALLO
MAs C1MÉRT. A MAV Deb
receni l!:pítési Főnökség Gép
állomás szocialista brigádérte
kezletének részvevői elhatá
rozták: úgy dolgoznak, horn, 
munkájukkal kiérdemeljék a 
kiváló gépállomás címet. 

Váltózárkulcs-azonosító 
berendezést helyeztek üzem
be Orosháza állomáson. A be
rendezés üzembe helyezésével 
biztonságosabbá vált a vona.. 
tok forgalmának lebonyolítá-
sa. 

TALPONA.LLÓ HE-
LYETT BISZTRÓ. Miskolc
Tiszai pál11audvaron megszün
tetik a váróteremben üzemelő 
söntést, amely csúcsforgalmi 
időben a hírhedt talponállók
ra emlékeztetett. Helyette 
bisztrót létesftenek az aluljá
ró város felőli végénéL 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENJ 
Fekete László, Bakó Jáno•, Ko

vács Gyula, Wsvárdal János Mis
kolc; Foki István Budapest; Pacz 
Jó-z.sef Curtiel: Szücs Ferenc Hat
van, Csósza István Szob; Halma! 
János Pécs : Pintér Lajos Vácrá
tót ; Boldizsár Gyula Békéscsaba : 
K!ss Lajos Alsóörs; Marosán Pál 
Debrecen; dr. Bánktalvy Gyula. 
Sz-Uádi Sándor Szeged : Buru János 
dr.; Fogas Pál Szentes; Végh Qyu„ 
la Rákosrendező: Levelelket la
punk anyagAhoz telhasznliljuk. 

Horváth Kálmán Ajka: Bene 
16tván Székesfehérvár: Reznák Fe
renc Cegléd : Patkovfcs Antal Mo• 
hács: Kovács Jánosné I:rd: Péter 
Vendel Pécs: Szücs Ferenc Hat• 
van : Leveleiket Wetékes helyre 
továbbleottuk. 

LAKASCSEBE 

- l!ldr-als6 AUomúl lcét szoba 
összkomfortos, klllső ép!llettel; 
gazdálkodás! lehetőséggel ellátott 
szolgálati lakásom elcserélném egy 
szoba-konyhás pesti l•k3•ra. ttr
dek16dn1 lehet : Zsolnai Ferencn�. 
Ottöróvasűt Uzemfőnökség 7-ll 
óra kö,ött. Telefon: i67-62l. 

- Elcserélném előszobás, fllrd&
szobás, hozzátartozó kert-gyüm.11-
csössel, zöldövezeti, szép 1ak,M
mat hasonló nagyságd bellerllle
tlre. Clm : Ambró János, Bp. xv„ 
Lenin u. H. 

IIAGYAB VASUTAS 

a Vasutasok Szaks,ervezeténell 
lapja 

s,erkesztl • s,erkeszUI blzottdl 
Főozerkesztő: Gulyá• Jánoa 

Felelős szerkesztő: Vlsl Fereno 
S2erkeszt6ség: 

Budanest. VI., Benczdr utca a. 
Telefon. városi : 22� 

Ozeml : 19-7'1. 
Kiadja és terjeszti� 

a Népszava Lapkiadó v,naiat 
Budapest. VII., Rllk6c:'1 dt M, 

Telefon: 224-819 
t.evélefm : Bp. 70. P!. n. 

Felelős kiadó: Gábor Márton, 
a Népszava t.aokfAdó Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámunk : MNB 215-ll tml 

Szikra Lapnyomda 
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z egyén és a közösség 

ügyeiért érzett felelősséggel 
A szakszervezeti bizott&l,,"Ok újjáválasztása 

lltán február közepén a hat területi bi2ott
alÍ4:Dál is lezajlottak a küldöttél.-teke->...letek. 
Az elmúlt időszak munkájának ért.ékeLése és 
a további fela.datokl1oz a feltételek megterem
tése egyben a.Urnlmat teremtett ahhoz, hogy 
a sza.ks:zcrvezetl tagság észrevételei, haszno
sítható javaslatai hoxzájáruljanak a munka 
további javításához, tökéletesítéséhez. 

A Vasutasok Szakszervezetének VIIL kong• 

BUDAPEST: 

resszu.sá.ra megválasztott küldöttek megfelelő 
útravalót kaptak. 1;:rzékeltetik e-zt a területi 
bizottságok újjáválasztásáról érkezett tudósl· 
tások is. Végeredményben azt mondhatjuk, 
hogy az adott igazgatiisá;oknJl dol;rozó 
vasutasok, szakszervzzetünk egész tagsága -
a bizalmiválaszlásoklól kewve a középszer
vck újjáválasztásáig - méltóképven készült 
fel az elkihetkezendő éil"ek újabb gazda.sági 
és mo,z.galmi feladata.ira. 

1970. evl klvalo le1Jesílm'i!'nye6rt 

Kettős kitüntetésben részesül 
a miskolci vasútigazgatóság 

A vasút - mint az ismere
tes - 1970-ben 116,3 millió 
tonna árut szállított, ami azt 
jelenti, hogy áruszállítást ter
vét 104,2 százalékra teljesitet
te. A tervet 4,6, a bázis idő
szak teljesítményét pedig 5 
millió tonnával túlteljesítette. 
A népgazdaság szállítási igé
nyeit így sem sikerült teljes 
egészében kielégíteni. A má
sodik félévben jelentkező te
herkocsi-hiányt még a háló
zaton levő idegen kocsik fel
használásával sem lehetett 
pótolni. 

A folyamatos munkát, s a 
kocsiforduló gyorsítását 

nagy mértékben akadá
lyozta a gépre várások 
szokatlanul maga.s száma, 
az indokolatlanul sok vo• 
natácsorogtatás és a teher
vonatok menetrend sze
rinti közlekedésében be• 

követlte�ett visszaesés. 
Tervszerű, fegyelmezett mun
kával jelentő; szállítási ka
pacitást lehetett volna felsza
badítani, s ezáltal gazdaságo
sabban szállítani. Ezt minden
ki tudja. Vezetők és beosz
tottak naponta beszélnek ró
la az üzemi demokrácia fó
rumain és az elmúlt hetek-

ben lezajlott szakszervezeti 
választásokon Is sokat fog
lalkoztak vele, a menetrend
szerű közlekedésben mégsem 
sikerült számottevő javulást el
érni. Pedtg ez a vasúti munka 
alapja. Enélkül szinte elkép
zelh0tetlen a korszerű vonta
tó járművek gazdaságos ki
használása és az utazósze.. 
mélyzet hosszú szolgálati 
óráinak csökkentése. 

A személyszállításban 1970• 
ben már Jobban érezhető volt 
a közlekedéspolitikai koncep• 
ció hatása. A rövid távokon 
egyre inkább a közútra tere-

Budapesti Vasútlgazga.tóság 
Debrecent 
Miskolci 
Pécsi 
Szegedi 
Szombathelyi 

- .. -
- .. -

A miskolci vasútigazgatóság 
a múlt évben elért 109,70 szá
zalékos kiváló eredményével 
elnyerte a Közlekedési és Pos
taügyi Minisztérium és a Vas
utasok Szakszervezete Köz
ponti Vezetőségének vörös 
vándorzászlaját, a vele járó 
700 ezer forint jutalommal. 
Ugyancsak a miskolciak nyer-

lódik a forgalom. A varrut a 
személyszállítási tervét 97,9, 

személyszállítási bevételi 
tervét pedii, 101,2 százalék• 

ra teljesítette. 
A hálózati eredmények ked• 
vező alakulását eredményesen 
segítették azok a kollektívák, 
amelyek előbb a felszabadulá• 
si, majd a kongresszus! mun
kaversenyben derekasan helyt.
álltak. 

Az 1970. évre kiadott cél· 
kitűzések alapján a hat vas
útigazgatóság második félév1 
összesített eredménye az aláb
biak szerint alakult: 

102,45% 
101.28% 
109,700/o 
10'7,660/o 
101,620/o 
10 1,230/o 

ték a MAV Vezérigazgatósága 
és a szakszervezet elnöksége 
által alapított felszabadulási 
vörös zászlót. 

A második legjobb ered
ményt elért pécsi vasútigazga
tóságot a MAV Vezérigazgató
ság és a szakszervezet eln�
sége oklevél kitüntetésben ré
szesí tette. 

Előtérbe került az érdekvédelem, hatékonyabb, vonzóbb lett Megszünl a közvetlen veszély 

a szakszervezeti munka a becskei alag'úfnal 
A budapesti területi birott

Eág február 11--én tartotta 
küklöttértekezletét a Törekvés 
M1lvelódési Központ színház. 
t ben. Az elnökségben he
lyet foglalt Pánti Béla, a vas
utasszakszervezet alelnöke, 
Szabó Antal fötitkár, Fodo, 
Sándor az MSZMP Budapesti 
Pártbizottsága, Mészáros Jó
=�efné az MSZMP VIII. kerü
leti Pártbizottságának képvi-
selője. Jelinek Kálmán, a 
Sz:iks:z:�ezetek Budapesti 
T <-sának titkára és Tóth 
Janos. a budapesti igazgatócság 
vez�tője. 

Dr. Pálmai István üdvözlő 
szavai ut:ín Rékasl István, a 
teriileti bizott&ig titkára is
mertette a:z írás.as anyaghoz 
kapcsolódó szóbeli beszámolót. 

- A beszámolási időszak
ban a ter:lleti bizottság mun
kájában _ioblJ<m előtérbe ke• 
rúlt az érdekvédelmi tevé• 
kenység, jai•ult a tömegpolí
tikai, a tudatformáló munka, 
tökéletesedtek a módszerek, 
haték?nyabb, vonzóbb lett a 
szakszen•c,eti munka - mon
dotta a többi között. 

A szak�"'Tvezeti hatáskö-
rök és jogok gyakorlásával 
kapcsolatban elmondotta, 
hogy az alapszervezetek kü
lönböző hatékonysággal érvé
r.yesftik azc>kat. Legtöbb ered
ményt a döntési és egyetérté
si hatás.kör érvényesítésében 
érték el. A véleményezé'-.,j, el
lenőrzési � kifogásolási jog
korök gyakorlá>ában viszony
lag több a probléma. 

A termelést �,egitő tevékeny
ségről szólva kiemelte, hogy a 
teriilcti bizottság és a s:::ak
szcrve:::eti bizottságok rend
szeresen és hatékonyan segí
tették a vasút szállítási fel
adatainak te!jes!tését. 1970-
ben, a jubileumok évében a 
szolgálati helyeken nagy tö
megek kapcsolódtak be a 
munkaversenybe. Ennek ha
tására javultak az eredmé
nyek a,z árus?.állftásban. A jö
vőben azonban az eredménye
sebb ga-zdálkodásra való tö
rekvés mellett nagyobb gon
dot kdl fordítani a múszalci 
színvonal emelésére, a tech
nológiák korszerűsítésére, az 
élet- és munkakörülmények 
javítására. 

Foglalkowtt a bes-zámoló a 
bértömeggazdálkodás adta le
hetős.égek helyes alkalmazásá
nak fontosságával, az u tazó 
s-zemély-zet távollHi óráinak 
kedvezőtlen alakulásával, a 
menetrends.7.-erű közlek-edés
sel, a mtu1kn:eróvel való hely
telen gazdálkodás alapvető 
hiányosságaival, a pihenőna
pok, szabad•ágnapok rend
S'?'.ertelen kiadásával kapcso
latos mulasztásokkal. Részle
tesen elemezt,e a pályafenn-

Lapunk legutóbbi számában 
már közöltük, hogy az Aszód 
-Balassagyarmat-Ipolytarnóc 
közötti vonalon, Becske és 
Magyarnándor állomások kö
zött, földcsuszamlás zárta el 
az alagutat, és megrongálta 
a vasúti pályát. Erről az ese
ményről szól most egyik le
velezőnk tudósítása. 

* 

Vasárnap este volt. Tóth 
István pályamester Nógrádkö
vesd állomáson levő lakásán, 
családja körében tartózkodott, 
s éppen a tévé-készülékéhez 
barkácsolt új antennát. Ek
kor kapta a hírt. 

- Baj van az alagútnál/ 
- Mi baj? Mi történt? 
Senki sem tudta pontosan. 

A feltevések szerint beszakadt 
az alagút. A pályamester ma

személyzete Becske állomáson 
fújta ki magát, és törölte le 
az izzadságot, amelyet az iz
galmas percek okoztak. 
• A vasút felsó vezetői már 

éjfél előtt a helyszínre érkez
tek. A közeli őrház benépese
dett, majd hamar jött a segít
ség mindenfelől. Elsők között 
a becskei téesz és a Nógrádkö
vesdi Allami Gazdaság em
berel és gépei érkeztek meg. 
Csakhamar munkáskezek sze
relték a villanyt és a telefont. 
A bevágásba tolt vagonok 
egymás után teltek meg az 
agyagos, iszapos sárral. Am 
ahogy fogyott az agyag, úgy 
folyt, csúszott a hegyről az 
„utánpótlás". Az iszonyatos 
erejű lavina maga előtt tolta 
a betonból és kőből készített 
bélésfalat. 

A hegytetőre fb1dgyalut, 
alulra markolot irányítottak a 
vonal pályamunkásai, az V-ös 
és a hatvani XVI-os gépesített 
mozgó pályamesteri szakasz 
dolgozói. A józsefvárosi pá
Jyafenntart:ísi főnökség mun
kásai minden mozzanatot 
megbeszéltek, megfontoltak, é, 
tizenötnapos kemény helytál
lás után végre elmúlt a köz
vetlen veszély, s megindulha
tott a forgalom. De még min
dig sok a tennivaló. 

Műszerekkel, mérőeszkö-
zökkel felszerelve megjelen
tek a tervezők, hogy elkészít
sék a vé�Jeges tervet, amely- , 
nek birtokában a kivitelezők 
gátat emelnek majd az eset
leges, hasonló földmozgások 
útjába. 

Csiba József 
gához vette zseblámpáját, és .-------------------------

Szavaznak a küldöttek 
rohant a forgalmi irodába. 
Ekkor fél nyolc lehetett. Gyors 
engedélykérés, majd neld a 
sötétségnek. A motoros haj
tóka csak óvatosan haladha
tott, mert közölték, hogy elő
zóleg egy tehervonat indult el, 
de már nem jutott el a követ

Szombathelyen tanácskoztak 
a vasótigazgatóságok vezetői tartási dolgo:ziók élet-, munka

és s:wciálls körülményeinek 
biztosításában fennálló hiá
nyosságokat. 

A szóbeli kieg6s:zltést köve
tő vitában felszólalt Szabó An• 
tal főtitkár. Elismeréssel be
S2lélt a területi biwtt:ság tevé
kenységéről. a killdöttértekez• 
let előkészitéséról, színvonalá
ról. A továbbiakba.n fontos 
feladatként jelölte meg a vas
út rekonstrukciója és a nép
gazdaság á1 tal meghatározott 
szállítási feladatok egyidőben 
és súlyponti kérdésként való 
kezelését. Felhívta a figyelmet 
arra. hogy a szállítási felada
tok teljesítését úgy kell te
kinteni, mint a társadalom ál
tal megszabott igények klelé
g!tését. Ennek érdekében az 
ágazati szervekkel és a szál. 
llttatókkaJ. még jobb politikai 

MISKOLC: 

(Szónyi Lajos felvétele) 

és szervezeti kapcsolatot, szo
cialista együttműködést kell a 
jövőben ldalakítani. 

A bizalmiak szerepének, tá
j&oztatásának fontosságáról 
szólva beszélt az infonnációs 
tevékenység me(Jlevő hiányos
ságairól, a mozgalomban egy
re elhatalmasodó „agyon.sza
bályozás" helytelen gyakorla
táról. Hangsúlyozta, hogy az 
írásos agitáció mellett nem 
nélkülözhető az emberekkel 
való közvetlen kapcsolat. 

A vita lezárása után a kül
döttértekezlet megválasztotta 
a 19 tagú terül e1Í bizottságot, 
az 5 tagú számvi-zsgáló bi
zottságot. Ezután az új terü
leti bizottság zárt ülésen elnö
kének Végh Ferencet, titkárá
nak Rékasi Istvánt választotta 
meg. 

kező állomásig. 
Az alagút közelében a pá

lyamester beérte a veszteglő 
vonatot. !\fost már gyalogosan 
folytatta útját. Felmászott a 
hegyre, és úgy ereszkedett le 
az alagút túlsó bejáratához. 

A mozdony és egy kocsl az 
alagúton kívül, az oldalfalnak 
támaszkodva állott. A gyér 
világítás ellenére is nyomban 
meg lehetett állapítani, hogy 
megcsúszott a hegy. Személyi 
sérülés szerencsére nem tör
tént. Ugyanilyen szerencse, 
hogy a falnak szorított moz
dony kazánja nem robbant 
fel, és hogy nem személyvo
nat közlekedett a kritikus 
időpontban. A hosszú alagút
ban az utasok között ugyanis 
pánik törhetett volna ki, s ha 
nincs súlyosabb baj, akkor is 
áldozatokkal járhat egy effé
le baleset. 

Dr. Mészáros Károly miniszterhelyettes látogatása 

a járműjavítóban és a Balaton északi partján 
A MAV „vezérkara" nem

rég határozta el, hogy az igaz
gatói értekezlete!, egy részét 
a külön,böző igazgatóságok 
székhelyén tartja. fgy több le
hetőség kinálko.zrltlt a „szom
sZJédokn.ál" alkalmazott jó 
munk:amódsrerek átvételére, 
a területen végz,ett munka 
megismerésére. Ennek értel
mében a februári igazgatói 
értekezletet Szombathelyen 
tartották. 

kedések történnek érde!kük
ben. Hazánk Európa szívében 
fekszik, s a magyar vasút 
„forditókorong"-szerepet tölt 
be a tranzitforgalomban. Fej
lesztését is meghatározza ez a 
speciális közlekedés-földrajz.i 
helyzet. 

Kiemelkedő eredmények 
az áruszánitásban 

Az intézkedések gyorsan kö
vették egymást. A mozdony 

A munkaértekezletet sajtó
tájékoztatás előzte meg. Dr. 
Mészáros Károly miniszter
helyettes, a MA V vezérigaz
gatója elmondotta a sajtó 
képviselőinek, hogy milyen 
feladatok hárulnak a vasuta
sokra, és milyen fontos intéz-

A vasút korszerűsítése mel• 
lett a mind jobbrut érezhető 
kiöregedési folyamat megállí
tására előlérbe került a 
vasúti munka szakmásítá.s.._ 
na.k terve. Ha a sokrétű va.5< 
úti szakmák tanulását beépí
tenék az egységes sz.alcmun
kás.lcépző oktatási rendsz,erbe, 
a fiatalok már H éves koruk
tól elkezdhetnék tanulni és 
megszeretni a vasutat. fgy a 
vasutascsaládok gyermekei -
mint régen - szívesen foly� 
tathatnák apjuk foglalkozását. --------------------------, A munlca any�gi megbecsü.lé• 

LAP ZÁRT A UTÁN 
s e  pedig hozzájárulhat a ma• 
gyar vasút tekintélyének, hír
nevének öregbítéséhez, ha 
minden poszton odavaló, jól
képzett, iskolázott ember tel• 
jesít szolgálatot. 

A miskolci területi bizott
ság küldöttértekezletét febru
ár 12--én tartották az SZMT 
sz.ékház nagytermében. Az 
elnökségben helyet foglalt 
Kovács Sándor, a Borsod me
gyei pártbizottság, Balogh 
Zoltán, a város.i pártbi-zottság 
képviselője, Gulyás János, a 
vasu tasszakszervezet, Kovács 
Kálmánné, a Szakszerveze
tek Borsod megyei Tanácsá
nak titkára, dr. PásztDT Pál, 
a miskolci iga�atóság veze
tője és Czimma János, a mis
kolci igazgatóság pártbizottsá
gának tagja. 

A négy év munkáját li6sl,e-

foglaló és értékelő jelentést, 
valamint a határozatterveze
tet a küldöttek - az általános 

Ülést tartott a központi vezetőség 
gyakorlatot követve - jóval a A szakszervezet központi vezetősége lapzárta után, február 
tanácskozás előtt, írásban 26-án ülé5t tartott. Az elnökségben helyet foglalt Gyócsi Jenő 
megkapták. A küldöttérte-kez- elnbk, Pánti Béla alelnök, Szabó Antal főtitkár, Gulyás János 
leten a legaktuálisabb kérdé- és Molnár- György titkár, valamint Buza Márton, a SZOT El
sekről. a dolg07h!<at foglalkoz- méleti Kutató Intézetének vezetője. 
tató témákról Zombori Lajos, Gyócs1 Jenő elnök megnyitója után a központi vezetőség 
a területi bizottság titkára megvitaU.a a Vlll .  kongress!us szóbeli beszámolójának vázla
tartott beszámolót. A kiegés-zí- tát és a határozati Javaslat tervezetét, majd el'ogadta a szak
tő alapgondolata az alapszer- szervezet 1971. évi költségvetését, a félszázalékos Önkéntes 
vezeti választásokon elhang- Támogatási Alap 1971. évi költségvetesél, és a számvizsgáló 
zottakra való reagálás volt. bizottság jelentásét. 

A beszámoló kiemelte, hogy 
I 

A napirendek megtárgyalása után Szabó Antal fót!tkár 
bár sok nehézség akadályozta javaslatára a központi vezetőség az előző ülésen elfogadott !dó. 

pont - március 11-12 helyett - március 17-18-ra hívta 
(Folytatás a 2, oldalon) össze a Vasutasok Szakszervezete VIII. kongresszusát. 

A miniszterhelyettes fel
használta az első vidé.1':i igaz� 
gatói értekezlf't alkalmát ar
ra is, hogy ellutognsson a jö
vőre százéves jubileumát ün
neplő jánnűjavítóba, ahol 
már kialakult a vasút egyik 
Diesel-javító bázisa. A követ
kező nap S::-ab6 Bélának, a 
szombathelyi Igazgatóság ve
zetőjének kíséretében pedig 
végigutazta a Balaton északi 
partját is,· és megtekintette az 
ott folyó felújítása munkála
tokat. 

SZ, T. 



MAGYAR VASUT.A!I 

Az egyén és a közösség ügyeiért érzett felelősséggel 
(Fol11tattb u l. oldaróZ) 

munkájukat, a miskolci igaz
gatóság dolgozói 1970-ben ki
emelkedő eredményeket értek 
el az áruszállításban. A pi
henónapok kiadásán.ak rende
zetlensége, az utazószemélyzet 
soksz.or indokolatlanul hosz
szű távolléti ideje, a prémiu
moknak, jutalmaknak a szo
cialista bére:ziés el vét nem egy
szer sértó ki.fizetése awnban 
nincs jó hatássail a dolgozók 
hangulatára, mWlkakedvére. 

90lt. K016n&!en ,o,C IZÓ eseff �örl>k helyes kialailótásával 
11 nők szociális- és munkakö- ;avult a pártirányítás, a kol
rülményeinek nem kielégítő lektlv vezetés, növekedett az 
voltáról, a pályafenntartási alapszervezetek önállósága, a 
dolgozók helyzetéről. Annak vezető testületek, az aktivis
ellenére, hogy a néhány év ták felelősségérzete is. Szá
előttihez viszonyítva összeha- mos probJ.émát elemezve 
sonlithatatlanul jobb az ellá- megállapította, hogy a swcia
tottság, még ma is a legmosto- lista brigádok több segítséget 
hább körülmények között, várnak válla1ásailc megtételé
gyen.ge szúivon.alú szociális el- né!, de főként a teljesítés !el
látottság mellett dolgoznak a tételeinek biztosításában. Az 
pályafenntartási és épíbési üzemi demohrácia fórumait 
dolgozók. Kérték a felszólalók még a fonnális vonások ;el
a munkahelyre szállítás meg- lemzik. A dolgozók még nem 

azonban több felsz:ólaló Is rá
mutatott arra, hogy az ösztön
zési fonnák sokasága már za• 
varóan hat, nem orientálja 
megfelel/len a dolgozókat. A:z. 
ösztön:z.és akkor éri el iga:z.i 
célját, ha kellően igazodik a 
gyakorlati követ.elmények:hez. 
Többen szóvá tették, hogy 
igen magas az utazók igény
bevétele. A:z. igazgatóság te
rületén jobb munkaszervezés
sel kell elérni, hogy tovább 
javítsák a dolgozók élet- és 
munkakörülményeit. 

vendégek nagyfokú érdeklődé
sét váltotta ki. A vitában 13 
küldött hallatta a hangját, 
10-en írásban nyújtották be 
hozzászólásukat. 

A hozzászólások során szót 
kaptak a külön,böz.ó szolgálati 
ágak képviselőL lgy kirajzo
lódtak azok a legfontosabb 
tennivalók, amelyek sikeres 
megoldása segítené a vasút 
utánpótlás gondjainak enyhí
tését, az anyagi ösztönzés je
lenlegi rendszerének megjaví
tását, a törzsgárda fokozottabb 
megbecsülését, az annyira nél
külözhetetlen munkafegyelem 
megszilárdítását. Athatotta a 
hozzászólitsokat a mély fele
lősségérzet, a problémák reális 
felvetése. 

azt mutatják, hogy az utazó
személyzetnél, forgalmi szol
gálatnál, személypénztárakban 
foglalkoztatott családos anyák 
nagy része ragaszkodik az é;
szakai pótlékhoz, valamint 
ahhoz a szabad időhöz, ame
lyet a forduló szolgálat bizto.. 
s!t. A család nevelése szem
pontjából ugyanis rendkívül 
hasznos a szabad idő, 

A párt- és a mozgalmi szer
vek képviselői elvárásaiknak 
adtak ha..-igot. Még ma is 
gyakran előfordul, hogy nem 
ott oldódna,k m<'!g a vitatott 
kérdések, ahol arra a jog és 
hatáskör biztosított. Nagyobb 
figyelmet kell fordítani az 
alapszervezeti munkára, az 
emberek felvilágositására, 
meggyőzésére. Ebben a mun
kában nagyobb szerepet kell 
biztositani a bizalmiaknak. 
Tovább kell javítani a tájé
koztató munkát. 

Kovács Kálmánné, az SZMT titkára köszönti a küldöttér• 
&ekezletd 

Megfogalmazta a kiegész.ító 
jelentés a dolgozók elvárását 
a türzsgárda tagjainak foko
zottabb megbecsüléséről, a 

rangfo/;ozati bérek emelésé
ről. A szociális ellátottságot 
ililet&:m. különösen a Miskolc
Tiszai pályaudvar forgalmi 
dolgozóinak jogos kérését húz
ta alá nyomatékosan. 

Besi;élt a modernizálással 
együttjáró foglalkozási ártal
mak e!!eni védekezés haté
konysága emelésének fontos
ságáról, a baleseti helyzetben 
nem megfelelő előrehaladás
ról. R�letes-en e1emeoz.te az 
ilz�mi demokrácia szélesífksé ... 
ne!i: szükségességét, az infor
máció, a tájékoztatás rendsze
rének javítását célzó elképze
léso!<et. A jog- és hatáskör 
leadása és az ezzel való élés 
között ma még fellelhető el
lentmondis gyakorlati pél
dákkal történt illusztrálása 
után a szaks,zervez,eti szervek 
és a dolgozók kapcsolata jav!
tásáncik fontosságáról szólva 
fe.iezódött be a szóbeli be
számoló. 

A vita a vártnál terméke-
nyebb és szenvedélyesebb 

DEB,.,!:CEN: 

oldását, az élelmezési költsé
gek felemeLését, a Lakókocsik 
modernizálását. 

Többen szóvá tették az uta
sítások, rendeletek sokszor 
érthetetl.en nyelvezetét, a vas
út oktatási rendszerének el
avultságát. Szó· esett a szocia
lista brigádmozgalom jó úton 
járó fejlődéséről, az egészség
ügyi ellátottság javulásáról 
Bírálait érte viszont a szak
szervezeti srerveket a segé
lyezés és a társadalombiztosí
tási szolgálta lások bürokratiz
musa. valam.int kifogásolható 
tömegkapcsolata miatt. Külö
nösen azt sérelmezték többen, 
hogy a dolgozók panaszaikra, 
javaslataikra későn, vagy egy
" 'alán nem kapnak választ. 

A küldöttértekezlet végső 
értékelésl<én,t: betöltötte fel
adatát. A határozat mellett a 
vita során elhangzottak figye
lembe vétele helyes program 
kiaJ.akltásához adott segítséget 
az új, 15 tagú területi bizott
ságnak, melynek e1nökévé 
Szabó Józsefet, titkárává pe
dig Zombori Lajost választot
ták. 

Az ösztönzés jobban igazodjon 
a tényleges követelményekhez 

Lebrecenben február 17� 
tartották a területi bizottság 
kü,döttértekezletét. A 74 ol
dalas írásos jelentés, amelyet 
n küldöttek időben kézhez 
kaptak, részletesen tartalmaz
ta az elért eredményeket és 
a még meglevő gondokat. Ala
pot adott a mozgalmi tevé
kenység reális mérlegének el
készítésére a debreceni terü
leten. 

A harmadik ötéves tervben 
kiemelt beruházásként való
sult meg a debreceni igazgató
ság területén a Nyíregyháza
Záhony, majd a Budapest
N11íregyháza vonal villamosí
tása. Jelentősen bővült a zá
honyi átrakó körzet kapacitá
sa. S a terüLet vasút-műszaki 
állapotában bekövetkezett ör
vendet.es minőségi változások 
a debreceni igazgatósághoz 
tartozó több mint 24 ezer vas
utas élet- és munkakörülmé
nyeire, munkal:mdületére sem 
maradtak hatástalanok. A 

fejlesztés elősegítésében je-
lentős feladatokat vállalt ma
gára az alapszerveket közvet
lenül irányító és segí�ó terü
leti bizottság !s. Világos, elér
hető célokra mozgósítva jó 
eredményeket értek el a szo
cialista munkaversenyben. A 
múlt évben már több mint 

tízezren dolgoztak szocialista 
brigádban, s közöttük 807-en 
olyanok, akik már az arany
koszorús jel vényt is elnyer
ték. A fokozatosan növekedett 
szállítási teljesítmények ked
vező alapot teremtettek a deb
receni területen dolgozó vas
utasok személyi jövedelmének 
emeléséhez. 

Jelentős összegű több 
mint 50 millió forint - beru
házás szolgálta a �-z.ámolásl 
időszakban a területen dolgo
zók szociális és egészségügyi 
ellátásának javítását. Záhony
ban, Fényeslitke rendezőpá
lyaudvaron, Biharkeresztesen, 
a debreceni járműjavítóban, 
a mátészalkai vontatási főnök
ségnél létesült korszerű öltö
ző, moodó, zuhanyozó. étkező 
vagy más szociális és egész
ségügyi rendeltetésa helyiség. 
hogy csak a jelentősebbeket 
említsük. A záhonyiak szak
orvosi rendelőintézettel, 100 
gyermeket befogadó óvodával 
és 60 gyermek részére épített 
bi!'csődével gyarapodtak. Deb
recenben és Nyíregyházán 
máris épülnek az újabb, idén 
átadásra kerüló szociális lé
tesítmények. 

Lovész Imre, a t.erületi bi
zo.-tság titkára vitaindítóval 
egészítette ki az írásos jelen
tést. Elmondotta, hogy a ha-

mindenütt kapnak tényleges 
betekintést az adott s.zolgá1ati 
hely életébe, problémáiba. 
Sokszo-- hiába vár;ák a vá
laszt vagy az intézkedést a 
termelési tanácskozáson tett 
javaslat, észrevétel nyomán. 
Az ilyen jelensége/e nem segí
tik elő sem a munka, sem a 

munkamorál javulását. 

A küldöttértekezlet megható 
percei voltak, amikor Szabó 
Antal főtitkár méltatta Lo
vász lmTe több évtiredes fá
radozását, a vasutasok érde
kében végzett munkáját és a 
SZOT elnöksége nevében, 
nyugdíjba vonulása alkalmá
ból átadta naki a Munka tr
demrend arany fokozatát. 

A vitában Is sok szó esett a 
rétegpolitikáról. A nódolgozók 
képviseletében felszólalók is
mertették a küldöttértekezlet 
előtt azokat az ellentmondá
so,kat, amelyek egy-egy nehéz 
feladat megoldásánál jelent
keznek. Sok alapszervezeti 
taggyillés,:m felvetődött, hogy 
a dolgozó anyák részére meg 
kell szüntetni az é;szakai szol
Qálatot. A felmérések azonban 

örvendetes tény, hogy az 
utóbbi időben több lehetőség 
nyfii.k a munkában kitűn1 
dolgoz.fik premi7.�l •.,,ra, jutal
mazására. A vitaindító után 

PÉCS: 

Végezetül a küldöttért,ekez
Jet újjáválasztotta a 17 tagú 
terüLeti bizottságot, amelynek 
elnöke Ari István, titkára Vo
losinovszki János lett. 

A vita után a küldöttek 
megválasztották a 17 tagú te
rületi bizottságot és a 3 tagú 
számvizsgáló bizottságot. A 
szegedi területi bizottság saját 
soraiból megvála�ztotta elnö
kének Annus Istvánt, titkárá
nak Acsai Mihályt. 

A;ánlások a VIII. kongresszushoz SZOMBATHELY:  

Erősödött a szakszervezeti demokrác:a A pécsi területi bizottság 
küldöttértckezletére - ame
lyen 97 küldött és 25 meghí
vott vett részt - február 19-
én került sor. 

A t.erületi bizottság frá505 
jelentése egyöntetű vélemény 
szerint híven tükrözte az el
múlt 4 év eredményeit, hiá
nyossá�it. Elemzően értékel
te azokat az erőfeszítéseket, 
amelyeket az igazgatóság te
rületén tevékenykedő funkcio
náriusok, aktivisták a vasutas 
dolgozók élet- és munl.-:akörül
ményeinelc javitása érdekében 
1.-:ife;tettek. Tükrözte azokat az 
eredményeket, amelyeket az 
i.gazgatósághO'Z tartozó dolg,o
zók tervtel ,iesíté<-éért munkál
kodásuk során elértek. 

Az értekezleten a területi 
bizottság szó�li kiegészítőjét 
Kinczli József titkár mondta 
el. Bevezetőben ismertette az 
alaps2le'rvezeti vál'lSz1ások sta
tisztikáját, a vitákban el
hangzott legjele-ntóse-bb kér
déseket. Alig akadt olyan tag
gvűlés, küldött�rtekezlet, 
amelynek ne állt volna közép
pontjában az ered.mén� 
mPltat:lsa, a fogyatékosságok 
bírálata, az üzemi és szak
sze-rve7�t.i d<>mokrácia sokol
da:�ú elemzése, a kollektív 
szerz"dés végrehajtásánlk ta
pasztalatai, a mun.lraidőcsök
kentés, az utazószemélyzet 
túlzott leterhelése, a pihenő
napok és sza.badságok kiadása 
körüli problémák. 

Nem egy helyen kifooásol
ták a premizálás és jutal111-c�zás 
rendszerét, a szociális ellá
tottság elégteleruégét. Sok 
szó esett a munkafe!(velem 
fonl>ossá�áról, a beleseti hely
zet tarth3tatlanságáról. az el
avult oktat:\si rends,:erról. 
Kért;.!{ a C'>aládos üdültetés 
kiszélesít-_¼ét, a lakit�helyzet 
fokozottabb ütemű iavítását, 
a nehéz fiaP,ai munka továb
bi gépesítését. 

SZEGED: 

A szóbeli beszámoló mint
egy válaszolva az alaps'ZleTVe
zeti választásokon elhan.,azot
takra a VIII. kongresszushoz 
címezve ajánlotta: 
- az anyagi ös:z:tön:ziéis!, jutal

mazssi rendszer és a ra-ng
fokozati bérek javítását; 

- a mWlkaJdő további csök
kentését, különös tekintet
tel a gyermekes anyákra; 

- a törzsgárda fokO<Wttabb 
m:!gbecsülését ; 

- az utánpótlás szervezett 
biztosítását az Ifjúság kö
réból.; 

- a sz.'.IB)kép:res és az oktatá
si rends:z,er reformját; 

- az üziemi étkezt.etés javítá
sát; 

- a ruhatérítésl díj emelését ; 
- a fegyelmi eljárás egysze-

rűsítését · 
- a ga.zd.asá gi vezetók jog- és 

hatáskö,énd< bővítését; 
- a nyugdíjasok néhány ké
rését. 

A beszámr>lók és a határo
zattervezet feletti vitában hu
sza.n késtek szót. A hozzá �zó
lások általában megegye?Jtek 
azokkal a témákkal, amelyek 
az alapszervezeti vála�ztáso
kon feJ5zóJalókat foglalkoztat
ták. Különös súlyt lcapott az 
uta=ószemélyzet leterhelésének 
csö'·kentése, a még ma is bo
nyolult bérelszámollisi rend
szer egyszerűsítése, a szociáliS 
létesítmények hálózatának bő
vítése, a berfeszültségek csök
kentése. a bértömeggazdálko
dás ;avltása. 

A küldöttértekezleten �t 
vett és telszólalt Gulyis Já
nos a szakszervezet titkára, 
Bogár József, a Sz.1Jkszerve7,e
tek Barany,a me'(yel Tanácsá
nak vezető titkára, Czigán 
Károly a Sza1,szervezetek So
moev megyei Tan:lcsának kép
vis:!lője. dr. Szabó Tibor a 
pk�i !gazi;:atósá1 vezetője. 

Az újonnan választott 1 5  ta
/ZÚ területi bi7.otis:I� elnö'<e 
Torma Ir,n(>c. tHkára peclig 
Kinczli József lett. 

[ _,u,m Lajos mc.rn.vúja a küldöttértekezletd 

Szombathelyen február 19-én 
a Savaria Szálló télikertjében 
tartották a területi bizottság 
küldöttértekezletét. Tizenöt
ezer nyugat-magyarországi 
vasutas dolgozó képviseletében 
112 küldött vitatta meg a napi 
munka és a szakszervezeti 
élet időszerű kérdéseit. Meg
jelent a küldöttértekezleten 
Szabó Antal, a vasutasszak
szervezet főtitkára, Harmati 
Sándor vezérigazgató-helyet
tes. dr. Horváth Lajos a szom
bathelyi igazgatóság helyettes 
vezetője, Vas, Zala, Veszprém 
és Győr-Sopron megyéit több 
párt- és szakszervezeti vezető
je. 

Szarkia Lajos, a területi bi
zottság titkárhelyettese nyitot
ta meg a küldöttértekezletet, 
majd Auguszt János titkár 
terjesztett.e elő a területi bi
zottság beszámolóját a 4 éves 
munkáról. Az őszinteség, a 
szakma szeretete jellemezte 
minden mondatát, csakúizy 
mint a nagyszámú hozzászóló 
véleményét. 

tás. Enne!t hatására csőkken
nek az úgynevezett vasutas 
betegségek, nő az átlagos élet
kor. Meg kell viszont keresni 

•annak lehetőségét, hogy a ki
sebb szolgálati helyek beteg 
dolgozói táppénzes állomány
ba vét.elét me5gyorsítsák és ne 
kelljen nekik nap nap utá11 
különböző egészségű(11Ji szt?r
velchez utazgatni. 

A nőkkel és fiatalokkal való 
foglallrnzást fontos feladatként 
kezelik. A szolgálati helyeken 
munka1-öri jegyzélcekben rög
zítették, hol nem szabad nőt 
és fiatalt foglalkoztatni. A bal
esetek száma csokkenó ten
denciát mutat, ugyanakkor 
sajnos magas a súlyosabb és a 
halálos balesetek száma. Emel
kedett az egy balesetre es<i 
munkanapok száma is. 

Nagy�bb gondot az embBrek 
felvilágosítására, meggyőzésére 

A jelentés közölte, hogy a 
szombathelyi igazgatóság terü
letén a szakszervezeti demok
rácia minden szinten erősö
dött. Számos bíráló megjegy
zés hangzott el, amelyeket 
részben megoldottak. mnsr<5szt 
továbbítottak az illetékesek
hez. 

A múlt évi bérpolitikai in
tézkedések 12 619 dolgozót 
érint.ettek a szombathelyi te
rületen. Az egy főre jutó átla
gos béremelés 251.20 forintot 
tett ki. A dolgozók átlagkere
sete az 1966. évi 1760 forintról 
1970-ben 2115 forintra emelke
dett. A bértömeggazdálkodás 
nyújtotta lehetőséggel is bát
ran élnek : ésszerű munknerő
felhasználással és szervezéssel 
49 dol!(ozó munkaköre szaba
dttlt fel. Az így megtakarított 
közel 90 ezer forint 70 száza
lékát tartós bérmegtakarítás 
címén visszakapták az önál
lóan gazdálkodó szolgálati fő
nökségek és helyi bérfejlesz
tésre haszná!ták fel. 

A szegedi területi bizottság 
küldö1.tértekezletét 1971. feb
ruár 18-án tartották a Petőfi 
Sándor műveló::lési házban, Az 
elnökségben helyet foglalt 
dr. Szániel Imre, a Csongrád 
megyei pártbizottság tagja, 
Rigó Szilveszter, a városi párt
bizottság képviselője. Molnár 
György, a vasutasszakszerve
zet titkára. Juhász József. a 
Csongrád megyei SZMT veze
tő titkára. Kiss Károly. a sze
gedi igazgatóság vezetője. 
Farkas János, a Bé-kés megyei 
SZMT szervezési és káder
bizottsá�ának vezetője és Vi
rág János. az igazgatónág 
pártbizottságának titkára, 

A kiadott írásos beszámo,lót 

Acsai Mihály, a területi bizott
ság titkára egészítette ki. A 
szóbeli be3zámoló rövid érté
kelést adott az alapszervezeti 
választásokról, foglalkozott a 
választásokon elhangzott, a 

vasutasok egyes rétegeit érintő 
kérdéseldcel Ajánlásokat tett 
a szakmai kongresszusnak a 
jogos igények és meglevő le
hetőségek figyelembevételével. 
Vázolta a megválasztandó új 
területi bizottság előtt álló 
legfontosabb feladatokat 

Az ószinte, nagy körülte
kintéssel készült írásos és szó
beli beszámoló. valamint a ha
tároz.a ttervezet a szervezett 
dolgozók képviseletében meg
jelent küldöttek és meghívott 

- Azt szeretnénk, ha a mű
szaki fejlesztésből több ;utna 
területünknek - hangsúlyoz
ta a beszámoló. - A keleti 
országrész villamosításával 
párhuzamosan több Diesel
mozdonyt várunk ide az or
sdg n1111qati felébe. hogy job
ban tud;uk teljesíteni a szál
lftási felndr,tolcnt. s több nehéz 
fizi1caí munkától megkfméliük 
a dolgoz61,at. A munkaerő
hiány foko7,0ttan Időszerűvé 
teszi eze'<et a fejlesztés0ket. 
Nem mindegy. hogy eE!V tnnna 
�rut ho,zyan. mennyi idő :ilatt. 
milyen klirillménvPk között és 
mennyi"rt s7Allítunk el. 

A tov/i':,biakban arról szólt 
a beszámoló, hogy évről évre 
nőtt az egészségvédelmi ell/i-

A küldöttértekezlet v!tálá• 
ban felszólalt Szabó Antal fő
titkár. Rámutatott. hogy a X. 
pártkon!(resszuson tapasztalt 
egyszerűség. ősz;nteség a 
szakszervezet<>knek különösen 
megszívlelendó. Ezután a vas
út rekonstrukciójáról, majd 
azo1<:ról az intézkedésekről be
szélt. amelyek tovább javítiák 
a vasutasok élet- és munka
körülményeit. 

A külrlöttek végül 
las-ztották a 15 taE'ú 
bi->:ottságot, am<>lynek 
Maráczí Viktor, 
Auguszt János lett. 

meg-vá
területi 
elnöke 
titkára 
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Március 8. 

Nemzetl{özi nőna·p 
A 

nemzetközi nőnapon - március 8-án - minden 
évben világszerte megemlékeznek a nőkről. S bár 

az időjárás még télies, ezen a napon mégis illatos virá
gok kerülnek a vázákba, a muukaheZyeken bensőséges 
ünnepségeken köszöntik a nőket. 

Hazánkban a felszabadulás után gyö1ceresen megvál
tozott a nők helyzete, Azóta a nők a termelőmunkában 
épp'Íl,gy ott vannak és hel·11tállnak, mint a közéletben, a 
társadalmi szervekben, ahol oly sokszor van szükség 
kedt•ességükre, megértő szi-z.>ükre, józan gondolkodásuk
ra és áldozatkészségiékre. S mindezeken felül az asszo
nyoiouzk. édesanyáknak ott van a második műszak, 
amelynek terhei még akkor is az ó vállukra nehezedik, 
ha mi /er/i,a.k néha-néha segítünk is az otthoni munkák
ban. 

Az utóbbi években a párt és n kormány nngyon so
kat tett a nők helyzezének javításáért. A családi pótlék 
felemelése, a szülési szabadsú::, meghouzabbltása, a 
gyermekgondozási segély kiterjesztése mind az ő érde
kükben tört.fot. A do!gozó rJík munkáját könnyítik azok 
a szociális intézmények - óvodák, bölcsődék, a külön
böző szolgáltatások bevezetése -, amelyekl;el egyre 
több helyen találkozhatunk. Az ismert párthatározat 
nyomán szakszervezetünk és a vasút vezetői is azon 
munkálkodnak, hogy az,. adott lehetőségeket szem előtt 
tartva, tovább javLtsák a vasúton dolgozó nők he!11zetét. 
Erről sok szó esik majd a szakszervezet március 17-én 
összeülő VIII kongresszusán is. 

A nemzetközi nőnap alkalmából szívből kfüzöntjiik 
11 t,asutas asszonyokat, lányokat, akik a különböző be
osztásokban, férfi munka.társaikkal egycnértékú. mun
kát végeznek. 

Tizenhat éve bizalmi 

Tizennyolc évvel ezelőtt ke
r-ült Miskolc-Gömöri pálya
udvarra Molnár József, s két 
esztendóvel késóbb szakszer
vezeti bizalmivá választották 
munkatársai. Azóta megszakí
tás nélkül végzi megbízatását, 
s egy idóben üdültetési felelős 
is volt. 

Beosz'.ása : kocsirakományos 
raktárnok. Szakmai munkája 
kifogástalan. Társadalmi tiszt
ségére jellemző. hogy nemcs'lk 
bizalmi csoportjának tagjai 
tordulnak hozzá problémák
kal, hana'll mások is, s ő min
dig kész segíteni. 

Az állomás kocsirendezói is 
gyakran felkeresik. 

- Lassan már egy fogadó
irodát kell itt berendezni -
szól mosolyogva a bizalmi, 
és már hallgatja is az embe
reket. A legtöbb megbeszélni 
való a bérez'.ssel, prémium
mal, jutalmazás�al függ össze. 
de akad egyéb téma is. Gya,k
ran elmarad a kérvény, mert 
Józsi bácsi tudja, hogv a jo
gos sérelmek orvoslfuáho1 

elé,g, ha szemé1yesen beszél az 
szb-titkárral, vagyis tolmá
csolja a panaszt. 

- Harmlncné!]11 éve vagyok a 
vasútnál, s betöltöttem az öt
venötödik életévemet, s magam 
is tapasztalom - mondja -, 
hogy nem becsülik eléggé a 
törzsgárda tagjait. S elsősor
ban nem is anyagi megbecsü
lésre gondolok . . •  

Behán Rózsa 

,,/liv11tlisszeretet nélkiií nem lel�et 
jól do/goz11i" 

Választás után a GYSEV-nél 

A Gy6-r Sopro,n Ebenfurtl 
Vasút igazgatósá,;:ánál január 
Yégén választották újjá a válla
lati szakszervezeti bizottságot. 
Az ország nyugati szélén mú
ködő, mintegy 150 kilométeres 
szakasszal rendelkező vasút 
nem mindenben mérhető a 
MA V-hoz. Az 1200 dolgozó 
e{11Jetlen nag11 családot alkot. 
:E:rezniük is kell egymás min

den gondját, baját, mert b:ír 
az egység h-icsi. a problémák 
és megoldandó feladatok na
gyok és bonyolultak. Akár a 
tél okozta gondokra, akár az 
elmúlt év tranzitforgalmának 
lökésszerú áramlására gondo
lunk, világossá válik, hogy ezt 
a munkát csak jó munkaszer
vezés mellett, a szakmájukat 
nagyon szerető emberekkel le
het megoldani. 

Régi, mozgJlml ember 

Pusztai József két éve ke
tű!t a szakszervezeti bizottság 
élére titkárnak. Régi mozgal
mi ember, végigjárta a vasút 
majd minden területét, most 
a választáson megerösltették 
tisztségében. 

- A dolgozók, különl5sen a 
fiatalok ma megnézik, hová 
mennek dolgozni. Tető nél· 
kii.lt iizem vagyunk, ünnep 
11élkii.lt hétköznapokkal 
mondta Pusztai József. - Az 
ioazgatóság vezetésével sike
rii/t olyan helyzetet teremteni, 
! m.ivel beszédes!?n bizonyítot
uk. hogy hivatásszeretet nél. :n nem lehet eredményesen 

<lolgoznt, de ezért ml Is te
szünk lépéseket. Leginkább a 
\'égrehajtó forgalmi szolgálat
ntll &zorított a cipó. A 6 fo
rintos éjjeli pótlékot a MAV
hoz hasonlóan mi is 20 forint
ra emeltük. 

- Ami a szociális helyzetet 
illeti - folytatta a.! szb-tit
kár -, eddig számos pro�lé
mát megoldottunk. Nem mint
ha rendkívüli helyzetben len
nt:nk, hanem fóképpen azért, 
mert a gazdasági vezetők is 
szívügyüknek tekintik a mun
lcakörülmények és a szociális 
ellátottság javítását. 

Mindenkit ismer 

Bónis Lajos, a bevételellen-
6rzésl osztály vezetője elfog
lalt ember, mégis mint a szak
szervezeti bizottság elnöke, s 
a va..sutas-szakszervezet köz
ponti vezetőségének tagja. szl
vesPn végez társadalmi mun
k:.:.� 

- Társadalmi munka nél
kül már el sem tudom képzel
ni magam - mondta Bó
nis LaJOS. A váltóórtől 
kezdve a legmagasabb beosz
tcúú dolgozóig mindenkit sze
mélyesen ismerelc. N11ugodtan 
1nondhatom, a szakszervezet 
nagyon népszerű. nátunk. s ez 
a jóleső érzés mellett elköte
lez bennünket, választott tiszt
sí:gviselőket. 

Csuládi rendezvények 

Számos konkrét Intézkedés, 
a szolgálati helyeken felépített 
136 cserépkályha, a beszerzett 
hútőszekrények sora, a hideg
meleg vizes tisztálkodási le
hető�ég. a szakorvosi rendelé
sek bővítése bizonyítja a sza
vak Igazát. 

Az eredmények és tények 
sokasága is bizonyíték, engem 
mégis egy apróság fogott meg. 

Minden évben novemberben 
rendezik a n1iugdíjasok ö.z
szejövetelét. Erre meghívják a 
nyugdíjasokat és családjukat. 
Akiknek pedig nehezére esik 
a járás, azért gépkocsit külde
nek, hogy minél na�obb 
számban taliilkozhassanak egy
mással a régi munkatársak. 
Azt hiszem, ezeket az évente 
lsm:!'etlódő „cs"lládi" rendez
vényeket a világ egyetlen nap
tárában sem nyomják piros 
betűvel, a GYSEV-nél mégis 
jobban várják és sikeréért 
jobban aggódnak, mint a ha
gyományos karácsonyért. 

Csak ott lehet a hétközna
pok közé ennyi melegséget 
lopni, ahol nem ismerik a fe
lesleges vitát. A választás pil
lanatnyi megállás volt, s most 
utána folytatják a két éve 
megkezdett munl,át. 

Sármándi Pál 

Fáradhatatlanul - vasutasszívvel 
Hiányzik valaki az állomás

ról. Egy ráncoktól barázdált, 
megviselt, mégis mindig mo
solygós arc. A múlt év decem
berében láttam utoljára tisz
telegni, mosolyogni Vácrátot 
állomás vezetőjét. Most két 
hete találkoztam vele a Kör
úton. Újságolta, hogy nyug
d!jba ment. Negyvenhárom 
évet töltött a vasút szolgálatá
ban. Betegállományban volt, 
amikor a pcstás bekopogott az 
értesítéssel. Nem érte váratla
nul, mégjs, amikor kézbe vet
te, egyszerre kavarogni kez
dett betnne minden. 

Hosszú Idő telt el azóta, aml
kor az Iskola-, s az inasévek 
után Plnté1' Lajos a vasúthoz 
került A húszas évek végén, 
abban a blzonytala.n világban, 
számára, mint annYi hozzá ha
sonló fiatal számára, a 1'a1út 
jelentette a bizton&ágo1 meg
élhetést. Volt órabéres mun
kás, váltókezelő, majd 1929-
re, sok tanulással, nagy küz
deni akarással Tályán felte
hette fejére a forgalmisták sok 
felelősséget Jelentő sapkáját. 
Ezután Sajókaza, Mezőkövesd, 
Jászapáti és még néhány kis 
állomás következett. 

A felszabadulás Pusztamo• 
nostoron érte. Mint állomás
vezetőre, Pintér Lajosra há
rult a helyi élet újjászervezé
sének, az elhurcolt javak ösz
szegyűjtésének irányítása, Tíz 
évP.t töltött P.ZP.n az állnmti•on. 

Amikor a budapesti igazgató
ság vezetői közölték vele, 
hogy új feladatot kap. kissé 
fájó szívvel távozott. de an
nál nagyobb lelkesedéssel fog
lalta el úi beosz!ását, Vácrátót 
állomás vezetését. Ezen az el
hanyagolt szolgálati helyen 
elölről kellett kezdenie rrun
dent. Nem riadt vissza a ne
hézsé;::ektől. Kitartóan, sze
mélyes példamutatással lel
kcsltette beosztottjait. Nem 
hiába. A botanikus kertjérol 
világszerte Ismert Vácrátót 
VMútállomásán rövid Idő alatt 
gyökeres változások mentek 
végbe, Az elhanyagolt, sze
méthalmokkal tarkított állo
más környékét cserjékkel sze
gélyezték, parkosították, Négy 
n, után a vonal legszebb ál
lomása lett Vácrátót. 

Mire büszke leginkább? Ar
ra, hogy 1954-től az általa ve
zetett állomások 17-szer, ebből 
Vácrátót 13-szor n11erte el az 
élüzem címet, s az állomás
vizsgálatok alkalmával sem 
kaptak a jónál rosszabb osz
tályzatot. 

Pintér Lajos az örökmozgó, 
a nyughatatlan állomásfőnök, 
szolgálati elfoglaltsága mellett 
több mint tíz éven át volt vá
lasztott tagja a helyi szakszer
vezeti bizottságnak, a megyei 
és a területi biwttságnak, és 
1964-töl - jelenleg is - tag

ja a vasutas-szakszervezet köz
oonti vezetóséaének. Ezekben 

• 

. 
.. 

Negyvenen innen - hároni diplomávat 
Havas, viharos éjszakákon 

éberebben alszik. Ilyenkor, ha 
személyautó áll meg a Sza
badság-hegyi lakása előtt, 
már meg sem várja a sofőr 
csengetését, lassan öltözködni 
ltezd. Tudja, hogy érte küld
tek. Valahol baj van a táv
közlő vonalban , . .  

Nem csoda ez a megérzés, 
hiszen Szilvás Géza már ti

zenhárom éve telj ít vasúti 
szolgálatot : a budapesti igaz
gatóság távközlő és biztosító
berendezési osztályának cso
portvezető mérnöke. 

Szereti munkáját 

Amikor ezekről a rendkívü
li szolgálatairól kérdezősköd
tem, szavai helyett inkább a 
szemét figyeltem, Kerestem 
benne az elé,;:edetlenséget, de 
ennek nyomát sem találtam. 

- Szeretem a munkámat, 
összes előnyével, hátrányával 
együtt - mondotta a világ leg
természetesebb hangján. 

- Mikor határozta el, hogy 
a vasúthoz köti az életét? 

- Megvallom, mielőtt ide 
pályáztam, nem ismertem a 
vasutasok életét, sót még a 

vasutat sem . . .  Szülófalum
nak, Nagykörünek még ma 
sincs vasútja.. A legközelebbi 
állomás Szolnok, 30 kilomé
terre fekszik tőle. Szégyen, 
nem szégyen, először 1949-ben, 
gimnazista koromban utaztam 
VC:naton. Az iskolával men
tünk Szolnokról Tiszavár
konyba : társadalmi munkára, 
gyapotot szedni. Bizony, na
gyon élveztem annak a kis 
,>icinálisnak a „száguldását". 
Tudom, mosolyogtató ez a kis 
tórténet, de én azelőtt csak 
hajón utaztam a szülőfalum és 
Szolnok között. A hajó három 
óra alatt tette meg a harminc 
kilométert . . . 

tyakban gázoltak. óráról órá
ra kritikussá vált a helyzet. 
mZgis elvéiezték sikeresen a 
feladatot. Számos ilyen ese
tet lehetne felsorolni. 

Idegen nyelveket tanul 

- Munkája a múszaki is
mereteken kívúl még milyen 
tudást igényel? 

- A sokoldalúság minde
nütt csal, előnyére vá!ik egy 
mé1'nö?(nek - válaszolta 
Ma már elsőrendű követel
mény a gazdasági ismeretek 
megszerzése. Ezért én jónak 
láttam megszerezni a közgaz
dasági diplomát is. Ezenkívül 
a politikai ismereteket sem le
het elhanyagolni. Fontosak 
ezek a mindennapi munkában, 
és abbar, a rendszeres kap
csolatban is, amelyet a kül-

Szllvás Géza fö!di vasutakkal tartunk fenn. 
Esetenként nemcsak műszaki

rádió _ adó-vevő készülélcek lag kell gondolkozni, hanem 
-, személyzet- és utastájékoz- politikailag is világosan látni, 
tató hanaszMók, biztosító be- megítélni a jelenségeket. En-

gem ez a gondolat vezérelt rendezések. Ezeket mi tartjuk annak idején a marxista-k.arban, és fejlesztésükkel is leninista egyetem elvégzéséfoglalkozunk. 
- Renkívüli szolgálatai kö- n

é
l TBKF csoportvezető mérzül melyik a legemlékezete-

nöke még fiatal ember, vagyis sebb? 
_ Ha ;61 meggondolom, jóval innen . van � negyed�k 

mindegyik emlékezetes, mert r ikszen. ('- h_aron:i d1pl?ma mar 
mindig rendkívüli dolog ha csak ezert 1s ellsmeresre mél
elromiik valamelyik rádlóadó, tó. De a tanulásban nem áll 
vagy telefonközpont, esetleg meg. 
ha lég- vagy föld alatti veze- - Nálunfo nagyon lényegei 
é ás · le 'k a nyelvtudás ís - mondotta t k szal,ad at je nt1 a 

búcsúzáskor. _ f:n, sajnos, blokkmesterek. 
A dunai árvíz idején pél- csak „konyhanyelven" bes;::é

dául Komárom és Szőny kö- lem az angolt és a németet, de 
zött négykilométeres szaka- ezután t•alamelyilcból állam
szon földvezetéket kellett lé- vizsgázni szeretnék. 
tesíteni. Miközben dolgoztak, - A jó pap is holtig tanul 
a pálya töltése alatt szivárgott - jegyeztem meg. 
a víz. :E:jszaka kezdték a - Azt nem tudom vá
munkát. Akkor még viszony- laszolta -, de a jó vasutas 
lag száraz volt minden, de az igen • • •  
reggelre már térdig érő la- Séra Sándor 

Az emlékezetes, kis utazás ---------------------------
után egyre többet foglalkoz
tatta a vasút és vonzotta a 
pálya. Közben teltek az évek. 
Szilvás Géza leérettségizett, 
majd felvették a múszalti 
egyet m gyengeáramú tago
zatára. Ott ismerkedett elő
ször a vasút távközlő beren
dezéseivel. Még egyetemista 
korában megtudta. hogy a 
távköz\é<i és biztosítóberende
zési fónökségn�l van felvétel. 
Mi több : ott háromszáz fo
rinttal magasabb kezdómér
nöld fizetést kínálnak. mint 
más vátla/atoknál. 1gy jegyez
te el magát egész életre a vas

Négygyermekes családanya 

a forgalmi csoport bizalmija 

úttal. 

l\lindcn érdekli 

Kevesen mondták még olyan 
határozott biztonsággal, hogy 
az ő szakszervezeti bizottsá
guk a legjobb a területen, 
mint a szentlórinciek. A jó 
munkát a területen itt--0tt 
múködő csoportok alapozták 
meg, s a bizalirrtiak, akitk szor
galmas munkásai Baranyá,ban 
is a mozgalomnak. Ha lehet 
különbséget tenni az egyenlők 
között, akkor a távol levő szb-

- Most mivel foglalkozik? titkár helyett Papp Ferenc 
gazdasági felelős azt ajánlja, 
hogy beszélgessünk e1 Szolgai 
Ferencnével, a forgalmi cso
port bizalmijával. Elkísért a 
találtkozóra is. 

- kérdeztem. 
- Erre csak azt tudom 

mondani, hogy távközlési 
technikával, vaayis minden
nc' ami a vasútnál pyenge
árammal működik. Telefon, A négygyermekes asszony 

évek öta becsülettel látja ez 
tisztségét, legutóbb is újravá
Zasztott-ík. Húsz éve ,·an a 
vasútnál, kötődik a mun!rához. 

i A férje is vasutas, Bicsérden 
szolgálattevő. Munkájáról és a 

./( nők helyzetéről érdeklődünk. 
wil - Nálunlc n-incs panasz -
'1 mondia -, ugyanúgy részese

dünk a jutalomból, mi'lt a fér
fiak. Teriiletünl:ön érvényesiil 
az egyenlő munkáért járó 
egyenlő bérezés. Most éppen 
nőnapra készül a sa7.kS'lerve
zeti biwttság és ezt az ünne
pet évenként a vasutas kul

túrotthonban tartjuk. Ilyenkor 
nem marad el az apró figyel
messég sem. Ez azonban n.em 
az alkalmi megbecsiilés jele, 
így gondos!cod11ak rólunk az 
év többi napján is. Persze, én 
is és nőtá,rsaim is sokat dol
gozunk. Mi Szigetváron la
kunk, a férjem hajnali ne
gyed ötkor kel. Addigra mái-

én is fenn vagyok, készítem 
a reggelit és a tisztaruhát a 
családnak. Hat húszkor indul 
a vonatom Szentlórincre. Este 
háromnengyed hétkor együtt 
érünk haza. Me,gszolctul, már, 
hoqy csak annyi idónlc marad 
a két iskolás korú kislány ne

velésére, hogy gyorsan átnéz
zük a leckét, azután vacsorát 
kell készíteni, A nagyobb 
fiúkra nincs gond, már felnőt
tek. 

Másnap a munkában friss
nek kell lenni. A vasút. úcy 
tartják itt is : veszélyes üzem. 
ahol a legkisebb gondatlanság 
súlyos balesetet okozhat. Szol
gai Ferencné a tizenhat tagú · 
bizalmicsoporton kívül egy 
másik kollektivánailc is meg
becsült tagja:  a bronzkoszortís 
Kossuth szocialista. brigádnak. 
:E:s mivel gazdasági munkája 
naplózó, rábízták a kolkktíva 
életének, eredményeinek rög
zítését. A gondosan vezetett 
brigádnapló jó gazdasági 
eredménvekról t:l.11úskoclik. 
mert Tőke János ál\onásfőnök 
báitran támas21kodik a társa
dalmi szervezete!cre és a szo
cialista brigádoikra. Ennek 
tudható be, hogy t1oolyi fel
a.dataikat is az élü::em cím 
kiivetelményei felett teljesítet
ték. Ebben az újabb sikerhen 
benne van Szolgai Ferencné 
bizalrrú és valamE,J1nyi szerve
:rett vas.utas munkája. de ngy 
is  mondhatnánk, hogy az ó 
mun1kájuk nélkül ma má.T el
képzelhetetlenek a megalapo
zott gai;dasági eredmények. 

M. F. 

a tisztségekben is éppúgy, 
mint szolgálati beosztásában, 
mindig a vasútért, a vasutaso
kért munkálkodott. Örökös 
nyughatatlansága volt záloga 
mások nyugalmának. Lelkese
dése, ügyszeretete, a fáradha
tatlan küzdeni akarás jelképe 
lett az eltelt évtizedekben. 
Ilyen emberként dolgozott és 
dolgozik napjainkban is az el
nökség nyugdíjas-szakbizott
ságában. 

A váciak elérték a kiváló szintet 

S most, hogy Pintér Lajos 
számára is elérkezett a meg
érdemelt pihenés idószaka, 
csak a vasúti szolgálattól vá
lik meg. A munka. amely mt·n
dig éltető eleme volt, vár rá 

a társadalmi szervekben, A 
vasutas nyugdíjasok között, a 
tanácsnál, a Népfrontban akar 
dolgozni fáradhatatlanul, to
vábbra is igaz, vasutasszívvel. 

K. Gy, J. 

Vác állomás dol.go:z,ói elér
ték a múlt év első termelési 
tanácskozásán kittlrott célo
kat. A vooal villamosításának 
előkészítésével járó vágány
zárak és egyéb akadályok el
lenére teljesítették a kiváló 
szolgálati h.ely cim megszer
zésének feltételeit. Az elért 
eredmények része, hogy - fó
ként az árvízzel sújtott te
rületekre Indított cemen tszál
lító vonatok közlekedtetésével 
- 70 ezer tonnával több árut 
szállítottak, mint 1969-ben. 

Az állomás dolgozói közül 
többen nem egyszer szabad 

idejüket Is �gesen áldO'Z
ták fel az évi terv sikeres 
teljesítése érdekében. Az élen 
járó dolgoz&: köre tartozlJ< 
Bényei Ferenc forgalmi szol
gálattevő és brigádja Pálfal
vi János tolatásvezető Sleng 
József váltókezelő � még 
számos, hozzájuk hasonló 
vasutas. A létszámhiány le
küzdését gyakran az tette le
hetővé, hogy az állomásunk 
vezetője és Szikl,ai Ervin, az 
igazgatóság állandó kirendelt
je is beállt a hiánvzó forgal
ml dolgozók hely&e, 

R. s. 
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A VII. kongresszus határozata nyomán 

Hogyan alakult 
a vasutasok ru/;ae/l6tása '! 

A szakszervezet VII. kongresszusa határo?.atában nagy 
fontosságot tulajdonított a vasutas dolgozók élet- és mun
kakörülményei javítását szolgáló szociális és egyéb int.ézk.e
déseknek. A dolgozókat közvetlenül érintő és érdekeiket szol
gáló intézkedések között jelentós szerepet kapott a legköz
vetlenebb természetbeni ellátás, az egyen-, munka- és vé

dőruha-juttatás fejlesztése is. 
A határozat a következők szerint szabta meg az ezzel 

kapcsolatos feladatunkat: »· • •  A ruhaellátásban részesülők ru
házatát kivitelben, minőségben és határidőben magasabb szín
tionalon kell biztosítani. Ezzel együtt a munka- és védőruha
ellátást is javítani kell." 

Kevesebb a panasz 
A jelenleg érvényes Vasúti 

Ruházati Utas!tás 1967. január 
1. óta több ízben végrehajtott 
módosítással javította a dol
gozók természetbeni ellátását. 
A vasutas dolgozókra kedve
zően ható intézkedések foly
tán, a korábbi évekhez viszo
nyítva, mind kevesebb kifogás 
és panasz tapasztalható. Egyes 
panasztípusok megszűntnek 
vehetők. 

A ruhaellátás szabályainak 
módosításában olyan törekvé
sek valósultak meg, amelyek 
az egyszerűsítésre, a köny
nyebb érthetőségre és a félre
értések elkerülésére irányul
tak. Ezt a célt szolgálta töb
bek között az az intézkedés, 
amely szűkítette a ruhameg
váltási kötelezettséget, és 
mindawkban az esetekben le
hetőséget biztosított a ruhák 
visszaszolgáltatására, ha a 
dolgozó azokat - jogosultság 
megszűnése esetén nem 
kívánta megtartani. A teljes 
értékű ( 100 százalékos) niha
darabok �,Jsszaszolgáltatási le
hetősége mindenki számára 
biztosított. Ezzel az intézke
déssel azt kívántuk elérni, 
hogy minél kevese1>b esetben 
kerüljön sor nagy összegű, 
nehezen behajtható tartozá
sok létrehozására. melyek egy 
része csak bírói úton volt ér
vényesíthető. 

sapkák, kesztyűk, lábbelik pe
dig, a viselési időtől függetle
nül, ilyen esetekben a dolgo
zó tulajdonába megy át. 

Jelentős intézkedésnek te
kinthető a munkaruhára vo
natkozó igényjogosultság né
hány szigorú kritériumának 
megszüntetése, melyek ko
rábban hátrányOS3n különböz
tették meg az újfelvételese
ket. Az azonnali ellátási kö
telezettség a dolgozó és a 
MAV érdekeit is szolgálja. 

A nődolgozólc érdekeit szol
gálják azok az intézkedések, 
amelyek alapján megkülön
böztetett minőségű lábbeliel
látást kell biztosítani számuk
ra mindazon munkakörökben, 
amelyekben korábban ba
kancs- vagy csizmaellátás volt. 

att a lábbeliellátás biztosítá
sáról. A gyakori munkakör
változás rendszerint jogosult
ságváltozással is jár, mely 
sok adminisztrációt, viselési
idő-módosítást kíván. A be
osztásvál tozásokkal járó ru-

haviselésiidő-módosításokat 
csak az eredetileg megállapí
totL viselési időt még el nem 
ért ruhadarabokra kell végre
haj tani, azt is csak hat hó
nap eltelte után. 

A vasutas dolgozók ruhael
látása évról évre javult, és ma 
már mindinkább megközelíti a 
szül<Ségletet. A végrehajtott 
módosításokat mindenkor ál
talános és széles körű tapasz
talatszerzés előzte meg, mely
nek során érvényre jutott a 
dolgozók észrevétele, jaL•asla
ta. A korábbi évekhez képest 
ma már inkább csak minőségi 
igények és a kiszolgáltatással 
kapcsolatos észrevételek ta-

pasztalhat-0k. Ezek egyúttal 
azt is bizonyítják, továbbra 
is szükségét látjuk rendszere
sen figyelemmel klsérni a 
biztosított ruhaféleségek idő
beni, méretnek megfelelő ki
szolgálását, az előforduló pa
naszok orvoslását. A jövőben 
azonban szakszervezeti bizott
ságainknak is nagyobb gondot 
kell fordítaniuk a dolgozók 
ellátásának zavartalan biztosí
tására 

A vasutas dolgozók legkllz
vetlenebb ellátási formája az 
eddig tett inté1.kedésekkel 
kedvezőnek értékelhető. Mind
ezek ellenére vannak még 
problémák. Ezek megszünte
tése érdekében tovább kell ja
vítani a biztosított ellátás mi
nőségét, végrehajtásának el
lenőrzését. 

Berta István 
a Munkavédelmi Felügyelőség 

vezetője 
------------

- Apu, te miért nem szeretsz velem vonatozni1 

(Gerse László rajzai) 

19'71. MARCroS :!. 

.MEGJEGYEZZÜK 

Kil,asználatlan lehetőségek 
a társadalmi ellenőrzésben 

Két levél fekszik elóttünk. Az egyiket egy budapesti, ll 
másikat egy hatvani vasutas írta. A t.éma látszólag különbö
ző, de mégis együtt kivárukoziik a két levél a nyilvánosság 
elé. 

„Mindjobban tapasztaljuk, hogy elég sok a potyázó, je1111 
nélküli utas - írja az egyik. - Vannak ugyanis szép szám
mal, akik felismerték, hogy ha 8-9 személykocsiból álló 
vonaton, csak egyetlen kalauz van -, ami már elég rendsze
ressé vált -, akkO'T Budapesttől Vácig, Székesfehérvárig, 
Pusztaszabolcsig, Hatvanig, Ceglédig „nem érdemes« jegyet 
váltani. A kalauz a tömött szerelvényen úgysem ér hozzájuk, 
vagy ha végig is kezelné minden kocsiját, könnyen ki lehet 
a jegyvizsgálót kerülni egy-egy megállónál Vajon a swlgá
lati felsóbbség, miért nem szorgalmazza a társadalmi ellen
őrök, esetleg civilruhás nyu�díjas, vagy szabadnapos vasuta
sok „bevetését„ a lógósok ellen? úgy, amint ezt a Budapesti 
Közlekedési Vállalat járművein is bevezették!" 

A másik, a Hatvanból érkezett levél így hangzik: 
„Az 1964. évi 48. számú Hivatalos Lapban megjelent 

128 244/I. 8. A. számú rendelet szabályozta a személyszállítási 
társadalmi ellenőrök beállítását. Allomásunlcon enncik értel
mében meg is alakult 1965. február 24-én egy társadalmi el
len1b csoport tíz taggal és egy felelőssel. A csoportnak én is 
tagja lettem, majd 1965. december 21-én kézhez kaptam a 
szép ltivite11l, piros fedel(i, 16 olda!as, Megbfzólevél és kézi
könyv cfm1l „dokumentet .. , amelynek előszavát a vasutas-
szakszervezet főtitkára és a MA V vezérigazgatója írta, illetve 
a megbízást aláírásukkal hitelesítették. 

Mí, valóban megtiszteló és fontos feladatna.k tek!nten� 
a ránk váTó tennivalókat, de hiába. Az utóbbi években sem
miféle segítséget, irányítást vagy szempontot nem kaptunk, 5 
a kezdeti megállapításaink nyomán papírra tett jelentéseinket 
sem vették számba sehol. Igy nem is lehet csodálkozni azon, 
hogy a társadalmi ellenőrök abbahagyták ténykedésüket. hol
ott úgy látjuk, hogy fontos szerepet tölthetnénk be a vasútra 
háruló feladatok elvégzésében." 

A sorok önmagukért beszélnek: nem kívánnak hozzáfúznl 
valót. Választ azonban annál inkább! (k) 

Ha nem hiányzik az éberség, 

kézre kerülnek a kocsik rongálói 
A Gyöngyös állomásról 19 

óra 49 perckor induló 8831, 
számú személyvonatra négy 
fiatalember szállt feZ Gyön
gyöshalász megállóhelyen, ja
nuár 28-án. úgy látszik, csu
pán esti időtöltésnek szánták 
az utazást, mert a 20 óra 38-
kor Vámosgyörkről vissza.for
duló szerelvénnyel már indul
tak is vissza. Gyöngyöshalá
swn azonban - ameddig a 
jegyük érvényes volt - nem 
szálltak le. Nagy Lászlóné, a 

jegyvizsgáló, észrevette a blic
celést, bár a fiatalemberek a 
lépcsőkön átugrálva, másik 
kocsiba mentek át. 

A kalauznő ezenkívül mást 
Is megállapított. Azt, hogy a 
4437. számú kocsiban, ahol a 
négy fiatal korábban tartózko
dott, tfz ülöhelyen, mint• 
egy 40x50 centiméter hossz• 
ban, a bőrüléseket összcvag
dosták, és tönkretettek 14 vil• 
lanyégőt, két hamutartót, va• 
la.mint két polcot. 

A ruhaellátás adminisztrá
tlójának csökkentése a kis ér
téket képviselő ruhaféleségek 
kezelésével járó hosszadalrnas 
ügyintézés, a tárolási problé
mák csökkentése stb. miatt 
intézkedés történt, hogy a 25 

százalék érték alatti ru hafé • 
leségek bármilyen okból tör
ténő jogosság megszűnése ese
tén - a kötelező megváltás 
esetét ki t,éve - térités nélkül 
keriiljenek a dolgozók tulaj
donába. Testfelülettel közvet
lenül érintkező ruhaféleségek, 

1969. január 1-í hatállyal 
minden segédmunkás ba
kancsellátásban részesül. Ez
zel az intézkedéssel több éves, 
jogos igény nyert kielégítést 
és korábban fennállott fe
szültség szűnt meg. A fizikai 
dolgozók lábbelii•el történő 
ellátása teljesen megoldott
nak tekinthető. A végrehaj
tott intézkedések sorában ki
emelkedő jelentősége van a 
szabadban foglalkoztatott dol
gozók időjárás elleni védel
me további javításának. Ezt 
a célt szolgálta a pálya
munkások és több, szabadban 
foglall;o:tatott dolgozó téli, 
meleg sapkával tö,tént ellátá
sa. A műszőrmés bundák be
szerzése és kiosztása 1969. ja
nuár 1-1 hatállyal egysége;;en 
megszűnt. A már kiosztott 
műszőrmés bundák viselési 
idejét egységesen három év
ben állapították meg. Az in-
tézkedést els0sorban az tette ,---------------------------------------

Nagy Lászlóné gyorsan cse• 
lekedett. Segítségül hívta a 
vonaton hazafelé utazó Bejó 
Józsefet, Gyöngyös állomás 
kocsivizsgálóját és Gulyás Jó
-zsefnét, a másik jegyvizs
gálót. tgy sikerült a négy kö
zül két fiúnak a személyazo
nosságát megállapítani, s az 
egyiktől előkerült a kés is. A 
többi teendő már a rendőr• 
ségre hárult. szükségessé, hogy a begombol

ható kivitelben készült mű
szőrme bélések minősége nem 
elégítette ki a vele szemben 
támasztott követelményeket. 

Módosító intézkedések 
A ruhá7..ati alapanyagok ko

f)ásállósága miatt felmerült 
t maszok alapján viselésiiaő
csökkentést hajtottunk vég,·e. 
Ennek megfelelően került sor 
a. takarítók és takarítónők 
munkaköpenyének egységesen 
12 hónapra történt leszál!íté
sára. A munkaruha nagyfokú 
elhasználódását vet.te figye
lembe a pályamunkásoknál 
bevezetett 10 hónapos viselé
si idő megállapítása. 

A 7 1967. Eü. M. rendelzt 
alapján feliilvizsgáltuk a vas
utas dolgozói, védőruha-ellá
tottságát. A módosítás vala
mennyi szolgálati ágra vonat
kozó intézkedést léptetett élet
be azokra az esetekre, ame
lyeket a ruházati utasítás nem 
tartalmaz. Kötelezővé tette a 

dolgozók védöruhával történő 
ellátását, minden külön elő
irás nélkül, ha arra óvórend
szabály alapján szükség van. 

Az évenként rendszeresen 
végrehajtott felülvizsgálat 
alapján számos módosító in
tézkedés született. A kong
resszus határozatának szelle
mében került sor - újabb el
látásbővítő módosításra, mely
ről az 1971. évi 6. sz. Hiva
talos Lap intézkedik. 

Az 1971. január 1-i hatály-

lyal érvénybe lépett intézke
dések mind minöségileg, mind 
mennyiségileg tovább javít
ják a dolgozók ellátását. A 
módosító intézkedés megjele
nésével egyidőben megkezdő
dött a nyitott fazonú egyen
ruhákhoz rendszeresített in
gek kiosztása. Csupán ez az 
intézkedés a vasutas dolgozók 
50 százalékát érinti. 

Jelentős az az intézkedés is, 
mely szerint öregségi és rok
kantsági nyugdí,azás esetén a 
dolgo;;ók térítésmentesen meg
tarthatják mindazon ruhada
rabjaikat, melyek használha
tóJága a 75 százalékot nem 
haladja meg. Ez az intézkedés 
tulajdonképpen azt jelenti, 
hogy az öregségi v.agy rok
kantsági nyugdíjba kerülök 
e�yenruháikon kívül a bun
dtt. esőköpenyt, vattás ruhát, 
sapkát, lábbelit, kesztyűt is 
térítésmentesen megtarthat
ják. 

A nődolgozókat kedvezően 
érinti az az intézkedés," amely 
a két éve bevezetett, magas 
szaru, vászon kismamacipó

eHátást újabb munkakörök
re kiterjeszti, illetve azok 
helyett csúszr\s�átló talpki
képzésű munkacipőt állapít 
meg. 

Figyelembe vették 

a dolgozók javGJslata it 

A Ruházati Utasítás módo
mtásá t gyakran amiatt kellett 
végrehajtani, mert áthelye
zésre, munkakörváltozásra ke-

rillt sor. Ennek megfelelően, 
már 1971-re intézkedés tör
tént a forgalmi szolgálattevői 
munkakör egyszer-ilsitése mi-

1970-ben gondatlanságból, lopásból Megállapították, hogy a fia• 
talok közül kettő Gyöng)·ö
sön, kettő pedig Gyöngyösha
lászon lakik. li;letkoruk 16-17 
év. A vasútnak összesen 4056 
forint kárt okoztak. A bünte
tő eljárás megindult ellenük, 
s nem kétséges, hogy el is 
nyerik méltó büntetésüket. 

több mint 16 millió forint kár érte a vasutat 
A Vasúti Főosztály 5. szak

osztálya a vasútigazgatóságok 
tűzrendészeti vezetőinek be
vonásával a közelmúltban ér
tékelte az 1970. évi tűzrendé
szeti munka tapasztalatait, 
majd meghatározta az ez évi 
feladatokat, a megelőző tűz
rendészet szervezésének el
veit, főbb célkitűzéseit és 
módszereit. 

A múlt évben jelentős fej
lődés mutatkozott a tűzren
dészeti munkában, különösen 
a mezőgazdasági termékek 
nyári tűzvédelmében, a védel
mi eszközök karban,tartásá
ban. A megelőző tűzrendészeti 
munka eredményeként a .ká
rok csökkentek. Azonban a 
gondatl.anság, a súlyos forgal
mi szabálysértések, az éberség 
hiánya és a szándékos kárte
vés következtében a vasút 
múlt évi tényleges kára több 
mint háromszorosa a korábbi
nak. 

A becsületes vasutasok tíz
ezrei által e1ért jelentős gaz
dasági eredményeket a vas
utat ért károk közel 20 millió 
forinttal csökkentették. Ebből 
a szabályok megsértése és a 
gondatlanság több mint 16 
millió forint kárt okozott! 
Éppen ezért a szakosz..ály 
mélyreható elemzést végzett, 
hogy a múlt év minden ta
nulságát felhasználja a hason
ló esetek megelőzésére, a ká
rok csökkentésére. 

Az értekezleten megállapí
tották, hogy egyes szolgálati 
helyeken a vezetőkből hiány
zik a felelősség, az igényesség 
a társadrumi tulajdon védel-

mét illetően. Vannalc olyan 
szolgálati helyek is, ahol a tűz
rendészeti előadók, megbízot
tak munkafeltételei nem meg
felelőek. Vagy nem jut idő 
e munkával foglalkozn1, vagy 
formálisan, kellő támogatás 
:nélkül tevékenykednek. 

A tűzveszélyes folyadékok 
szabálytalan tárolását nagyon 
sok helyen elnézik. A hatósági 
tűzrendészeti szamlék során 
feltárt hiányosságok megszün
tet'·sének ellenőrzésében nincs 
ikelló következetesség. Nem 
elég hatékony és következetes 
a vonali tűzrendészek tevé
kenysége sem. A határowtt 
fellépésű tűzrendészeket pedig 
ne:n egyszer éppen a bizton
ságért elsősorban felelős szol
gálati vezető ingerülten fo
gadja. Észrevételeiket zakla
tásnak. a hibák, hiányosságok 
megszüntetésére előírt határ
időket nem egyszer kötekedés
nek tekintik. Pedig a közös 
ügy szolgálata :  a társadalmf 
tulajdon védelme szorosan ösz.
szeköti őket. 

A tűz elleni blz'.onság io; 
vábbi előfoltételei megte
remtése érdekében került sor 
az elmúlt hetekben a MAV 
Tilzrendér--ti Működési sza.: 
bályzat ki,_ Igozására Kiadá
sát a jóváhagyás után. még 
az első negyedévre tervezik. A 
vonali tűzr�ndészeti munka 
egységes sz ,mtélete és színvo
nala érdeklbe:1 elkészült és 
a közeljövőben kiadásra ke
rül a vonali tűzrendészeti =

útőrpa..-arcsnokok szolgálati 
ügyrendje. Ez további Javu-

lást, hatá!rozottabb ellenőrw 
munkát és a fogyatékosságok 
elleni e� fellépést 
eredJményezi. 1971 második 
felére !kiadásra előkészítik a 
MAV Tűzrendészeti UtasLiá
sát is. 

Előtérben áll a vontatás, lkll
lönösen a !korszerű járművek 
tűzbiztonságának, az anyag
szerk�ő, pályafenntartási és 
műszaki kocsiszolgálat terüle
tén a megelőző tűzrendészeti 
munka javítása.. 

Nagyobb felelősség és több 
munka hárul a jövőben a ve
zetőkre, s a tűzrendészeti szer
vekre, a tűzrendészeti bizott-

Az esethez tartozik még, 
hogy Nagy Lászlóné és Gulyás 
Józsefné gyöngyösi jegyvizs
gálók az 1969-ben kormány
kitüntetésben részesített szo
cialista brigádnak a tagjai, 
amelynek Matticsek Ferenc a 
vezetője, s nem ez volt az el
ső alkalom, amikor a vasúti 
kocsik berendezéseit rongáld 
személyeket értek tetten. 
"li;berségükért, lelkiismeretes és 
példamutató szolgálatukért 
megérdem!i1c az elismerést. 

Szúcs Ferenc 

ságokra. A Vasúti Főosztályon 
a szakosztályok tűzrendészeti r· 

b ,  , t k előadóiból megalakul a MAV IZenegyen UCSUZ 3 , • • 
tűzrendészeti tanácsa. Vala-
mennyi vasútigazgatóságon 'Í'izenegy nyugdíjba vonuló 
hasonlóan felülvizsgálják a vontatási dolgozót búcsűz
tűzrendés2ieti bizottságok ösz- tattak február 13-án a 
szetételét. A szolgálati helve- győri vasutas kultúrotthonban. 
ken Is sor kerül erre. Nem A családias hangulatú ünnep
formaf, hanem tartalmi tevé- ségen megjelent 250 dolgozó 
:cenységet �•égz6 aktív tilz- nevében Fekete István vonta
,-endészeti bizottságokra van tásl főnök méltatta a nyug
szükség a megelőzés érdeké- díjba vonulók több évtizedes 
ben. Megfelelő m1lszakl fel- helytállását, lelkiismeretes 
készültségű és e munkával munlkáját. A szakszervezeti bi
érdemben foghl'rozó bizott- zottság ajándékainak !ciosztása 
sági tagok meg'.> • .iása fontos után a KISZ-fista1ok adtak 
lépés a !korszerűsödő vasút műsort az ünnepeltek tis?Jte
biztonsága fokozásának útj-án, letére. 

A társasvacsorát reirr!elig Csa� a közlls ll�efogás, a tartó tánc követte. Ebből az me?elozés ho7hatia. meg az alkalomból mutatkozott be a !det évben a 'kedvewbb hr- vasutas kultúrotthonban a dulato
_
t a károk je:�ntós csök- mosonszentm.iklósi Jó hangukenté-Jében, a vasuti és fu-

i 

lat zenekar <1mely - nevéhez varoz-0tt iavak, eszközök tűz mélt.óan _. valóban hozzájá.; elleni biztonságában. rult a jó hangulathoz. 
Eoda G:,. J:inoa Dr. Ferenczy Imre 



Kis l-önyvfárak 

a szocia l ista üzemrészekben 
Leve lezői n k  í rjá k 

Növekedett a munkásolvasók száma a debreceni 
járműjaví ó üzemben 

A debrecent jármújavitó 
mü�elödési házának szabad
polcoe rendszerrel működő te
rületi jellegű könyvtárában 
11 695 kötet könyv áll a dol
gozók rendelkezésére. 1970-
ben 1 181 beiratkozott olvasója 
volt a könyvtárnak, akik 
13 80a esetben kölcsönöztek é� 
az általuk kikölcsönzött köte
tek száma több mint 34 ezer 
kötet volt. 

A könyvtár a városi tanács 
könyvtárával közös fenntar
tásban üzemel és a múlt év
ben a könyvállomány fejlesz
tésére 30 ezer, berendezések 
korszer.::.sitésére pedig 40 ezer 
forintot fordítottak. A könyv
tár vezetös�ge a l�gt:.ibb k0ny
vet olvasó tagok bevonásával 
minden év elején értékelni 
szokta az előző év tapasztala
tait, eredm.}nyeit és problé
máit. !gy a múlt év munkájá
nak értékelésére az elmúl1 
napokban került sor. 

Munkások a könyvtárban 

biztosítsa az utánpótlást, ne
velje a gyermQkeket az olva
sás szer2pének és szeretetének 
elmélyités�re. A gyermek
könyvtárban különféle társas
játékolc állnak a gyermekek 
rendelkcúsére. 

(Husi József fel vétele) 

delkezésére. Ezen túl a kü
lönféle érd:-klődési körck 
szak.könyvei is rendelkezésre 
á:tnak. lgy többek között a 
kertészkedéssel foglalkozók, 
méhészek. galambászok, hor
gászok, fotósolc, házi barká
cso:ók, tv-rádió iránt érdeklő
dők részére egyaránt biztosít
va vannak a szakmai köny
vek. 

Biz ons6got jelentő 
fénye i l(omárom an 

Komárom állomáson régi 
probléma volt. ho<>v a váltók

, nak a fele k<ézi l' 1 ású, és a 
motorikuszn mt. · 1u váltók 
mellett sok helyen ott ,.szo
morkodt.:ik" a hanv rr.- nvcs. 
kóolaj-vilá3ítású b'.·C!:1 l ,z:s ', 
is. A Duna partj: n v01i'"'süví
tö szelek g·�:tkrun kioltot ták a 
pislákoló Cny�knt. s z al;'!dá-

1 
lyozta a biz\onsú,•ps rrunk'1t. 

A megoldást �,...1� . ig hiába 
sürgettük az i"' zr1-:1 < .; gn„U. 

1 Az 1 070. évi újít · �i f lad,:itt'rv-
ben v�gül a d l •�oi:. kl10� fT . .'-

1 dultunk. Jött is 'n. ••a 1rtl cle ,ie··1 
akadt kii-itelezü. A Jiá'lY'Ó 1 kapacitást m(� ... si'� ült rr _ -

1 

találni a von•'.!. :si r·r  r- · -:
nél, de ott t�rm ., t n c--n , 
a műszaki r'-» 1 b tat tud
t·ík el\·nlhlni. Am ki  V ma.
hatja el a k ' 1 �• k l kkt• !é
sét, az ahhoz szU.,se,:_s, mint-

A miskolci 
rület�re ki g en 
Zt.hony kocs,i J I ek r•.!e
zk .. ére sok üres s� · v y ··
kezi k, fől<'g Ila' vanc.n át. 
Ezeknek a sz r_· v · ny kr.ek 
azonban j2l'emzó tul c1· á
guk, hogy a kacs· jt6', nin
cs.?ntzk rö„zzt1,e {•s brcsukt.'{l . 
A villamosított r- ,,. n l'Z kü
lönösen balcs::t\ .-sz , ,  es. 

E:öfordult o; -an e ct, ami
kor az üres szcreh·.:n; bcn fu
to koc ik egy-e.y ;:i ' t  ja me
net közben lees.tt, s c -k a 
véletkncn mú:ov, h ,gy nem 
történt súlyos ba:cs�t. 

egy 80 Gentiméter mély árok 
lti·;5f.ic:-;J.t? 

A kérdés az állomás párt- és 
szakszervezeléhez került. A 
\'é17s3 megoldásnál ismét a 
do'.ryo:jk i:á'la!ták a fó szere
p::t. ... 4z önl.-éntességi alapon 
m,eghircle�ctt tá1·s!ldalmi mun
ká1'a, beoszt�sra és nemre va
ló te1..: ,n1�t nélkül, sz!nte 1nin
cicnkz .1��e:1tlcczett. Az ezer 
nc'ternyi úrkot négy nap alatt 
sik,,eUt l,iéisni majd 45 nap 
al3:t be[t?jezödött a műszaki 
S"'.''." 2J éS i S. 

Az öntevékeny, áldozatos 
rrt•:1k'\ ererlménveként Komá
rom állo!T �s .,A„ és .. ff ' Jirá• 
j iin:11: ös�:cs 1.•6.ltójelzóiben kt 
n--u'1a 'ta� a biztonságot Je
r� ·tö ! ;i�y�k. 

A p ' Jrl-i - úgy gondoljulc 
- kövct.:sre rr, -'ltó. 

M�lnár István 
állom:\sf6nök 

Egy liónap leforgása alatt 209 
von:ztot kellett fel:ar!úztatni 
és 4jQ9 kocsi ajtaját bezárni. 
C:::e, t a telJ�.itméll"yért 23 154 

fo. 1-.Hot fi:::etl iink ki, vagyis 
ao:i.u,i:, ki az ab!alcon más 
i�'JZ!; 4t�ág szolgálati helyein 
e'.k0vet,tt mu'aszt: •ok m;att, 
nem sz:'.mítva azt a kárt. amit 
a vonilto·� re:t::u· óztat:.ísa o!•�oz. 

A kétr c'.kerülhetö lenne. ha 
a va útál'omtsok dolgozói a 
füvaroztató válla]·, to!,tól me:s
kövPte•n�' az ajtúk be?á:·á0át, 
am·kor a 1-ocsLlrnt l·i rn'·ás után 
ltvcsz.1.k.. Bakó János 

Kultürctthont 
avatlak 

Az idén uJ létesítménnyel 
gazdagodott a szentesi csomó
pont. ünnepélyes keretelc kö
zött ad:ák át rendeltetésének 
a mintegy kétmillió forintos 
k.ö!tséggel épített ku'.túrházat. 
A régi kultúrotthon szúk és 
elavult volt, berendezései is 
tönkrementelc, elhasználód
tak. A csomóponti rendezvé
nyeket az üzemi konyha ét
kezdéjében lehetett megtarta
ni. igen kulturfüatlan körül
mények között. Hely hiányá
ban gondot okozott a szakmai 
oktatások me<>tart:ísa is. 

Az új létesítmény megvál
toztatta a helyzetet. A korsze
rű bútorzatra és bcrendezé
sel<re minte�y 300 OOO forintot 
(ordítcl'. a vasút. A tágas eló
csarnokban van a ruhatár, és 

innen nyílik a sz"kszervezeti 
iroda. az oktatóliszt irodája, 
a több mint 3000 kötetes 
könyvtár és a mellékhelyisé
gek, 1.•a!amint a nagyterem 
két bejárata. A naeyt,-remben 
elhe1 vezett asztaloknál 180 
személy fog'a'hnl helyet. Az 
egész épület gázfűtéses, s a 
nagyteremben nyolc konvek� 
tor kellemes meleget biztosít. 
A modern vi!ágítólestel< jól 
illeszl,ednek a terem hangu
l�tához. Az akusztika szintén 
kifo'!ást0lan. ezáltal igénye
sebb műsorok is rendnhe•ők. 
A hűtést és a szellőzést szol
�áló vr-ntillátorok sem hiá
nyoznak. 

Az új kultúrotthont szíve
�en vették birtokukba a szen
tesi vas,itasok. Ez azonban 
nem akadálya annak, hogy 
kaoui nyitva állbnak a vá
ros dolgozói előtt. s létesít
mém·ünk később Szentes kul
tP,6l is  életének pc<vil� b:\zi,á-
vá váljon. Majzik László 

A fő könyvtár mellett a 
azocialista üzemrészek keze
lésében 8 letéti kis könyvtár 
működlk. melyek könyvállo
mánya 100-150 kötetet tar
talmaz. A könyvek cserélése 
havonta, illetve szükség sze
rint törtenik a letéti könyv
tárakban. Dicséretes munkát 
végez tele a lct · ti könyvtáro
sok, Bagoly Béla bognár, Ma
kai József lakatos, Gróf Gyu
la hegesztő, Kocsis László la
katos, Es::e László asztalos, 
Vámo.:;i Zoltánné bérelszámo
ló, Balo:7h Antal lakatos, Nagy 
Imriné adrnlnisztrátor, akik 
társadc.lmi munkában vállal· 
tál, a könyvek cserélését és 
kiszolg:í.lását, munkatársaik 
részére. Munkájuknak egyik 
jelentős eredménye az volt, 
hogy a múlt évben tovább nö
vel:edett a fizikai dolgozók 
körében az olvasók tábora. 
Ok nyolcan nagyban hozzájá
rultak ahhoz, hogy a szocialis
ta brigádtagok korében nótt az 
olvasói, száma és művelődési 
vállalásailmak egyre többen 
az olvasó mozgalomban való 
r-,szvél ·llcl tesznek eleget. 

A múlt évben 26 fővel a 
nagykönyvtárban is megala
kult az irodalombarátok kö
re, melynek tagjai főleg ipari 
tanulók és a tapasztalatok azt 
mutatják:, hogy a tagok hu
mán ismereteinek bővítéséhez, 
szélesítéséhez, jelentősen hoz
zájárul a szakköri munka. 

A könyvtárban az irodalmi 
művek mellett a napi-, heti 

A művelődési ház vezetősé
ae a letéti könyvtár vezetőit és 
az élen_iáró olvasókat könyv
jutalomban részesítette. 

Voloslnovszkl János 

Az efLle ve•z lv elhkrít 'sá
ra december 1G -a ó a Hort
Csány állomáso11 hr :u'ó 1-
gálatban két-ktt clo'g z', fcg
lalt--ozik a m·itva l••,"votl ko
csik ajtnjalnak bcu:.::'.sávaL 

„Mozgó " villanyszerelők 
a mellékvonalakon 

A könyvtár mellett működó 
és a múlt évb,c,n új helyiségbe, 
a Szab:zdságtelepi Pártházba 
költözött a 2270 kötetes gyer
mekkönyvtár. A gyermek• 
könyvtár munkájának tartal
mi színvonalát jelentősen nö
velte a létruhowlt úttörő
klub, melynek jelenleg 28 
tagja van és fo célja az, hogy 

sajtó és folyóiratok olvasására Nemrég Egerbe, majd leg
ís me::ivan a lehetőség. A tá- ,---------------------------- utó�b Gyöngyösre utaztam, 
gas és modern bútorokkal be- am,kor a vonaton észrevet-
rendezett könyvtárban min- tem, hogy - bár nappal volt 
den lehetóség biztosítva van Bnd'21''06,rrolasz,,· g,,•ptll'okn t 

- kigyúltak a villanyok. 

a szabad idő eltöltésének kel- u, , 1 ...,., ., ...,, , 1,, v 'l,,,, ft, l\Iindjárt a kocsi kapcsoló-

lemes kihasználására. 17 kü• fülk i!hez mentem, és ott 

lönféle napi- és hetilap és 10 
m' ndkét esetben fiatal szere-

/ l 6 . ' ll  1 · 6 A Zempléni heo:yek tö,,é- !< :,et talált.nm. Kiderült, hogy 
o 1/ irat a a atogat k ren- - a miskolci igazgatósághoz, il-

ben, közel a Bodrog partjá-
hoz, festői környezetben ta- lctrc a mis:,olci vontatási fő-
nul, nevelkedik 120 vasutas- nll1:séahez tartoznak, és az a 

gyermek. Otthonuk: a bod- fclae,1tuk, hogy menet_ köz-

A 011/ykanizsai színjátszók 
rogolaszi MA v nevelőotthon. bcn ja,,itsáJc ki a szemelyko

csi /;: esetleges vil.ágitási hibá-
A fiúk na.gy többsége Sza- it. 

bolcs-Szatmár és Borsod me- Ellenőrző útjaik nyomán 

nem anyagiakért járják a falYakat gyéböl, kis részük az ország nemcsak a Fii=ceabony-Eger, 
más vidékeiről került ide. Vámosgyörlc-Gyöngyös kö-
Negyi,en közöttük félárva, zötti von°l��akaszon szűntek 
harmincöten pedig elvált szü- meg a k i  nem világított ko-
Zők gyermekei. Az Intézet 9 csilc miatt előfordult pana-

szok, hanem a többi szárny
vonalon is lényegesen javult 
a helyzet. A Füzesabony-Ti
szafüred, Kál-Kápolna-Kiste
renye, Kál-Kápolna-Kisúj
szállás és a Vámosgyörk
Jászapáti között közlekedő 
szerelvények utasai szintén 
észrevették:, hogy nincsenek 
már kivilágitatlan 1-ocsik. 

De vajon miért csak a mis
kolci igazgatóság tudott meg
oldást találni a leggyakoribb 
panas:ok orvoslására? A más-
hová tartozó műszaki kocsi
szolgálati dolgozók - ha nem 
is járnak ki a vonalakra -
többet tehetnének azért, hogy 
este, éjszaka a személyszállí
tó vonatok minden kocsija ki 
legyen világítva. 

Si,űcs Ferenc A nagykanl7.sai vasutas mű
\>'elódési házban régi hagyo
mánya van a színjátszásnak. 
Erről tanúskodnak a folyosó 
falán elhelyezett tablók, ame

lyeík egy-egy régebben ját
szott darab emlékét idézik. A 
múlt h:i�yományait órzi és vi
szi tovább - Schmidt István 
rendező iránvításával a 
színjátszó cso'port és az iro
dalmi színpad. 

községek nevel, ahová meghí
v.ást k,apott a csoport. Sarud, 
Becsehely, Szepetnek, olva
som az előttem Ismeretlen 
községek neveit. Ide várják a 
színházat, a színjátszást sze
rető falusi emberek a csopor
tot. 

A csoport szívesen megy. Ha 
a szükség úgy hozza, utaznak 
éjjel s hajnalban. Nem anya
giakért vállalják, jutalmuk a 
közönség tapsa, a mosoly. 
amit kicsalnak az arcokra, a 
könny, amit belopnak a sze
mek sarkába, s az a megfi
zethetetlen, boldogító érzés, 
hogy egy fokkal jobbá, mű
veltebbé, vidámabbá tették az 
embereket. 

nevelóje, 3 ápolónője és csak
nem húsz technikai dolgozója 
nagy-nagy gonddal és szere
tettel foglalkozik velük. A 
gyerekek semmiben sem szen
vednek hiányt. A minden 
igényt kielégítő, jól felsz:e
relt játszótéren kívül tv-vel 
ellátott kultúrterem, 600 köte
tes könyvtár, solc szórakozta
tó játék áll rendelkezésükre. 

Ismét számítanak rá 
a tanács i választásnál 

A csoport tagjai napi mun
kájukat becsületesen végző 
emberek, akiket a színpad, a 
színjátszás szeretete, az iro
dalom iránti tisztelet, a sze• 
replési vágy, a sikerélmény 
kovácsol alkotó közösséggé. A 
szép szó befogadása és to
vábbadása utáni vágytól hajt
va áldozzák fel szabad idejü
ket, tanulnak. képezik magu
kat, és vállalják a vidéki sze
replés�kkel járó utazás fára
dalmait. 

Jelenleg a csoport Ni�o
la Manzari olasz író A holtak 
nem fizetnek adót című - Ne
mes Lás.,ló által fordított - 3 
felvoná<;os darabját játsszák. 
A_ darab bemutatója Nagyka• 
mzsán volt, a m1ivelJdési ház
ban, december 25-26-án. A�
óta jártak Pölöskefőn, Lete
nyén. Na?ybakór,oTcon. s min
deni'tt telt házak előtt ,. ·attak 
sikert. 

Honfi Ferenc művelődésl
ház-:,:•F"'ltó naotá�ában már 
sorakoznak az újabb és újabb 

Az irodalmi színpad sem 
tétlenkedik. A ráclió és tele
vízió Szálljatok, szép szavak 
címmel meghirdetett Irodalmi 
színpadi vetélkedőjére két 
egyfelvonásossal neveztek be. 
Hubay Miklós Megismerés és 
búcsú, valamint Pirandello 
Fér.fi, aki virágot hord a szá
jában című darabjával. Kí
váncsian várjuk. hogy állnak 
helyt a nagy vetéll<edőben. 

A művelődési ház minden tá
mogatást megad a csoportnaic 
a sikeres szerepléshez. S ad
diE(, amíg ilyen lelkes embee
rek veszik kézbe és emelik 
magasabbra a műkedvelő mű
vészeti moz?alom zászlaját, 
nem kell félni annak elsorva
dásától. 

T. B. 

A legfontosabb persze. a 
tanulás. Második éve már, 
hogy meg-szüntették a zárt in
tézeti rendsrert, és a községi 
iskola együttműködésével ve
gyes osztályokat hoztak létre. 
Az eredmények me<;:felelnek a 
váralrnzásnak : bővült a gyer
mekek látóT,öre, és közelebb 
kerürteTc a kinti, lüktető élet
hez is. 

A hála megnyflvánulásának 
e!!Yik jele, J:>ogy a gondosko
dást és szeret.etet a gyerekek 
jó tanulmánvi eredménnyel 
viszo.,oZ7.álk, Az elmúlt tanév
ben például a bodrogolasz! 
fiúk az ország hat vasutas ne
ve! őotthon diákjainak verse
nyében a második helyezést 
szerezték meg 3,3 átlagos ta• 
nulriányi eredm&nyi/kkel. A 
120 gyerek közül c�upi\n egy 
bukott meo:. /'.z idei félévkor 
viszont már 3,4 volt a tanul• 
mányi eredmény. 

Jogos azonban a kérdés, 
hogy az innen !kikerülő fiata-

'egyvennégy évi szolgálat 
után igazgatói elismeréssel 

!ok közül hán -an választj;i,k ment nyugdíjba Zalalövő állo
életpályául a vasutat. más�ól Nagy Károly. A na-

pokban ellátogattam hozzá, 
Kétségtelen, hogy kbt évvel ho'.!y elbeszélgessünk a rég

ezelőtt még kev� en volta,:, az múlt időlu·ől és a nyugdíjas 
ilyen gyerekek. Azóta már kor elsó napjairól 
más a helyzet, mivel a peda- - Jó!e.silc, ha a régi kollé
gógusok igyckem:k megis- gálc gondolnak ránlc - így 
mertetni és me!lszc1·ztt�tni a szólt az első vallomás, 
vasutat. Az új temat"ka sze- Igaz, a vasútnál ez így ter
rint 15 előadást tartanak a mészete-s. Apám is vasutas 
VII. és VIII. oszt:'..1'·oso:, ré- ,,olt .  ny11gdíja:ásáig ő pálya
szére a vasútról, s kirándulá- őrként teljesített szolgálatot 
saikat is zömmel a vasúti cso- és soha nem bántam meg, 

móponto'.cra ter.•ezik. hogy a ti:ibb mint néay évti-
zed során apámat mindig pél-

Ezzel függ össze, hogy ta- da:Cépemnclc tekintettem. 
valy 34 tanuló lw:ül 21, az Nagy Károly a polgári is
idén 27 nyolcadi!:os kö:ül 26 kola elvécrzése után hosszú 
döntött a vasúti hivatás mel- évekig dol�ozott pálvamun
!ett, kásként. ,Késóbb átkerült a 

Az intézet dolgnzóinak fá- for"almi szolgálathoz. de még 
radságos és eredm ·•nv<'s mun- 1 935-.16-bnn is csak 6rabé
káját a felsőbb szervc,'c is el- res volt, amikor Pécsett el
ismerik. naqvra ért ·,•,e lik. 11.z ,•éoe,te a se1"dtisztl tanfo-
1970/71-es okbt-lsi évben pél- lyamot. Dol<!ozott mindenféle 
dául heti 36-ról 30 órá,-a ccök- bens�'3sl·an, s e,;vko1; s,o!E(á
kentettf.k a nevel ·k mt1n',3. lati hclvc,i közé tarf orik Ba
i<lejét. Meg is érd rnlik a fo- lnton fiirerJ, Veszprémvarsány, 
kozottabb megbecsi..lést. / 

'!-0� co1thf.rr', Za 10s,entgr6t. 
• • Püspö!:molnári, Egyed...:..Rá� 

Kisvárdai Jan<'• bacsanaTc. E5'ár1ciny, IT'ajd 

1957 májusában helye,iték 
Zalalövőre. Azóta ezt az állo
mást vezette, a múlt év de
cemberéig. A felszabadulás 
évében lépett be a pártba és 
a szaksze!."Vezetbe. Felelősség
teljes szolgálata meUett min
dig tanult és politikai okta
tást vezetett. A szakszervezeti 
bizottságnak utóbbi szolgálati 
helyén 13 évig volt a gazda
sági felelőse. A felszabadulá
si emlékérem tulajdonosa, és 
hatszor kapott kiváló dolgo
zó ki tüntetést. 

- Most van-e „különösebb" 
elfoglal tsiga? - kérdeztem. 

- Elfoglaltsáaot mindenki 
találhat magának, ha akar -
válaszolta. - Itt, Zalalövőn 
1958. óta vagyolc községi ta

nácstag és ezzel együtt · a ta
nács gazda.sáni �s pénzümri ál
landó bizott.sáqának titlcári te
endőit is ellátom. A községi 
sportkör vezetósé,iéban szin
tén tPv,',kenvke<lem. ezenkívül 
az AFÉSZ inrtézó bi„ottsi\aá
ba. valamint annak fegve� 
bizottság4ba is beválas:dottalc, 
A Hazafi2s N{,'l'lf��nt vezetlS
sége nediq ismét számft rtlm 
a tanácsi választások előTcészí
tésébcn • . •  

Markos József 
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Megtartja-e vezető helyét 

a Ceglédi VSE , 

es a 

Az NB I és az NB I B vas
atas�sapatainak tavaszi prog
tamJát, esélyeit lapunk leg
utóbbi számában elemeztük. 
A futballsport örök izgalma, 
bi�onytalansága a Nemzeti 
&jnoT:ság két felső osztályá
bö.11 is nehéz feladat elé ál
litja azt, alti találgatni, kü
lönösen „jósolni" merészel. 
Még nehezebb az alacsonyabb 
o,,tályokban megkockáztatni 
a jóslást. Csupán annyi bizo
nyos, hogy az NB II három 
csoportjának tavaszi küzdel
mei után nem lesz olyan ün
r,,epség, mint legutóbb, amikor 
mindhárom NB II-es csoport
ban vasutas bajnokcsapatot 
«oattalc. 

Nehéz tavasz előtt 

Ez a ragyogó hármas siker 
már csak azért sem valósul
hat meg, mert az NB II két 
csoportjában találunk csak 
vasutascsapatot : keleten és 
északon. A sportszerető vas
utas társadalom különösen az 

:.-."B II Keleti csoportjának ta
vaszi mérkőzéseit kíséri nagy 
érdeklődéssel, miután a cso
port első két helyén - a már
cius 21-i rajtig - ez a hely
zet: 
L Cegléd! VSE 15 10 t 1 32-15 24 
L Pénzügyfirök 15 9 4 2 28-12 24 
� Jászberény 1$ 7 s 3 IS- 8 19 

A ceglédiek tehát megismé• 
telhetik a MAV DAC, a DVSC 
és a BVSC emlékezetes bra
,nlrját, ba;/nolcságot nyerhet
iiele. Megnyugtató, hogy Nagy
szalókí András edző az NB IJ 
egy;tc legeredményesebb csa• 
társorát kovácsolta össze Ceg
léden. Ez döntő lehet, hiszen 
olyan szoros küzdelem folyik 
ebben a csoportban a felju
tást jelentő bajnoki clmért, 
hogy könnyen a gólkülönbség 
dönthet. Az őszi idény után 
az 5. helyen áll a Szegedi VSE. 
A Szolnoki MAV is nehéz ta
"asz elé néz, de egészen más
ként mint a CVSE. A tavaszt 
a 1 1. helyen kezdik a szolno
kiak, de nagyon szorosan áll
nak mögöttük - a kiesési zó
nában - a többi veszélyezte
tett csapatok is. Igaz, ha egy 

kicsit összeszedik magukat a 
középmezőnyben is végezh�t
nek. Hiszen a 4. helyezett Sze
gedi Dózsa és a Szolnoki MA V 
között mindössze 4 pont a kü
lönbség. 

f:szakon a bajnoki címért a 
Kazincbarcika és a Volán 
küzd. Ebbe a küzdelembe a 

Miskolci VSC aligha szólhat 
már bele, legfeljebb a „mér
leg nyelve'' lehet. A miskol
cialcat a tavaszi rajt a 6. he
lyen találja, a bronzéremért 
folyó küzdelembe esetleg 
főleg ha gólképc,sebb lesz a 
támadósoruk - beleszólhat
nak. 

Négy pont előnnyel 

Az NB III kilenc csoportjá
ban március 21-től kilenc vas
utas együttes folytatja az 
1970/71. évi bajnokság pont
jaiért a harcot. Eközött a ki
lenc csapat között is találunk 
olyanokat, amelyeknek a baj
nokságért és olyanokat is, 
amelyelmek a kiesés ellen fo
lyó küzdelmét kísérjük figye
lemmel. Előbbiele közé tarto
zik a Délnyugati csoportban a 
Pécsi VSK. A pécsiek bizto
san haladnak az NB Il-be 
visszavezető síneken. Négy 
pont előnnyel vezetnek a cso
portjukban. Különösen meg
nyugtató, hogy a második he
lyezett is vasutascsapat, a 
Dombóvári VSE. A PVSK ki
tűnően készült fel a tavaszi 
idényre. 1970 őszén az NB TII 
144 csapata között a PVSK 
rúgta a legtöbb gólt, sót egyi
ke azoknak a csapatoknak, 
amelyek a legkevesebb gólt 
kapták.. 

Némi csalódást okozott 1970 
őszén a MAV NTE szereplése 
a Nyugati csoportban. A csa
pat a 6. helyen várja a tava
szi idénynyitót, de olyan hely
zetben, hogy a feljutást je
lentő bajnoki címre minimális 
az esélye. Hasonló helyzetben, 
az f:szaknyugatl csoport 8., 
a Duna-menti csoport 7. he
lyén végzett &sszel a Soproni 
VSE, illetve a Dunakeszi VSE. 

A :sopronJialcat ráadásul nem 
nagy =·kadék választja el a 
kiesésre állók tömör mező
nyétől sem. Az f:szakközép
c:soportban még forróbb na

pok várnak a Törekvésre, 
amely ugyancsak a kiesési zó• 
nábó! igyekszilc tavasszal ki
jutni. A kiesés veszélye 
egyébként az E:szaki csoport 
utolsó helyén kullogó MAV 
HAC-ot fenyegeti leginkább. 
A hatvaniak h€:tlyzi:!'te sem re
ménytelen azonbwl, mes-t a 
12. helye'lett Ormosbányától 
csak két pont különbség vá
lasztja el. a MA V HAC-ban a 
ltidolgo:rott gólhelyzetek na
gyobb százalé-kú értékesítése 
lehetne biztosítéka a k1esé,, 
elkerülésének . . .  

A záhonyiak 
remekül küzdöt tek 

Szándékosan hagytuk ta• 
vaszi beha.rangozónJc végére 
az f:szakkeleti csoportban 
össze! nagyszerűen szerepelt 
Záhonyi VSC-t. A nagyforgal
mú ha• ' "llomás csapata 
ősszel remekül küzdött és kél 
hajdúsági csapat mögött a 3. 
helyen végzett, úgy, hogy a 
bajnoki cím eldöntésének kér
dését nyitva tudta hagyni. A 
Záhonyi VSC az NB IIJ egyik 
leggólképesebb csapata, saj
nos nemcsak az adott. de a 
kapott gólok terén is. Védel
me feljavuJ.ásától nagyon sok 
függ. Kellemes meglepetést 
okozna, ha őszi három pontos 
hátrányát tavasszal sikerül
ne ledolgoznia. Ugyanitt a 
Püspökladányi MAV a 9. he
lyen várja a tavaszt. A ladá
nyiak jó köz>épe;apatként sze
retnének végezni. 

Ismételjük : sem előző, sem 
mostani ciJckünkbe-n nem jós
lásra vál1alkoztunk. Csupán 
arra. hoa..y a tavaszi rajt előtt 
felmérjük az élvcmailban sze
repló vasutas labda1·ú.'(ó csa
patok hetyutét és rámutas
sunk azo!cra a tényezökre. 
amelyek az ószinél is jobb 
szereplést segíthetik elő. 

Vedres József 

A „nagyo 
" 

·árnyekában 
BEMUTATJUK A IALAEGEilSIEGI VSE-T 

A Zalaegerszegi Vasuta:s 
Sport Egyesületben csendben, 
minden publicitás nélkül dol
goznak a vezetólc és a spor
:tolók egyarálnt. Céljuk a jó 
kollektív szellem kialakítása, 
a sportpályán és a munkahe
ly-an való helytállás, egy-egy 
jobb sporteredmény elérésére. 
A sportvezetők szavait idéz
zük: ,,Szerényen, a nagy spor
tolók árnyékában, bec:sülete
•en, ;/6 szándékú. munlcával 
igyekszünk lcielégiteni vasutas 
dolgozóink egyre növekvő 

• . svortigényeit." 

Öt szakosztályban 
154 sportoló 

A szánoék, a kitűzött cé1 
11emes. Nézzük a'l1Ilak gya
korlati megvalósításá.t. A 

sportegyesület a felszabadulás 
.utan 1948-ban alakult. A ta
golc száma 650, ebből pártoló 
tag 496, a szakosztályoltllan 
foglalkoztatottak száma 154. 
öt szakosztályunk: működik: 
atlétika, Zabdarúgcis, súlyeme
lés, sakk és teke. Három tö
;megsportcsoportban 130 dol
gozó vesz részt. Létesítmény
röl. saját Iru!,guk gondoskod
tak. A bekerített salakos lab
darúgó-pálya teljes egészében 
társadalmi munka eredménye. 
A súlyemelők zavartalan 
1,portolás:i lehetőségét bérelt 
tornaterem biztosítja. 

A sportegyesület anvagi 
helvzetét az állami � szak
szervezeti támogatáson kívi,il 
a tagsági díjakkal igyekeznek 
stabilizálini. A csomóponton 
minden második vasu+as tá
mogatja az egyesületet. A 

nndezvények lcitogatására ol
esó tavaszi és őszi bérletet 
bocsátottak ki, amely va!a
tnennyi sportm.egmoz,fo lá .sra 
érvény/!S és báTkire átruház
r.atá. Ez egyben nemcsak a 

sportkör s:z:eret-etét jelenti, ha
nem a bizalmat a vezetők és 
a sportolók iránt. A sportkör 
az elmúlt é,·ben 48 versenyt, 
illet\·e mérkőzést rendezett. 
Ezeket mintegy négyezren lá
togatták. 

A -s:zakos::tályok közül a 
leperecTmény�sebhen a súly
emelök s=erepclnek. A fiatal 
szakosztály 1065-ben alakult 
és Zala megve első és je
lenleg is egyetlen súlyemelő 
szakosztálya. Az edzéseket 
előbb a vasutas klub helyisé
gében, majd a fűtőház pincé
jéoon tartották. Kezdetben 
házill'!J készített súl11tóval Js 
talpjákból öss:wá!Htott dobo
gón folytalt az edúsek. A 
lehetőségek javulásával ug
rásszerűen emelkedtek a ver
senyeredmények. Vezetők és 
versenyző'c összmunkája nyo
mán a szakosztály -, amelv
nek 84 tagja van - ma már 
az NB II-ben versenyez. Az 
elmúlt év második felében 
beindították a sportisko1át, 
arrú a tervszerű utánpótlás 
szempontiából felbecsülhetet
len jelentőségű. 

Apa és Ila egy csapatban 
Legrégibb és legnépszerűbb 

(ezt a vezetők mondták) a 
labdarúgó-.�zakosztály. Csapa
tuk évek óta a mewei A 
os�ál�·ba.n szere{X'l. Jó közép
csapatként ismeriT; az együt
test a környéken. A csapat
ban sz<'repel a megye. de nem 
túlozzuk el, ha azt mondjuk, 
hogy az ország egvU.i: legöre
gE>bb aktív játékosa. Dombai 
Károly. A veterán labdarúgó 
jelenleg 46 éves. az állomás 
dolgozója. Hosszú éveken ke
resztül volt a Szombathelyi 
Haladá� erésségE'. 1 "57-ben a 
Zalaerrerszegi TE-hez jött 
Szc>mb�.t hel,'Től. Pé1'1amutat6. 
sport.�zerú életmódjával elérte, 

hogy még ma is "égi!J tudja 
„hajtani" a 90 percet és nem 
egyszer félelmetes sza.badrú• 
gása megrezegteti az ellenfél 
hálóját. István fia a csapat 
középhátvédje, így egy csapat
ban küzd apa és fia. 

A sakkozók városi és me
gyei szinten érnek el emlí
tésre méltó eredményelcet. A 
tekézők sikerEG NB II-es sze
replésének a te.1<:epálya lebon
tása vetett véget. Azóta a kü
lönböző szirutű tömegsport
verse::iyeken érnek el értékes 
helyezéseket. A természetjá
rók is bonto<t,,atják szárnyai
kat, minden lehetőség megvan 
az előbbre lépésre. 

Szeretik a sportot 
A tömegsport tevékenység

ben a legteljesebb egyetértés
ben együttműködnek a szak
szervezeti, KISZ- és MHSZ
alapszervezetekkel. Közösen 
tervezik meg a rendezvénye
ket és a lebonyolítást is együtt 
vállalják. f:vek óta népszerű 
a dolgozók körében a swm
bathelyi területi bizottság ál
tal kürt Vasutas Kupa mér
kőzéssorozat. A csomópontiak 
minden számban részt vesz
nek. 1970-ben példáttl labda
rúgásban és asztaliteniszben 
az első, tekében a negyedik 
helyezést érték el. Rendszere
sen részt vesznek a városi 
testnevelési és sportszövetség 
által kiírt versenye!cen is. 

A sikeres működés egyik 
titka. hogy a vezetőség nagy
jából azonos a szakvonali ve
zetéssel és így a különböző 
szol<!álati ágaknál me(lfelelő 
súllyal tudjuk képviselm.i a 
sportkört. A sokat emlege
tett és nagyoo fontos köve
telmény: a vezetölc személ11es 
pqldamutatása a Zalaegersz�gi 
VSE-nél nemcsak fráz!'s, ha
nem élő val6sá17. 

Sz. Tóth András 

75 ÉVE JELENT MEG 

a Kommunista Kiáltvány 
mafyar nyelríí kiadása 

Bokányt Dezst5 születésének. 
100. évfordulóján ünnepségek 
keretében emlékeztek meg a 
magyar szervezett építőmoz
galom alapító tagjának és ve
zéralakjának munkásságáról 
és forradalmi örökségéről. 

Bokányi Dezső az 1890-ben 
kibontakozó magyar munká5-
mozgalomban az erélyesebb 
politikát követelő tömegek bá
tor szószólója. Ezért a kor
mányzat mind erőteljesebb 
hadjáratot indít a szakszerve
zetek ellen. 

A támadások középpontjá
ban főként a nagyra nőtt épí
tőmunkás-szakszervezet áll 
Az építőmunkások, élükön a 
kőművesekkel, harcot indítot
tak a kilenc és fél órás mun
kanapért, a minimális bé
rekért, az emberi bánásmó
dért. E harc nyomán a mun
káltatók engedményekre kény
szerültek. 

Ekkor már Bokányi a Kő
műves című bpot szerkeszti, 
majd megjelenik az építő
munkások szaklapja : az E;pí
tőmunkás. Az 189;;-96-os évek 
voltak élete legtermékenyebb 

1971. A.PRil,IS 6-8. 

évei. Ekkor rendezte sajtó alá 
Marx és Engel& halhatatlan 
művét: a Kommunista Kicilt
vciny ma..,ayar nyelvű kiadá
sát. 

Marx Károly Európa mun
kásaihoz intézett szózatának 
idézett sorai örök tanulságul 
szolgálnak: • . .  »hogy a mun
kásosztályokat felszabadítsuk, 
mcis eszközök szükségesek. A 
munkásosztályok nagy köteles
sége lenne az, hogy po!itil1ai 
befolyásra s hatalomra szert 
tegyenek. Egy föltétele meg
van a munkásosztálynak, ami 
eredménnyel kecsegtet, s ez a 
szám. Azonban a számok Ú.(}1) 
lesznek nyomatékosak, ha azo
kat rendszer és ismeret vezér-
Zi." 

Bokányi Dezső űtja a ma
gyar munkásság útja volt: a 
szociáldemokráciától a kom
munista forradalomig. Ezért 
a magyar munkásság nem fe
lejti el legnagyobb szónokát, 
az f:pítőmunkás Szövetség 
alapítóját, a magyar Vö
rös Hadsereg egyik bátor 
parancsnokát. 

Ugróczky Mihály 

l(özlekedés/ilzdasági konferencia 
Debrecenben 

A Közlekedéstudomány! 
Egyesület közlekedésgazdasági 
szakosztálya 1971. április 6-8. 
között rendezi meg Debrecen
ben, a Kossuth Lajos 'I'udo
mányegyetem aulájában a III. 
országos közlekedésgazdasági 
konferenciát. A közlekedés 
közgazdászainak, gazdasági 
szakembereinelc immár ha
gyományos találkozóján dr. 
Csanády György közlekedés
és postaügyi miniszter A köz
lekedés és hírközlés fejleszté
sének legfontosabb feladatai, 
Rödönyi Kciroly, a közleke
d6s- és postaügyi miniszter el
ső helyettese A közlekedés 
múszaki fejlesztésének fő irá• 
nyai és dr. Mészáros Károly 
miniszterhelyettes, a MA V ve-

zérigazgatója SzeTvezési és 
gazdasági feladataink a kőzle
kedésben címmel tart vitain
dító előadást. 

Az előadásokhoz kapcsolódó 
korreferátumok részletes átte
kintést adnak a közlekedés 
egyes szakágaira váró gazda
sági és szervezési feladatokról, 
a népgazdaságban és a közle
kedésben végbemenő strulctu
rális változásokról. A közle
kedés fejlesztését tárgyaló 
közlekedésgazdasági konferen
cia szervesen kapcsolódik az 
előző évek során rendezett 
konferenciákhoz, ankétokhoz. 

A Debrecenben megrende
zésre kerülő konferenciára 
1971. március 5-ig !ehet jelent
kezni. 

·Új ítás 

- Gyors vasúti l!s5zekl!tte• 
tést terveznek Bécs és Burgc.1-
land központja, Kisma,-t,,n 
között. Előzetes tervek szeri 11 
a gyors ö.iszeköttetéshez az 
OBB egy 7 kilométer hosszú 
vonal megépítésével a GYSEV 
vonalát használná fel. 

- UJ IPARVAGANY. Bé
késcsabán a közelmúltban ad• 
ták át rendeltetésének a 30 

millió forint költséggel épült, 
5200 méter hosszú iparvá• 
gányt, amely nagymértékben 
tehermentes!ti a közutakat. Az 
új iparvágány il::embehelyezé
se elsősorban a kor.zervg yá7 
szállítcisi gondjait enyhíti, de 
később más üzemel, is igén11be 
veszik. 

- Jöv6re lesz 100 éve, hogy 
az ózdi kohászati üzemek és 
Bánréve között megépült a 
vasútvonal A jubileumra el
készítik a 100 évvel ezelőtt 
használt vasúti kocsik makett
jeit és az 1924-ben Ózdon 
gyártott gőzmozdonyok és 
szállítóvagonok kicsinyitet& 
mását. 

- SZA.LLlTASl SZERZO• 
DE:S. A budapesti. után a mis
kolci vasú.tigazgatóság is szo
cialista szállítási szerződést iT( 
alá· a területén ievó három 
érc- és ás"ánybánya tiezetői
tiel a szállítások zavartalan le
bonyolítására. 

::.. Vasút épm a Ta,fgaban. 
A Szovjetunió távol-keleti ré• 
szében, Tyumeny és Sz,irgut 
között 1966-ban kezdték meg 
annak a fővonalnak az építé• 

1 sét, amely az Ob középső fo
lyásánál levő olajlelőhelyek• 
hez vezet. A vasútépítők gé
pesített osztagai eddig 3�5 
kilométer hosszban fektették 
le a síneket. Ezzel a tajgai 
vasútvonal első felét már meg• 
építették. 

- ELOSZALLITAS. Négy
ezeregyszáz tonna kavicsot 
szállította/. febTuár 7-én tia
sárnap a pécsi ígazgdtóság 
dolgozói a gyékényesi é8 az 
adonyi kavicsbányákb6l két 
megyeszékhely, Pécs és Ka
posvár építkezéseihez. 

- Csapatzászlót kaptak a 
jáokmajtisi úttörök. A debre
ceni építési főnökség gépállo
másának József Attila szocia
lista brigádja még a múlt év
ben elhatározta, hogy csapat
zászlót adományoz egy f.trvíz 
sújtotta közs-�g úttörő csapatá-
nak. A zászlóátadásra február 
közepén ünepélyes külsőségek 
között került sor Jánkmajtis 
község általános iskolájában. 

ISMERETTERJESZTŐ 
ELÖADAsOK. A hati,ani 
vasutasok Liszt Ferenc múveaz utasbiztosítiisban , lődési házában februá1·b1m, a 
mezőgazdasági könyL·hónap al• 
kalmából a Gyöngyösi Felső
fokú. Mezőgazdasági Techni-

Sok panasz hangzott már el 
az utazóközöns� részéról, 
hogy a személypém,tárosok -
főleg a na.g_v állomásokon -
ha kéri az utas, ha nem, egy 

rócska szelvényt gyújtenl kell. 
mert zárlatk.észítéskor le kell 
vonni a jegyfogyásból. 

- rer -

ügyes mozdulruttal „rányalják" r-------------

a menetjegyre a biztosítási 
bélyeget. 

Ez a turpisság kétségtelen 
kettős célt szolgál : az utas 
érdekét, baleset, személyséi-iL
lés vagy anyagi kár eseté
ben és egy kiosit a biztosítá•s; 
bélyea eladásából .s:::ármazó 
jutaléktöbblet növelését is. Ha 
az utas észrevette és szóvá
tette a turpisságot, meg kel
lett győzni, annak előnyeiről. 
Ha nem sikeri.itt az agitáció, 
le kellett venni a bélyeget. 

Egyszóval, voltak bajok! 
Egy bevezetett újítás feles

legessé teszi a bélyegragasz
tást, mert a l egy alsó ré-
szén - azzal egyet lcépezve 
- egy kis szelvény jelenti, 
hogy az utas és a vasút kö
zö!lt létrejött egy kétoldalú 
srerződés, a biztosítás. -

Jó dolog! Egy hibája azon
ban vam. A rövidtávú bárca
jegyeken is van biztosítási 
szelvény. Ugyanis az 5, 10, 15, 
20 kilométeres menetjegyek 
ára a szelvén.nvel. illetóle!Z a 
bi,tosítással 20-40 fillérrel 
drcigul, amit sz6vcitesz az utas. 
Ilyenkor, ha az agitáció nem 
használ, a pénztáros nem te
het mást. mint az utas klván-
sagara levágja a szelvényt. 
Tulajdonképpen és itt ez okoz 
problémát, részben az utas, 
részben a pénztáros szem
pontjából Ha ugyanis rövid 
távolságon éri baj az utast, 
nem kap térítést. A pénztá
roonak pedig a levágott ap-

A szerkeszlöség 

üzeni 
Boldizsár Gyula Békéscsaba ; 

Behán Rózsa Miskolc Gömöri pu.; 
Sziládl Sándor Szeged : Szücs Fe
renc Hatvan ; óvári László Deb
recen ; Molnár István Komárom ; 
Markos József Zalaegerszeg ; Maj
zik László Szentes ; dr. Ferenczy 
Imre Győr; Csiba József' Gödöllő : 
Levcleilcct lapunk anyagához tel„ 
használjuk. 

Acs János Balatonboglár; Reith 
János Döbrőköz; Kuzma István 
Csoma-Szabadi ; Markos József, 
BerkesJ Ferenc Zalaegerszeg; Rá
kos Béla Tapolca ; Szücs Ferenc 
Hatvan : Leveleiket illetékes hely„ 
re továbbítottuk. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezetl bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő• 
ket: 

6. számból : 100 46511971. 1. D. Ok
tató, nevelő munkát végző egyes 
dolgozók pótszabadsága. 

102 171/1971. 1. D. RendkívOU hó
munkások díjazása. 

102 70611971. 3. A. A Vasúti Ru• 
házati Utasftás módosítása. 

102 610nm. 3. B. Szerződéskötés• 
nél jogtanácsos közremúködése. 

TáJékoztató a közlekeMsi és 
távközlési szakközépiskolák 1971/ 
72. tanév1 belskolázásáról. 

7. sz:lmb6I : 807n97I. BVKH. r. 
1971. évben mGködő utazási iro• 
dák. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném Maglód állomáson 

levő 2 szobás. vízvezetékes, űjjá
épített lakásomat budapesti, vagy 
győrJ hasonlóra, vagy nagyobbra 
megegyezéssel. 11:rdeklődnl levél
ben : Rátkai Zoltán. Maglód állo
más, személyesen hétköznap 16-
19 óra között. vasárnap ei:ész nap, 

kum tanárai és a Gödöllői 
Kisállattenyésztő Kutató Inté
zet szakemberei érdekes isme
retterjesztő előadásokat tartot-
tak. 

- Nyugatnémet Diesel-mo7-
dooyok Kíná.oak. A kasseli 
Rheinstahl Transporttechnif: 
30 darab Diesel-hidrauliku� 
mozdony gyártására kapol t 
megrendelést a Kínai Népköz
társaságtól. Az utóbbi tíz év
ben ez a legnagyobb kínai. 
megrendelés a NSZK-tó!. 

- T AVOLROL KEZELT 
SOROMPÓK. A Balaton déli 
partján megkezdődött a kor
szerűsített vasútvonal bizton
sági és jelző berendez�seinck 
szerelése. A vasút-lcözút ke-
reszteződéseknél fény- és tá
volról kezelt sorompókat he
lyeznek üzembe. 

- Godisa és Abaliget között 
befejezték az elsó 659 méter 
hosszú új vasúti alagút fúrá
sát. Az Aknamélyítő Vállalat 
és a MA V műszaki brigádjai 
ezután megkezdik az Abal!
get-Bükkösd közötti 319 mé• 
ter hosszú alagút fúrását. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok S<7nkszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a S'Zerkesztc5 b1zottst.: 
FÖ'izerkes;,1ö: GulyRs .János 

Fclelös s7.erkes11ó: Vtsl Ferenc 
Szerl�es2t5:;{;n,: 

Budaee�t, VI.. Benczúr i.;!ca 41, 
'l'elefon. váro!=i : 2:!9-872, 

Q,eml : 19-"17. 
Kiadja és terjeszti? 

• Népszava Lapkiadó v,malat 
Budapest. VII., Rál<óezi út 54. 

Telefon : 224-819 
Levélcfm: Bp. 70. Pf. '2. 

Fele!ós klodó : Gföor M6rton; 
a Népszava Lapk!�dó Vállalat 

Igazgatója 
Csekksz�munk : MNB 2111-11 819 

Szikra Lapn:,,omclll 
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Nagyobb megbecsülést 
a törzsgárdán,ak 

Tudósítás az elnökség VIII. kongresszus előtti 
utolsó üléséről 

A szakszervezet elnö'.<sége 
március 9-én tartotta a VI II. 
kongresszus előtti utolsó ülé
sét. Az első napirend kereté
ben megvitatták a törzsgárd11 
tagjainak erkölcsi és an11agi el
ismeréséről készült módosító 
�lőter}esztést„valamint a MAV 
Ipari üzemek és ép1::ési főnök
ségek dolgozóinak bérrendsze
rével kapcsolatos előterjesz
tést. 

Az elnö.1<.ség február 5-i mé
isén már tárgyalta a törzs
gárda tagjainak · e,•kö:csi és 
anyagi elismerésének szabá
Iyozását. Elveiben el is fog:id
ta, de az anyagi elismei·ésset 
kapcsolatban újabb javaslatot 
.,_ért. 

A SZOT irányelvei alapján 
111. vállalatok hatáskörébe tar
tozik annak eldöntése, hogy a 
törzsgárdata�ágot hány éves 
munkavisronyban eltöltött idő
höz kötik. A Magyar Allam
vasutak területén a hosswbb 
i;zol;:álati idővel rendelkező 

szerével Jrnpcsolatban, a dön
tést megelőzően ki!,érte az 
érintett szolgálati liclycl: gaz
dasági és mozgalmi vezetöinek 
véleményét. Az érdekelt szak
osztályok e tárgyban ,negtar
tott értekezleteinek érté!,elése 
után nem volt olJ•an üzem, 
vagy főnökség, amely a rang
fokozati, bér nélküli ip::iri bér
rendszer bevezetését ellenezte 
volna. Az elnökség ennek fi
gyelembe vételével 

hozzájárult a rangfokozatl 
bér nélküll ipart bérrend-

szer bevezetéséhez. 
A határozat azonban leszöge
zi, hogy a dolgozók részére biz
tosítani kell azt az összeget, 
amely őket a rang!okozati bér 
felemelésével 1971. június 1-tsn 
megilletné. 

Az elnökség ezután megtár
gyalta a MAV részesedési és 
fejlesztési alap jóléti részének 

1970. évi felhasználásáról és az 
1971. évi költségvetéséről ké
szült jelent!st. Elfogadta a 
szakszervezet 1970. évi mérleg
beszámolóját, a félszázalékoo 
OTA 1970. évi gaz.dálkoöásáról 
készített beszámolót, az 1970. 
évi üdültetés tapasztalatairól 
es az 1971. évi feladatokról ké
szült jelentést. 

Az ülés végén Szab6 Antal 
főtitkár méltatta a testület 
négyéves munkáját. Hang.sú
lyozta, hogy az elnökség tag
jai mindvégig nagy hivatástu
dattal, a szakszervezeti mo=ga
Zom iránti felelősséggel t:égez
té/;, munkájukat. Ez nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a vas
utasszakszervezet méltó part
nere tudott lenni a vasút ve
:r.etésének. A fóti tkár végeze
tül köszönetet monc'ott az el
nökség tag_iainak eredményes 
munkájukért. 

V. P. 

dolgozók fokowttabb erkölcsi ,-------------------------
és anyagi megbecsülésére -
a rendelkezésre álló lehetősé-

- 10, 20 és 30 éves meg-
s:mkítás nélküli vasúti 
munkaviszonyban eltöl-
töt.t időt kell fi!l'Yelem!>e 
venni a törzsgárdat3.1:"sái; 

megit.élésénill. 
Az előterjesztés megvitatá

sa után az elnökség úgy hatá
rozott, hogy a 10, 2/J és a 30 
évi vasúti szolgálattal rendel
kező dolgozók rés.zkre a Szol
gálati emlékjelvény bronz, 
ezüst és arany fokozatát kell 
adományozni. A ho.tározat ér
Wmeben 

az arany fokozattal 2000, 
az nüst fokozattal pedig 
100!1 forint jutalom Illeti 
meg a törzsgárda tagjait. 

Az elnökség az Ipari üzemek 
b építési főnökségek bérrend-

vándor�lót 

a miskolci vasútigazgatóságnalt 
Mint arról lapunk legutóbbi 

számában már beszámoltunk, 
az 1970-re kiadott célkitúzések 
szerint, a hat vasútlgazgatóság 
második félévi összesített 
eredménye alapján, 100,70 szá• 
zalékos teljesítményével, a 
miskolci vasútigazgatóság el
nyerte a Közlekedés- és Posta.
ügyi Minisztérium és a Vas
utasok Szakszervezete Közpon• 
tt Vezetőségének vörös ván
dorzászlaját, valamint a MA V 
Vezérigazgatósága és a szak
szervezet elnöksége által ala
pított felszabadulási vörös 
zászlót. A két zászló átadá• 
sára március 10-én, ünnepé
lyes keretek között került sor 
Miskolcon, az SZMT székhá
zában. 

Az ünnepség részvevőinek 
dr. Pásztor Pál, a miskolci 
Igazgatóság vezetője, számolt 
be az elmúlt évi munkáról. El
mondotta többek között, hogy 
a szállíttató felekkel való jó 
egyűttmúködés, valamint a ju
bileumi és a kongresszusi 
munkaverseny eredménye
ként, csupán a másodil, fél 
ét'ben 143 ezer tonnával töb
bet szállítottak a tervezettnél. 
A személyvonatok menetrend 
szarinti közlekedtetését kivé
ve, minden tényezőnél túltel
jesítették a tervet. 
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Az igazgatóság vezetőjének 
elemző beszámolója után 
Lindner József vezérigazgató
helyettes köszöntötte a mis
kolci igazgatóság dolgozóit és 
méltatta eredményes munká
jukat. Hangsúlyozta, hogy a 
hálózati eredmények kedvező 
alakulásához is nagymérték
ben hozzájárultak. Beszéde 
után Gulyás János, a vasutas
szakszervezet titkára, az el
nökség nevében fejezte ki el
ismerését, majd Lindner Jó
zseffel átadták a vörös 'ván
dorzászlót és a felszabadulási 
vörös zászlót az igazgatóság 
vezetőjének. 

Petőfi márciusa 

A ll'. ÖTEVES TERV mE/ÉN 

Még ha.:van „Piro�ka" kerül a MÁV 
mellékvonalaira 

A mellékvonalakon ma még 
sok helyen közlekednek a ré
gi, kályhafútéses motorvona
tok vagy gőzvontatású „v!ci
nálisok". Lassan azonban át
veszik helyüket az MDA-2· 
es típusú, ötrészes, Diesel· 
üzemű szerelvények, a máTis 
11Ílpszerű „Piroskák". Az első 
ilyen szerelvényt 1969-ben 
gyártotta a Ganz-MAVAG. 

Tavaly a prototípuson kí

vül még nyolc MDA-2-es 
motorvonatot állítottak for
galomba a mellékvonalakon, s 

az idén újabb tíz szerelvényt 
vásárol a MAV. 

A múlt évben átvett motor
vonatok a szegedi és a pécsi 
igazgatóság szárnyvonalain 
közlekednek, az idén átvétel
re kerülő szerelvényeket pe
dig a szombathelyi Igazgató
ság vonalaira irányítják. 

- Hogyan alakul az MDA-
2-es Diesel-vonatok további 
gyártása a negyedik ötéves 
terv időszakában ? 

"":·:-::��;' 

- A már forgalomban le
vő tfz szerelvényen k!vül 197 5 

végéig még hatva.n Piroskát ad 
át a MÁV AG - hangzott a 
tájékoztatás. - Ez pedig azt 
jelenti, hogy valamennyi 
szárnyvonalra ;ut majd belő• 
litle. 

Az MDA-2 típusú, ötrészes motorvonatok népszerűek 
mind a vasutasok, mind az ntazóközönség körében 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

váltó lehetővé teszi, hogy az 
egyébként 70 kilométeres se
bességúre tervezett mozdony 
kisebb átszerelés esetén 100 
km/ó sebességgel közleked-A vonatokat minden szem

pontból a korszerűség jellem- hessen. Az . MDA
-;--

2-es moz
zi. A tervezők egyik célkitű· donya meUekvo�a}1 tehervo
zése volt, hogy hosszú távon , na tok . továbbltásara is fel
kielégítsék a mellékvonali hasznalható. 
utazóközönség , és a szerelvé- 7 A prototípus át:,idása óta 
nyeket üzemben tartó vasút adód�-e k�ns�rukc1ós vagy 
igényeit. Amtg a régi motor- egyéb !ell�gu hibák? 
kocsile eTőforrását csupán 135 A kerdesre Keszthelyi �ó
lóerős motor képezi, az új sze- !sef, a Ganz-M� Y AG s�erv:iz
relvények mozdonyaiba 800 u�eryiének vezetoJe a kovetke-
lóerős motort terveztek. A zokeppen válaszolt: 
hidraumechanikus sebesség- - Eddig a motor fútőgene-

rátorainak zárlectosságáról ér
kezett panasz. Főbb tartozé
kok egyéb hibáiról még nem 
tudunk. Az idén egyébként 
szétszerelik az első szerel
vényt, hogy az esetleges rej
tett hibákra fény derülhes
sen. Kérjük az MDA-2-esek 
kezelő személyzetét, a szerelő
ket és a vona.tkísérőket, hogy 
bármilyen kis hibát, hiányos
ságot észlelnek az új szerel• 
vényeken, jelentsék észrevéte
leiket, mert ezzel a mi mun
kánkat és a vasút fej1ódé.sét 
is elősegíthetik. 

Séra Sándor 

A Magasépítési Főnökség 
százmilliós progl'an1 ja 

ÓrtQ!ri brtgtt'll?J ·uoclalista munkaversenyben • Központi uékh<.b épiil 
Rákosrendező mellett 

Növekvő eredményekről 
számolhattak be március 3-
án, a MAV 1\Jagasépítési Fő
nökség el ő negyedévi műsza
ki konferenciáján. A múltévi, 
93 millió forint értékű ter
melését a tervezetthez képest 
közel százzal kevesebb dol
gozóval valósította meg a fő
nökség. A tervhez képest 
108,4, a bázishoz viszonyítva 
111,8 százalékos termelékeny
séget értek el. 

Kiemelt epítkezések 

- Kivitelezett létesítmé-
nyeink minősége iJl kedve
zően alakult - emelte ki be
szélgetésünk alkalmával Soós 
József, a főnökség terv-gazda
sági csoportvezetője. - A 64 

millió forint értékű befejezett 
állományunknál mindössze 18 
ezeT forint minőségi hiányt 
állapított meg az átviteli el
lenőrzés. 1970-ben 19 kiemelt 
�ítkezésen dolgoztunk, a az 
ezekre előírt feladatainkat 100 
százalékra. teljesítettük. 

A tavaly átadott legfonto
sabb létesítményeik közé tar
tozik a ferencvárosi vontatási 
főnökség tízmillió forint be
ruházással épített irodaháza, 

11 Landler járműjavító orvosi 
rendelője, Almásfüzitő állo
más öltöző-mosdó épülete, 
Székesfehérvárott pedig a pá
lyafenntartás új irodaháza. 
l'{yereségtervét az előirány
zott 5 millió helyett 10 millió 
forintra teljesítette a főnökség, 
és mindvégig betartotta a bér
tömeggazdálkodás előírásait. 

- Sikeres munkánkat je
lentősen segitette a jubileumi 
évfordulókra és a X. párt
kongresszus tiszteletére kibon
ta:mzott versenymozgalmunk 
- jegvezte meg Kulcsár Fe-
1'enc, a szakszervezeti bizott
ság termelési felelőse. - öt
ven brigá:iunk vett részt a 

szoc'.a.lista versenyben, melyek 
közül már 11 nyerte el a 
bronz-, 7 az ezüstplakettet. A 
termelékenység emeléséhez 
jelentősen hozzájárult a 
transzportbeton- és habarcs
felhasználás, az előregyártott 
vasbetonelemelc széles körű 
alkalmazása. Az Is hasznos 
volt, hogy szakszervezeti bi• 
zottságunk minden negyedév
ben beszámoltatott egy-egy 
építésvezetőséget a munka
verseny helyzetéről. A ta
pasztalatok alapján a főnök
ség vezetője gazdasági vona
lon is mindig megtette a 

szít! hozzá. Megkezdjük a 
MA V Kórház új rendelőinté
zetének építését, amelynek 
segítésére KISZ-szervezetünk 
vá11alt védnökséget. Bicskén 
felvonulási létesítményt épít 
a főnökségünk., hogy mielőbb 
megkezdődhessen a Budapest 
-Győr vonal felépítménycse
réje. Rákosrendező szomszéd
ságában máris elhezdtűk fÖ· 
11ökségünk új központ;iánc:k 
építését. A tervek szerint a 
60 millió forintos saját beru
házásból korszerű műhelye
ken és szert.áron kh,iH mun
kásszállót és irodaházat Js 
építünk a következő években. 

Várják a tavaszt 

IA cfrclus 15. élő hagyomány számunkra. Azt tart
if.l szavaival élve - ,.Magyarország úgy állott akkor L juk róla, a régi márciusról, hogy - Ady Endre 
a világ előtt, mint az állami és emberi jogok legfiatalabb, 
legfényesebb, legmerészebb bajv!vója." A történelem
ből tudjuk, hogy e „legmerészebb bajvívó"-nak Európa 
akkori legreakcióoobb erői, az osztrák és magyar urak 
voltak az ellenfelei, legyózőt, majd kegyetlen megtor
Zói. 

-------------------------- szükséges intézkedéseket a 

S a növekvő eredmények 
növekvő gondokat is jelente
nek az idén a MA V Magas
építési Főnökség vezetői szá
mára. A magasabb program 
megvalósításának döntő fel
tétele a jobb anyagellátás és 
a tervezett létszámnövelés 
biztosítása. Saját erőből Is 
növelik szakmunkásaik szá
mát. Kőműves, ács, szigetel6, 
parkettázó és más szaTcmák
ban 58 betanított munkásuk 
részére tartanak most szak
tanfolyamot a főnökség mű
szaki dolgozói. A tanuló mun
kások, akik majd teljesérté
kű szakmunkásvizsgát tesz
nek, díjtalanul kapják a szak
könyveket a főnökségtől. 

É Mit értünk mi 1848-49 örökösei Ady szavain? Fe- = 
i ldjen a kérdésre nagy költőnk, Petőfi Sándor, aki bát- j 
., ran vallotta, a népnek ott van hazája, ahol joga van. = =.,= Tehát jogot a népnek! A márciusi fiatalok - különösen 

__ E Petőfi - a kor minden szabadságérzését magukénak -
� vallották, s ilyen vonatkozásban az ország és az egész É 
;; korszak lelkiismerete voltak. É 
i Petőfi azt vallotta, hogy a költő az emberiség, a 5 
= s=dba.dság, a század evangélistája, akinek a nép ügyé- = 
--� ről sem hallgatnia, sem hazudnia nem szabad. Sza- ; 

badságvágya nem indulatának zabolátlansága, hanem -
§ egy a francia forradalom történelmén nevelkedett szel- l1 
1 lem és a magyar rendiség keserű tényein lázadó ember � 
• szent meggyöződése. -
É A küzdelem, amely a márciusban megszületett, egy § 
§ orJzág társadalmi jövőjét akarta eldönteni. Petófi, ez � 
� a lángeszű költő már akkor tudta - amit 1848 már- � ·1_ ciusának minden évfordulóján ismét és újra át kell -��==== érezni -, hogy a szabadság ügye: egy és oszthatatlan. = 

A szocializmust építő ma.gyar nép a 48-as szabadság
harc bukásában is dicsőséges évfordulóját ünnepli. Már-

" du.s 15-én a forradalmat ünnepeljük. azt a napot, ami- = 
�
... 

kor Magyarországra figyelt Európa. Azt a napot, ame• �===-: 
z,,m a márciusi ifjúság ráirányította az országot a ha- _ 
ladás útjára. 

:;1,110111111111111u1111111111111n1111111111111111111m1111tttmm1mmumum111111111111111n111111111111111111111111;. 

Vasutas nódolgozók kitüntetése 
A nemzetközi nőnap alkal

mából március 5-én, a Vasúti 
Főosztály kultúrtermében ren
dezett bensőséges ünnepségen 
köszöntötték a vasúti munká
ban élenjáró nödolgozókat. 
Az i.innepségen jelen volt Gu
lyás János, a vasutasszakszer
vezet titkára és a főosztály 
több vezetőbeosztású dolgo
zója, 

Dr. Mészáros Károly m!• 
niszterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója köszöntötte a 
vasutas nőket, asszonyokat és 
lányokat. Elismerő szavakkal 
méltatta munkájukat, a külön
böző beosztásokban tanúsított 
helytállásukat. Rövid ünnepi 
beszéde után kitüntetéseket 
adott át a vasúti m� 

évek óta kiemelkedő ered
ményt elért nódo-lgozók:nak. A 

közlekedés kiváló dolgozója 
kitüntetésben 1'észesfllt 23, Mi
niszteri dicséretet kapott 23, 
Vezérigazgatói elismeréaben 
részesiilt 30 nódolgoz6. 

A SZOT Elnöksége a nem
zetközi nőnap alkalmából már
cius 6-án adott fogadást a 
szakszervezeti mozgalom nő
aktivistái számára. Az ünnep
ségen Földvári Aladár, a SZOT 
elnöke mondott beszédet, majd 
szakszervezeti kitüntetéseket 
adott át. A kitüntetettek kö
zött van - a Szakszervezeti 
munkáért ezüst fokozatot kap
ta - Jancsika. Károlyné, a Rá
mán Kató Vontatási Fá.nökség 
szakszervezeti bizottságának 
nőfeleló.,e is-

munka segítésére. Az anyag! 
érdekeltség fokozását szolgál
ta a brigádvenenyre fordított 
40 ezer és az épitésvezetósé
gek "ersenyének ;utalmazá
sára felhasznált 18 ezer fo
rint. 

KISZ v�dnökseggel 

� Mit terveznek az idei 
esztendőre? 

- Közel 100 millió forintos 
termelési program vár az idén 
fónökségünk dolgozóira - tá
jékoztatott Soós József. - A 

legfontosabb munkáink közé 
tartozik a Távközlő és Bizto
sítóberendezési Központ ép!• 
tése a Bokányf t>ezső utcá
ban. A 20 milU6 forintba ke
rülő TBK székházat ;övőre 
fejezzük be. Modern és na
gyon szép épület lesz. Az új
szerú alumínium függönyfal
burkolalot a Fémmunkás ké-: 

A meglevő építőipa1i gé
peik fokozott kihasználása 
mellett újabb gépek, főként 
szak= és szerelőipari kisgé
pek beszerzésével segítik elő 
a termelékenyebb munkát. S 
hogy a gépek üzembiztonsá
ga növekedjék, javításukra 
mínöségi védnökséget vállal
tak a karbantartó KISZ-fia
talok. Magasabb munkatelje
sítményeket igér, hogy a bri
gádok anyagi ösztönzésére az 
idén fokozott mértékben ltf

vánják alkalmazni a korlib
ban jól bevált egyi!isszeg(l 
utalványozás módszerét. A 
törzsgárda erősítését szolgál
ja, hogy az új szakmunkások 
patronálását Is vállalják a 
szoci&lista brigádok vezetői. 

r.. J. 
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A tlirs11dahni tisztsé/viselők oktlltlisa 
elsőre11dű le/adat 

Misi n·éni  
Ligetvári Mihályné 21 éve 

menetkedvezményl előadó - a 
Miskolc Tiszai pályaudvaron. 
A kedves. mosolygós asszonyt 
aldk ismerik. Misi néninek! 
hívják. 

AZ ALAPSZERVEZETI VA
LASZTASOKON tapasztalt 
aktiv1tás, a szervezeti élet 
fellendülése is jelzi, hogy a 
szakszervezet! mozgalom te
kintélye, befolyása az utóbbi 
években jelentősen megnöve
kedett. A t.agság nagy érdek
lődéssel figyeli a szakszerve
zeti szervek tevékenységét, és 
mind nagyobb követelménye
ket támaszt a vezetőkkel 
szemben. 

Ahhoz, hogy a most megvá
lasztott tisztségviselők - ré
giek és újak - megfeleljenek 
az egyre növekvő követelmé
nyeknek, nagy ismeretanyag 
elsajátí!Já�ára van szükségük. 
S mivel a szakszen•ezeti 
tisztségviselők jól akarjál, 
megoldani feladataikat, nem 
elegendő, hogy általános poli
tikai ismeretekkel és szerve
zőkészséggel rendelkezzenek. 
Bár ez is fontos alapkövetel
mény, emellett azonban szá
mos munkajogi, bérügyi, köz
gazdasági, pénzügyi. munka
védelmi, társadalombiztosítási 
ismeretet, jogszabályt kell el
sajátítani. 

Az elmúlt oktatási évben is 
a szakszervezeti funkcióba ke
rült új aktivisták gyO!'S kép
zése, a korábban már oktatás
ban részesültek továbbképzé
se volt a fő feladat. Az 1970-
es oktatási év befejezése után 
megállapítható, hogy a ki;f;(i
zött feladatokat eredményesen 
oldottuk meg. A különböző 
tanfolyamokon összesen mint
egy 15 846 s�akszervezeti akti-
1i-ista részesiitt alap- és közép
fokú oktatásban. A szak�zer
\·ezeti központ osztályai által 

szervezett 1-3 hetes bentla
kásos tanfolyamokon is nagy 
számban vettek részt a társa
dalmi munkabizotts6gok ve
zetői. 

A SZAKSZERVEZETI AK
TIVISTAK és tisztségviselők 
szervezett alap- és továbbkép
zését 1971-ben a SZOT Elnök
sége 1 970. VI. 1-i „A tisztség
viselők oktatási Tendszerének 
továbbfejlesztésére" hozott ha
tározata alapján kell megszer
vezni. Szakszervezetünk el
nöksége az elmúlt évek okta
tási tapasztalatait figyelembe 
véve úgy határozott, hogy az 
1971. oktatási évben alapo
sr.bb előkészítéssel, jobb szer
vezéssel, az eddigieknél ma
gasabb színvonalat keU bizto
sltani a szakszervezeti oktatás 
különböző területein.. 

Melyek a legfontosabb fel
adatolt? A szakszervezeti bi
zottságok tagjai közül a kü
lönböző tanfolyamol·ra, isko
lákra való küldésnél azo1cat 
kell előnyben Tészesíteni, akik 
ilyen oktatásban még nem, 
vagy csak 1967 előtt részesül
tek. A bizalmiak oktatásánál 
az újonnan megválasztottakat, 
a bizalmi kézikönyve alapján 
kell tájékoztatni. Ezen kívül 
az új és a régi bizalmiakat 
egyaránt meg kell ismertetni 
néhány kiemelt témával. Ilye
nek a IV. ötéves terv célkitű
zései. A bizalmiak oktatásá
hoz a SZOT egységes útmuta
tót ad ki. Célszerű, ha ennek 
alapján a Társadalmunk idő
szerű ltérdései című tanfo
lyamhoz hasonlóan előadás
sorozat formájában szervezik 
me� oktatásukat. 

Az újonnan választott szak-

szf?!'vezeti bizottsági, osztály
é& múhelybiwttsági tagokat és 
titkárokat, mivel az 1971-es 
o1ctatási évben a kiilönböző 
tanfolyamokra csak kisebb ré
szilk killdhetö el, feladat1! król 
tájékoztatni keU. Legcélsze
rűbb módja az egy.)!:ét napos 
munkaértekezlet lehet. Ezzel 
azonban oktatásukat nem te
kinthetjük befejezettnek. A 
különböző események. párt- és 
szakszervezeti határozatok 
módosíthatják az oktatás te
matikáját. 

IüEMELTEN KELL KE-
ZELNI az MSZMP X. kong
resszusának anyagát, a nép
gazdaság, ezen belül a vasút 
IV. ötéves tervének ismerteté
sét, az l\ISZMP KB és a kor
mány néhány natzy jelentősé
gű határozatát, különös tekin
tettel az ifjúság és a nők poli
tikai, gazdasági és szociális 
helyzetét elemző határozatok
ra, hogy csak a legfontosabba
kat említsük. 

Az 1971-es oktatási év terv
szerű előkészítése és lebonyo
lítása jelentősen hozzájárul
hat a szakszervezeti feladatok 
elvégzéséhez. A szerve:?ett olc
tatá.s a tisztségviselőktől a 
tanfolyamokon való részt,ételt, 
a vezető testületektől. a tanfo
lyamok megszervezését ktvdn
;a. meg. A bizalmiak és mú
helybizottsági tagok tanfolya
mainak megszervezése. a te
rületi bizottságok segítségével 
az alapszervezetek feladata. A 
bentlakásos tanfol}•amok szer
vezését a központ osztályainak 
segítségével a területi bizott
ságok végzik. 

Magyar György 

Érdemes-e újítani? 
- Közel 2 0  é ve  töTtéT!t -

A vasút 1966. évi újítási feladattervében a budapesti igaz- meséli -, hogy férjem Cfl!J új

""'tó.•0a· !! 11. no·,ta' ly feladaLot tűzött ki az üvegházak újszer_d felvételes fiatalembert irányt.,.. ·� ~ =- tott hozzám menetjegyének e/. árnyékol:'i..'-<'inak megoldására Idézet a feladattervböl: "A ra- intézése végett. Mivel a féTjecsok. fel- és leralccisa napi 10 orát vesz igénybe. Olyan ároyé- met Misi bácsinak szólitjó.1; kolót kell késziteni, amely tartósabb, olcsóbb, kevesebb mun-
azt hitte ez a vezeték neve. 1'cít iaényel, a nistcwoJsag szabályozását biztosítja." Az újítási Amikor a fiú. bejött az irodijat eszmei alapon 1500 forintban állapította !11.eg !!- fel.adat-
dába _ ahol többen voltun!t terv kitűzője. A feladatterv kiadásához, a Vasuti Foosztály 6• -, Misi nénit keres1'e, elószcw szakosztál�·a is hozzájárult. 1wllegáim elküldték. De ami-1966. május 17-én Ka!kó János asztalos csoportve:retö, a:k! kor kiderült, hogy engem kraz tlrnyékoló kereteket jav1tja, újítási javasJ:atot nyújtott be res, nagy derült.'óég támadt él a főnöksá«éhei, a feladat megoldására. A javaslatot 1967. ma- azóta rajtam is maradt ez a ;us 5-én �;: igazgatóság, II. osztályának elbírálója kísértetre név. elfogadta. Valóban így igaz, mert ha Mivel még nem volt tapasztalat az újsz.erű árnyékolók al• Ligetvári Mihálynét nem is, kalmazására és költségére vo'latkozóan, a kísérleti időszakot de Misi nénit a Tis7.8.i pályaegy évben állapították meg. A lefolytatott kísérletek alapján udvar határain túl is ismerik. a Vasúti Főosztály 6. szako.sztálya a ;avaslatot 1968. október Kevés ember dicselcedliet hónapban országos beve;:e•ésre elfogadta és felkérte a.: újítót, olyan népszerűséggel, mint "• hogr1 a hasznositdsi szer�ódés megkötése végett. jelen3en meg Igaz mindenkihez van egy-két a 6. B. o�ál1J011. Az elfogadó határozat a:lapján a szerződést jó szava. Szakvonali beosztá-19ö8-ban meg is kötötték. sánál fo,rva nincs is olya.'l dol-Ekkor kezdődött el a javaslattal a kötélhúzás. A G. �. go7,6, akit ne ismerne, mert ')sztiílv 19€9. november J 5-én az újitót eey k!admányban ar- jegyért, igazolványért. hoz;ú ról értesítette hogy a megrendelt árnyékolót kapacitás hiá• kell fordulni. nvában ell<és;íteni nem tudták. Javasolták hogy az újító lá- Mint a szakszervezeti bizottrÚljon hov.á a smrzódk módosításáho7� Az úJltó ehhez !1�- ság tt-elnöke irányítja a segéjárult, és az új határidőt 1970. szeptember 30-ban á.llapitottak Jyezési. üdültetési és beteglát:o-meg. g'ltó albizottság munkáját. 2tJ  · Ezek után azt gondolhatjuk, hogy az akadálvok meg��ün- éves szakszervezeti munkájátek. a java�latot megvalósították és az újító felvette a mun- ért oklei,éllei tüntették ki. A kája után járó újfü'\si díjat. Sajnos. nem ez történt. Az újítási társadalmi munkában nem isdíj helyett Kal'có János 1970. decemberében újból kapott eg11 mer fáradságot. Tevékenyen kiadmányt, melyben az elbíráló 6. B. osztály vezető;e ��zö- dolgozik a nőbizottságban és netét fejezi ki az újitőmozgalomban végzett tevékenységert. de mint vöröskere;ztes aktíva a 

a ;avasla.tot elutasítja. E7.7..el egyoldalúan és önkényesen fel· véradó napok megszervezés-é.. bO!lltotta az érvényes szerződést, melyet az újítóval kötött. ben. Ez.e'!c után önkéntelenül felt·etódJ.k a kérdés: Misi néni azok közé a vas-Miért volt sziikség három éven keresztül az újítási fel- utn.sok ltö?.é tartozik, akik vaadattervben meaoldását kérni, s a beadott újítási javaslattal 1óságos dinasztiát alkotnak. négy és fél évig foglalko::nt. ha oonak megv:tlósítása érdeké· Hirtelen meg sem túdja monben semmi érdemlegE'S nem történik, illetőleg, ha aITa a dani, hánya.TJ vannak vasutavasútnak nincs szüksége? sok a rokonságban. Vasuta.1 

A társadalombiztosítási tanácsok munkája 
a választások után 

A:r. újítási java.«latok 6rdeml elbírálására a jogszabály 60 volt édesapja, apósa, a férje, naoos határidőt ír elő. A 6. swkosztályon vajon mivel ma- 1,asutasolt sógorai, eője é1 gyaráz::ák. a jogszabály ilyen súlyos megsértését? Eio,általán, leánya is. A férje, mint üzemi rrú a véleményük arról : érdemes-e a dolgozólrnak ú.iítáwn ha.lese� !került rok-1kantsá.:;I gondolkodni, a feladattervekben meghirdetett megoldásokon nyugdíjba. Az éveket ezüstös 
dolgozni, ha a javaslatokat ilyen lélektelenül kezel'k ? 

haja miatt le sem tagadhatja, 

Egymást segítve könnyebb 
a bizalmi feladata 

S. E. de nem is akarja, ahogy mond
ta - már ő is belépett a 
nyugdijat t'lirók kör<'.be. Négy 
éve van még hátra. Mindig a 
dolgozókért harcolt, azok ér• 
delceit képt.iselte. Jutalmat, e!
ismerést soha nem várt inun
Miáért, mert amit tett, azt 
mindig önzetlenül, emberség
ból tette. 

Az üzemi szakszervezeti 
szervek valamennyi tisztség
,·iselőjének újraválasztása be
fejeződött. A társadalombizto
sítási tanácsokat is megvá
lasztották. Az arra érdemes és 
jól dolgozó funkcionáriusokat 
a vezetőségválasztó taggyű
lések tisztségeikben meghagy
ták, illetőleg megerősítették. 
Funkcióba kerültek azonban 
olyanok is, akik ezt a mun
kát még nem ismerik. f:ppen 
ezért segítségre szorulnak. 

Tervszerú munkával 

A társadalombiztosítási ta• 
nácsok első tennivalója le• 
gyen, hogy aktívahálózatukat 
megszervezzék. A megválasz
tott albizottság-vezetők mel
lé olyan aktivistákat szervez
zenek, akik ennek a munká
nak az ellátására alkalmasak 
és fűti őket a közügyek irán
t! lelkesedés. Csak olyanokat 
éTdemes a tt-munkába be
vonni akik szolgálati beosz
tásuk�! fogva el tudják vé
gezni társadalmi munkájukat, 
a�ellett, hogy hajlandók � 
munkatársaikért fáradozni. 
Akiknek olyan a szakmai el
foglaltságuk, hogy amellett 
társadalrrú munka végzésére 
idejük és alkalmuk nincsen, 
vagy csak vállalják a társa
dalmi munkát, de nem dol
goznak, kár öltet az albizott
ságokba szervezni. 

Az albizottságok létszá-m.á
,.a vonatkozóan nincsenek sza• 
uályok. Az aktivisták létszá
ma függ a szolg�lati „ főnök
ség létszámától es fugg ma
gától a reszorttól. Más létszám 
szWcséges példá�l a tá;rsada!
mi beteglátogatashoz es mas 
a nyugdíjelókészitéshez. 

Jól dolgozni és a dolgozó
kért sokat tenni csak megfe-
1 el ően előkészített, tervszerű 
munkával lehet. Fontos ezért, 
hogy a társadalombiztosítási 
ta.nácsok készítsék el munka
tervüket. A területi bizottság 
társadalombiztosítási bizott
s;iga készít éves programot, 
melyet kiadnak az alapsz�rve
zeteknek. Ez legyen a társa-

�alombiztosítási �nácsok 
• munkatervének alapJa. 

Nem !,ampány /eTadat 

Igényelje a társadalombizto
sítási tanács, hogy a szak· 

szervezeti bizottsági ülésen JiÓsorban a gzen-ezcien belül, 
számot adhasson munkájáról. továbbá a szolgálati főnök
Foglalkozzon a szakszervezeti ségnéL Szervezeten belül fon
bizottság is a társadalombiz- tos, hogy jó munkakapcsolat 
tositási tanácsok munkájával. alakuljon ki e társ-munkabi
f:rtékeljék az elvégzett fel- zottságo1ckal. A munkásvé
adatokat és vessék fel a fo- delmi és munká.se!látási bi
gyatékosságokat. Hozzanak a zottsá.ggal, a nóbizottsággal. A 
hibák megszüntetéséte meg- szolgálati főnökségnél a szol
felelő határozatokat. gálati vezetéssel, az üzemor-

Szigetvár á.llomáson tizen
hét évvel ezelőtt lépett a vas
út szolgálatába Fenyősi lrén 
személypénztáro6. Most Is ott 
dolgozik. llli több: azt vallja, 
hogy a még hátralevő sok-sok 
szolgálati év elteltével nyug
dfjba is innen szeretne men• 
ni. 

Trén a II-es turban cwlgozó 
munkatársai bizalmát. 

- Újbóli megvála.sztásom 
arra kötelez - jegyzi meg a 
II-es tur bim.lmija -, hogy 
az eddigieknél . is jobban, 
eredményesebben képvisel
jem munkatársaim, főképpen 
a.:: itt dolgozó nők érdekelt. 

(",i;ovács) 

Bár jó munkájáért ve?Jé.r
iga7.gat6i elismerésben része
sült és 'kétszer jutalmazták k,
váló dolgozó jelvénnyel. ami
nek nagyon örült, de legboldo
gabbnak akkor érzi magát, 
amikor egy-er,11 d-0l,goz6 prob
lémájá.t elintézi és a.:: megelé
gedetten távozik té!c. 

- ltis..-árdai -

Az albizottsági munkát il- vossal, ellenőrzőorvossal, to
letóen csak két albizottság vábbá a területi bizottsággal, 
munkájára szeretnénk a fi- a társadalombiztosítási bizott
gyelrnet ráirányítani. Az egyik sággal, az egészségügyi főcso
az egészségügyi, a másik a &e• porttal; a főorvosi hivatallal, a 
gélyezési albizottság. rehabilitáció& bizottsággal. Fi-

Az egészségügyi albizottsá- gyelemmel kell kísérni a kör
gok, mint munkabizottságok, zeti orvosok, a MA V gyógy
évtizedes múltra tekintenek és rendelőintézetek gyógyitó 
vissza. Ennek ellenére gyen- munkáját. Igényelni kell más 
gén dolgozna/e. Egy-egy kam- szaks:tervezeti bizottságok se
pányfeladaton túl rendszeres gítségét, kapcsolatokat kell 
munkát nem végeznek. Mind- teremteni a szakmaközi bi
annyiunk érdelte, hogy az zottságokkal, a vöröskereszt
egészségügyi albizottságok is te!, s szükség esetén a tanácsi 

A rövid vallomásban szinte 
minden remény, kívánság ben
ne van, amit egy dolgozó nő r------------------------
óhajthat. Jó munkahelyi köz. 
érzet. megbecsülés, helyt.állás, 
elismerés. Nehéz emberek? 

rendszeresen dolgozzanak. Vé- szervekkel 
gezzék el mindazokat a fel- A mai igényeknek megfele
adatokat, amelyeket az elnök- ló társadalombiztosítási taná
ség 1968. augusztus 2-i hatá- cs! munkát csak jól szerve
rozatával hatás- és jogköriLkbe zett, rátermett aktivistákból 
utalt. álló, valamennyi szervvel jól 

Ennek a feladatkörnek meg- együttműködő társadalomblzfelelően kutassák fel azokat 

- ts a i,ontos�ág, lelk!i&
meretesseg t€Szi hozzá 
Francsics József állomásfő
nök. - Mindenekelőtt ez az 
lrénloo legfőbb tulajdonstiga.. 
Nem véletlen, hogy az új fu
varozási Tend kiala.Tcltá.salcor ó 
lett állomásunkon az expressz
áruk szám.adója. 

Nem kevésbé felelősségtel
jes és megtisztelő poszt szak
szervezeti bizalminak lenni. 
Most, a legutóbb! választás so
rán ismét megkapta Fenyöst 

A sznkszervezeti yálasztás 
már csak emlékként \ll a bia
torbágyi villamos vonal!el
ügyelőség dolgozóiban. De 
azért van mire emlékezni . . .  

az egészségügyi ártalmakat, tosítási tanács tud végezni. 
amelyek a dolgozók megbete- r------------------------
gedését okozzák. Szervezzék 

Én néhány évvel ezelőtt ta
lálkoztam először ezekkel az 
emberekkel, s akkor valaki a 
fülembe súgta, hogy nem 
könnyű velülc szót érteni. Az
után kiderült, hogy ez egyál
talán nem így van. Csupán az 
az igazság, hogy soha nem rej
tik véka alá a véleményüket. 

A választás előtt például 
háromszor is fontolóra vették 
a jelölő bizottság javaslat.át, 
amely sokáig ki volt függeszt
ve. A szavazófülkékben mégis 
megváltoztak a vélemények, s 
bizony kétszer kellett válasz• 

meg a rendszeres egészség
ügyi vizsgálatokat. Segítsék az 
idült betegek gondozását és 
gondoskodjanak a csökkent 
munkaképességűek rehabili
tálásáról Az üzemorvossal 
működjenek együtt. Szetvez
zék meg az egészségügy! fel
ei!ágosítást. Sajnos, az albi
zottságok mindezekből még 
keveset valósítanak meg. 

A segélyezési albizottságok 
munkája napjainkban reflek
torfénybe került. A vállalati 
segélykeretnek a szakszerveze• 
ti hatáskörbe vétele szerveze
teinktől nemcsak szigCrrú 
pénzügyi fegyelmet köt/etei, 
hanem a döntésnél nagyobb 
körültekintést, tárgyilagosabb 
megítélést Igényel. 

Építsék ki 
a kapcsolatokat 

A társadalombiztosítási ta
nácsok a kapott hatáskörrel 
csak akkor élhetnek jól és 
feladataikat csak akkor vé
gezhetik el maradéktalanul, ha 
jó kapcsolatot építenek ki el-

Jawlt a betegek ellátása 
a szombathelyi MÁV-rendelőben 

Tavaly 35 000-rel többen ke
resték fel a Szombathelyi 
MAV Rendelőintézetet, mint 
1969-ben. A betegek ellátása, 
kivizsgálása mégis javult, 
színvonalasabb lett. Ezt pedig 
az intézet időközben bekövet
kezett bővítése, korszerűsítése 
tette lehetővé. 

A folyosók tágasak, világo
sak, a rendelők légköre nyu
godt, barátságos. Az épület 
környékét is hagyományos 
gondossággal ápolják. Az or
vosok munkáját zavartalanab
bá teszi, hogy minden szak
rendelés 1.-ülön belyiséget ka
pott, és növelték a főfoglalko
zású szakorvosok létszámát is. 
A sebészetre és a belgyógyá
szatra például két-két főfog
lalkozású szakorvost áll:ttottak 
be. A jól felszerelt laborató
rium három helyiségből áll. s 
most már nem szükséges a 
nagyobb jelentőségű vizsgála
tok elvégzésére sem igénybe 

venni a városi, illetve a me- tani, mire kialakult a kéthargyei kórházat. Ez nemcsak az mados többség. intézet. hanem a betegek szem- _ Miért ne? _ kérdezte pontjából is előnyös. A bete- Durucz Pál. - Nálunk mlngek kényelmét, jobb ellátását denki választható, mert senszolgálják az úgynevezett fel<- kinél sem forog fenn kizáró tető szobák is, amelyek a kor• 
szerüsítés előtt annyira liiá- ok. A mozgalmi tapasztalat 
nyoztak. A szobák rendelteté- sem hiányzik, hiszen többen 
se, hogy az ellátásra szorult vannak olyanok. akik töltöt
beteg _ főként, ha vidéki _ tek már be párttitkári, szb
a vizsgálat idején, esetleg vo- titkári tisztet vagy egyéb 
natjának Indulásáig pihen- funkciót. 
hessen, illetve felügyelet alatt Ilyen előzmények után vá-
lehessen. lasztották meg végül is az új 

Az intézet előtt álló tervek- vezetőséget. A titkár Mészá.Tos 
hez, feladatokhoz a lehetősé- Gyula elektrikus lett, aki har
gek most már adottak. Dr. madik éve dolgozik az állo
Dombi vezető főorvos tájékoz- máson. 
tatása szerint a rendelőintézet Legutóbb, amikor Biatorbá
dolgozói már foglalkoznak an- gyon jártam, már az idei év 
nak a tervnek a megvalósítá-' első termelési tanácsltozás:.ít 
sával, hogy rendszeressé te- tartották a villamos vonalfel
szlk a hlpertónlás, a reumati- ügyelóség dolgozói. Mihály 
kus és egyéb betegek gondo- István, a főnölt ismertette a 
zását is. kollektív szerződés tapaszta-

(Vágvölgyi) latait, és javaslatokat kért az 

újabb szerződés tervezetéhe7. 
A beszámolót számos hozzá
szólás követte. Ki-ki gondo• 
san mérlegelte a munkahely 
sajátosságait, s ebből kiindul· 
va bontakoztak ki a vélemé
nyek. 

A munka nem könnyii, a'I 
emberek ítt egész évben ki 
vaillllak Léve az időjárásnak. ' 
Télen-nyáron a magas oszlo
pokat kell mászni. s mire el
érkezik a n1111gdíjkorhat.:.r, 
többen megrokT�nnak. A dol
gozókról való gondoskodás te
hát elsőrendű kötelesség. Va
lójában Itt nincs segédmun
kás, akkor miért nincs szak
másítva az itt végzett munka? 
- hangzott el többek közöt•. 
A felügyeletre· kijelölt vezeté
kek hossza 1 40 kilométer. s a 
karbantartásnál jóval több a 
felújítás. A programozott fel· 
adatokon kívül gyakran kerül 
sor riasztásra, amikor esetle
ges forgalmi akadályt vagy 
balesetet kell elhárítani. 

Am a gondok, problémák 
emlegetése közben sok szó 
esett az elért eredményekról 
is. Arról például. hogy a szál
lás korszerú. A készenléti csa
patnak otthonos táT�algó, rá
dió, televízió, hideg és mc!eg 
víz, paplanos ágy áll rendel• 
lcezéséTe. 

Miközben hallgattam a vé-
leményeket, önkéntelenill Is 
arra gondoltam, hogy nem is 
olyan „nehéz emberek" a bia
torbágyiak. Csak szeretnek t·i• 
tázni és önmaguk dönteni a 
saját sorsukról. Ez pedig na
gyon jó tulajdonság. 

Csiba J� 
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Kongresszustól - kongresszusig 
Szemelvények a !{özponti vezetőség írásos jelentéséből 

Mire ezek a sorok az olvasó kezébe kerülnek, meg
kezdi munkáját szakszervezetünk VIII. kongresszusa. 
A küldöttek a központi vezetőség írásos jelentése és 
szóbeli beszámolója alapján megvitatják a szakszerve
zet 4 éves tevékenységét. Megszabják azokat a legfon
tosabb teendőket, amelyek az elkövetkezendő években 
a szakszervezeti szervek munkájának alapját képezik. 

zeti jog- és hatáskör nem is
mercse mellett az is, hogy sok 
vezető a k:ollektív szerződés 
egyes pontjait nem ismeri, 
illetve nem helyesen értelmezi. 

A szakszervf.'zet tevékenyen 
részt vett a gazdasági mecha
nizmt1s vasútra von:1tkozó fel
adatainak kial0 dtás.ában és 
megoldás:ibcm. Minden intez
i·edé•éril, hatfro:c.túnál figye
lembe i•ette a kö=lekedéspoli-

Az alábbiakban rész.leteket közlünk a központi ve
zetőség jelentésébőL tikai irdnyeli;CkC't, és a vasút 

Javult a vasutasok élet- és munkakörülménye 
modernizálásával együtt járó, 
újs:::erü szaks::ervezeti felada
to',at. Körremúködött mind
azon intéúed(sek kimunkálá, 

Az 1967. június 6-7-én tar
tott VII. kon.gres,zus határo
zatai,n,ak vágrehaj�a sol"án a 
s;,akszervezeti �zerveknek az a 
t.örekvése, hogy belölttsék sze-
1·epü,ket a szocialista építés 
időszakában, erősítsé:, a mun
kás06Ztá1y áll=át, mozgósít
sanak a gazdasági és poliltkai 
célkitűzksa!< me.;.'Valósítására, 
ellássák érdekvédelmi és ér
deklképv.iseleti funkció j u.ka t, 
J.::ifejezzék a dolgozók vélemé
nyét, igényt:t túlnyomó 
részben eredménnyel járt. Él
?>-i tudta1, a ga::daságlránt•ítás 
új rendszerénel: bevezetését•el 
eUIJidÖben bi:tositott nagyobb 
önálilóssággal, a megnöveke
dett jog- és ha.tískön-el. A párt 
eszmei, politikai vezetésé,•el 
bizonyságát adták, hogy a szer
y-ezet erejével és a polit.iilrai be
folyással é1ve képe-,ek a ttl.g-
1:ág moo;gósftás.ira, a:ktivi..zálá-
5ára. 

S=élesedett a s::akszeri•e;:eti 
Is üzemi demokrácia. Tölcéle
tesedett a vezetö szer1:ek mun
kamóds=ere. Követkere!.esebbé 
Y-á.lt a kolle.1ctív munkára és fe-
0elósségv-állalásra törekves. 
Növ�cedett a oo!gozólk aktivi
tása és !rnzdeményező készsége. 
Szélesedett a szakszervezeti 
szervek politikai tömeghatása 
ÉS tömt>glrapeswata. S bár még 
ma is leggyenqébb része mun
kánknak a nei;eló tet•ékenység 
ewr2haladás tapasztalha.tó a 
1folgo:::ók politika!, általános és 
s=akmni )dip::ettsége tekinte
tébe-,,_ A szal�zet"\•ezet tagjai 
ló7.ámos la'1újelét adták az ál
d=atvá.llalá,a;n.ak. a lrozö<-.,ségi 
é::z:(Uet és a proletárinterna
cion.ali2l1Il us megny:i lvá.'1.u.Jásá
nak.. 

A ltöz&ségi. és egyéni érdek 
szem előtt tartása mellett 
elóbbre léptek a 1Jálasztott 
szert•e1c a. dol'go:::ók élet- és 
munka.köriilményein.ek javítá
sában, a kollektiv s-..erzódés
hen lefoktetntt,•k (ryényre jut
t:ltásában. Amiben nem sL'te
rült a kongi."'e�SZI.IS hat/ir<na
tait. a kollektív �7er7..óclésben 
Joglal!:$at, a központi vezető-

ségi és elnökségi határozatok sában, amelyek a vasút term�
vég1ieh.aj!.ását biztosítani, ott léken�·s.égé<. gazdaságosságát, 
az objektív nehézségek mellett kapacit;<Sinak legcélszerúbb 
- léts7 ... 1mhlány, szervezetlen- kihasznál;l<:út hívatottak előse
ség, elemi csapások - min- giteni. Nem járt ris::ont a várt 
denk:or a vég:-ehajtás ellenőr- eredménnyel az ii-emvitel ra
zésének következetlensége. a cionaJi:-álása érdekében tett 
nem kellő erejű fellépés volt ke:::deményezése, a gépek, es::
mc;:;ta.lálható. kö::ök jobb kiha.<ználésára irá-

HatékonyabM vált a szak- nyuló törekvése. 
szeri,ezeti s:::en·ek tcr-melést A szalrc.5zm:vezeti szervek 
szervezö, mo�ósitó munkája. minden ténykedésének közép
Nagy mért-ékben ennek kö- pontjában a dolgozo ember ál
szönhe'"..ó. hogy a vasút a fő- !ott. A gazdasá� eredmények 
kozódó létszámht:íny, obj,2<ktív növelése, a modE:rnizálás szor
nehéz.�f'..k ellenére, gyakrran �almazása, a mun!m- és bér
nagy neh0:sé.e�k, egyes dolga- ügyi intézkedés�k eg_Yaránt a 
zók túlwtt igénybevétele árán, dolgozók élet- és mun'mkörfü
de telj,e,,;!tette 6ZiiJ.lítási köte-- ményeit voltak hivatottak elő
lezett eit . .tlmi rontja a te!- segíteni. .\ közvc ett és közvet
jesítmhlyel; értékét, hwy ese- len érde!,v&:lelmet szolgáló ha
tenk-ént k<isedelmesen és ma- tározatok, a �z:ikm:ii vezeté!:sel 
gas önkö!tséggel tö;·ténik a közös�n ki'ldott intézkedések 
végrehajtás. kialakíkú.ánál az egyéni és a 

A s-,:a:k„'ST.ervezie!i választott közi.ss&g.i E'�dekek i:kszhanzjá
szervek mindinkább élnek ha- na', biztosí'lísa dön•ö szempont 
tál körük.kel. gyakoroljá.1;: jog- volt. 
körüket. AtJralmasabbá váltak T rmész_!szcrülei nem min

den ilyen hri•ározat talált a 
tagság kör Den egyertelmú 

m�gér•· re. Ennek több oka 
Ya.n. M nd n_k e„tt az. hogy 
az in•czkedilsck m r;n,arázása, 
indnklasa n"m 1,·olt kielégitö. 
1\,1P hozatnb e!ótt a dolgo
znk na!!" ré'; vel törté
nó vit,°Ljara nem volt le
hetóse;;. A ,·asú • olyan sok-

az éroen·éclelem még hatél·o
nyabb ell.áuisára. A kibő�Jlt 
jog- és hatáskör növelte feTe
lőt.ségílke , tPkintél1Jüket. Köz
rejáL-szott ebben az is, hoey 
emeli<:edett a t:sztségvi«eló'· 
Iellreszüllsé-<re, javult a ga;ocla
sági vc:,,etök ho=íáll{,sa. 

Mn,,,;u.n' :-t áltatnánk viszont, 
ha a hiányosságokat nem ten
n<'.'!11.°!;: smvá. Nemegyszer és 
nem egy s;crt,nél mtg tapas=
talhatú brítortalansag, tanáe�
taranság. Eg:ves jogkörök. gya
korlása sem m=g aronos 
szinten. A jogo.lt jelleg�. a 
ti ,ms,,g\•i..elók f<>lkészüfü;ége, a 
galXlas.:igi vezc.-tók magatartá
sa egyaránt befolyásolja a gya
korlatot. Lcqke •ésbé tu.1'.11MI; 
élni a vétójoqlJ<!), a gazdasági 
1.•eu,tök megítélésében kapott 
jog1roril7:kel. A jogo1mt so1tszor 
nem a testület gyakorolja. ha
nem a testület nevében ,-,ro•es 
6Zemélyek. A párt- és .:íllami 
szervek gyorsított intézkedései 
is hozzájárulna!t ahhoz, hog_v 
a testületi vél'3111ény nun · min
<lig érvénye�•;\ Jl'É'ldául a gaz
da..� vezetők meg:itélésében. 

féle réteget, szakmai ágat fog
lal magába, hogy minden ré
teg. üzem. szolgálati hely, fog
lalkozási ág bérkorrekciójára 
egy időben nem l,erülhetett sor. 
A kimaradók természetesen 
elégedetlenkedtek. Sokan nem 
értették meg pl. a bérformák 
cyységesítésére való törek1:és 
celját. Az agitáció hiányára 
vall az is, hogy a leterheltség 
fokát, a felelósséget és egyéb 
differenciáló tényezőt a dolgo
zók általában nem veszik fi
gyelembe. Sokaknál a szocia
lista bérezés elvé1-'1€l ellentétes 
tendencia, inkább az eíltJenlö
�égre való törekvés az uralko
dó gondolkodásmód. 

Az új Mu.nka Tör1:ény• 
könyve kidolgozásánál siker
rel járt az a törekvésünk, 
hogy az úgynevezett vasúti sa
játos..,aág - elllérö szabályozás 
- minél kevesebb legyen. 
Eredményeket értilnk el a biz
tonságosabb munkafeltételek 
megteremtésére irányuló t;evé
kenysépben, a munkavédelmi 
elöirások betartásában, a bal.e
setelhárítás társadalmasításá
ban, a csök:kent munka.képes
séi!úek helyzetének javításá
ban. a vasútcgészségügyi háló
zat fejlesztésében, az egészség
ügyi propaJZflndában, a dolgo
zók lakáshelyzM.ének javításá
ban, a ruhaellátá-. kiterjeszté.. 
sében - főleg ru.haféleségek 
minőségét illetően - a szociá
fü léf:ffiítménvek fejlesztésé
ben. a kulturális ne„elésb<>n. a 
,::porttevé1kenységben, a talraré
koo gazdálkodásban. 

Sza1-szervezetün1G 37 ország 
szakszPrvezetével tart kapcso
latot. 10 57..ocialista, 13 fejlett 
tólres, H fejlódó ország szak
s�rvezetéyel. Nemzetközi kap
csolataink kulturális és sport 
vonatkozásban ls számotte
vór'k. Gyümölcsözőek a szlo
t·á.TG, a szovjet, a ronuín és a 
ju.goszláv va.sutasokkal folyta
tott natárforgalmi verse,iyek. 

Megnött a vezető szervek tekintélye 
A v-e:ziető testületek minden cia különböző fórumain.lik 

Könyvtárainkban 338 003 kötet könyv áll az olvasók rendel• 
kezésére. 

szinten erós&ltf'k. A mo,z,ga- munkája. Fóleg a termelési ta
lom alapvető elvei - a de- nácskoz.ásokon, műszaki konfe
m.okratilrus cen tra1izmus, a renciálrnn, a vezető szervek 
társadalmi erők fokozottabb testületeiben, azok társadalmi 
bevonása, a kollektív vezetés mUilkabizottságaiban, a szocia
- jobban érv0lyesültek. Cél- lista b.ri.gádveretókikel, a törzs
t•tdatosabb, eTednténycsebb gárda tagjaival folytatott ta
munkastílus alakult ki. A ve- nácskozásokon tapaszta.1,ható 
zetószeri:ek teJeintélve nih:eke- egyre inkább a dolgozók meg
d� a. dolgozók, az állam! és növekedett segítő készsége, fe
gazdasági s=er1:ek előtt. A vá- lelósségérzete a gazdálkodás 
l�sztott ve7ctő �7crvek tevé- ügyel iránt. Ez egyaránt ked
kan.Ysége tervszerűbbé vált, vezóen hat a vezetés színvona-

4 év 
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Négy év alatt 260 millió forintot fordítottak szociális bem

házásokra. 

határozatadk, tntézkecléseik. a 
lrorál:>bialknál megalapowttab
bak. 

Az elmúlt évek során tová,bb 
S21élesedett és fejlődött az üze
mi demokrácia. Tartalmasab
bá, szervezettebM, rendszere-
9ebbé vált a.i: üzemi demokrá-

lá.na1c javulására és a gazdál
lrodás eredményességénelk nö
velésére. 

Az üzemi demokrácia telje
sebb kibontakozásának ma 
-még nem eU1Jszer gátja. a gaz
da.sági vezetök ;ogkörének 
tisztázatlamága; a szaikszerve--

A VII. kongresszus a szak
szervezeti mozgalom fontos 
feladataként jelölte meg a 
dolqozók szocialista tudatána.k 
fejlesztését, a tagság politikai 
és kulturális szlnvonalának 
emelését. Munkánkban azt 
tartottuk elsődlegesnek, hogy 
a nevelés legfontosabb ismér
ve a szocialista építés haté
konyabb segítése. a szocialis
ta tudat kialakítása legyen. 

Iskola. A beszámolá&i idő
szakban szeTvezett 4499 poli
tikai iskolának 99 553 hallga
tója volt. 

Jelenleg 4 mO:velődési köz� 
pont, 14 művelődési ház, 15 
klubkönyvtár és 31 egy-két 
teremmel rendelkező klub áll 
a vasutas dolgozók rendelke
zésére. A művelődést intézmé
nyekben 38 művészeti csoport 
742 taggal tevékenykedik. Az 

Négy év alatt javult a po� intézmények rendezvényei 
litikai, kulturális nevelő 1969-ben 310 693 fő vett részt. 
munkánk eszmei hatékonysá- A központi ének- és zeneis
ga, melynek eredményeként kolán évente 550-6OO-an ta
újabb tömegeket vontunk be a nulnak. 53 góckönyvtár, 16 
szakszervezeti nevelés nató- önálló és 292 letéti könyvtár 
körébe. Az agitáció és propa- 338 003 kötet könyvvel áll az 
ganda eredményesen segítet- olvasni vágyók rendelkezésé
te az idószerú feladatok meg- re. 
értését és végrehajtását. Kez
detét vette egy olyan folya
mat, amely a nevelést - a 
kulturális, agitáclós és pro• 
paganda munkát - a szak
szervezeti munka szerves ré
szének tekinti.• 

1966-69 közötti három 
iskolai évben általános isko

lában 4035, középiskolában 

7513, egyeteme-a vagy föisko
lán 3383 vasutas dolgozó vizs
gázott. Ismeretterjesztő elő
adásokon évente 80-90 OOO 
ember vett részt. 61 Ismeret• 
terjesztő szakkörnek 2105 
tagja van. A műszaki mun
kásakadémiák száma 180. 

Igen kedvelt oktatási for
ma a szakszervezeti politikai 

Az üzemi tömegsportban 
évente kb. 15 OOO dolgozó vesz 
részt. A vasutas sportlétesít
mények száma 273. 1970-ben 
74 sportklub 379 szakosztályá
ban 16 882 minösített ver• 
senyző sportot 

A VII. kongresszus határo
zata fontos feladatként jelöl
te meg a dolgozók bérszínvo• 
nalának emelését, a külső és 
belső bér- és keresetarányok 
tökéletesítését. E cél érdeké• 
ben szükségesnek tartotta a 
saját erőforrások racionális 
felhasználását és indokolt 
esetben központi, kormány
szintO: intézkedés Igénybevé
telét Is. 

Ilyen előzmények után ke-: 

rült sor a MAV-nál 1970. már- lommal csak a külszolgálati 
cius 1-töl Tészben központi dolgozókat érintette. Az át
támogatással, részben saját tagon belül voltak olyan mun
erőforrásokból mintegy 10 kakörök, ahol :W százalékos 
százalékos bérszínvonal-eme- és olvanok is, ahol csak 1-2 
lésre. A béremelés ez alka- százaiékos volt az emelés. 

Tíz százalékos bérszínvonal-emelés 

Az üzemi étkeztetést igénybe vevő vasutasok száma kb 32 ezer 

A 10 százalékos bérsztnvo- tellel járó munkakörök betöl
na!-emelési lehetöség nem le- tésénél. 
becsiilcndő. Ez volt a beezá- A személyi jövedelmek 
molási idöszak legjelentösebb alakulásában különösen egyes 
bérfejlesztése 343 millió forint munkakörökben jelentős sze
kihatással. De ez sem nyújtott repe van a különböző pré
fedezetet a hosszabb !dó óta miumoknak és jutalmaknak. 
húzódó minden jogos kérés Il}·en célra évenként a bér-
orvoslására, a vasúti szol1tálat- alap 2-2,5 százaléka kerül 
tal járó kedvezőtlen körül- felhasználásra, ami megfe• 
mények bérben történő elis• lel a népgazdaság egyéb te• 
merésére. rületén kialakult arányoknak. 

Mintegy 17-18 OOO dolgozó Az átlagon belül az egyes 
sérelmezte, hogy az 1963. de- munkakörök között, azon be
cember 31. elótt magasabb !ül egyének között jelentős a 
szakcsoportba átrninősítettek szóródás. (1970-ben 92,5 mil
rangfokozatát nem a teljes lió forint került fenti címe
szolgálati idő alapján állapi- ken kifizetésre.) 
tották meg. 1971. ja.nuár 1-töl A vasúti közlekedés re
ez a megkülönböztetés meg- konstrukciójának idószaka 
szűnt. Olyan rangfokozati alatt a kialakult sajátos kö
helyzetbe jutottak, mintha rülményekre való tekintettel 
egész szolgálati Idejüket je- sem népgazdasági, sem vál• 
lenlegi szakcsoportjukban töl- lalati gazd{tlkoclás szempont,. 
tötték volna el. Ez az intéz- jából nem tartottuk célsze
kedés a törzsgárda tekinté- rünek az átlagbérszint ellen
lyes részét hozta 'kedvezőbb őrzési rendS7ert. és kezdemé
helyzetbe. éves szinten mint- nyezti.ik a MAV-nál a bértö
egy 6,5 millió forintos bérki- meggazdálkodás bevezetését. 
hatással. Kezdeménvezésünk a SZOT 

A forgalommal összefüggő 
munkakörökben foglalkozta
tottak keresetcsökkenésének 
mérséklését szolgálja az 1971. 
Január l-től hatályba lépett 
rendelkezés, miszerint egész
ségromlá! követTceztében ala
csonyabb bérrel járó beosz
tásba kerülök a korábbi átlag
keresetük 80 százalékának 
megfelelő keresetkiegészítés
ben részesülnek. függetlenül a 

munleaképesség-csök1cenés 
mérté1:étöl. Nagyobb mérté
kű keresetkiegészítés jelen
leg nem volna célszerü, mert 
megszűnne az anyagi érde
keltség a nagy felelősséggel, 
szellemi és fizikai lgénybevé-

és az illetékes minisztériu
mok részéról megértésre ta
lált, melynek eredményeként 
1970. január l-től a kormány 
engedélyezte a bértömeggaz
dá lkodási rendszer bevezeté
sét. 

A beszámolási Időszak alatt 
központi támogatással és sa
ját erőből végrehajtott bérin
tézkedések eredményeként a 
vasutas dolgozók bére 22.5 

százalékkal emelkedett. A be
számoló felsorolja azokat a 
munkaköröket, amelyekben 
megközelítően sem volt ilyen 
mérvű az emelkedés, s a.1'ol 
a legszükségesebb a bérszín
vonal növelése. 

Nem kielégítő a gé_pesítés üteme 
Nem sikerült előbbre lépni 

az utóbbi években az iparon 
és építőiparon kívüli munka
helyeken dolgozók munkaide
jének rövidítésében, a szabad
ságok és pihenőnapok rend
szeres bíztosítisában. R�,z
letesen foglalkozik a beszá
moló a munkakörülmények 
alakulásával, a gépesítésben, 
modernizálásában történt elő
re lépéssel. Nem tartja ki
elégítö mértélcűnek a rakodás
gépes!tés, az építési és fenn
tartási munkák gépesítésének 
ütemét, a szociális ellátott
ság színvonalát. A szakszer
vezet azt a célt tűzi ld ha tá
rozatában, hogy a negyedik 
ötéves terv végéig minden 
szolgálati helyen biztosítani 
kell a legszükségesebb szociá
lis normákat. 

A társadalombiztosítás szol
gáltatásai az utóbbi években 
jelentősen emelkedtek. Az 
Ilyen célú kiadások 197O-ben 
már elérték az 1 mmtárd fo
rintot. Bővült a ½ százalékos 
önkéntes támogatási alapból 
juttatott segélyek, szolgáltatá
sok összege Is. Az alapból 
mintegy 25 millió forintot for
dítottak egészségil{l1Ji létesít• 
mények é::,!tésére, korszerű
sítésére. 

Valamennyivel emelkedett 
az üdülésben részt vevők szá
ma. Ennek ellenére az eddi
ginél sokkal több lehetőséget 
kell biztosítani, elsősorban a 

családos üdültetés kiszélesí
tésére. Bővült a ruhaellátás, 
javult a kiosztott ruhák ml· 
nösége, szükséges viszont a 
ruhatérítési díjak mlelóbbl 
emelése. A nagy összegű rá
fordítás ellenére csak igen 
lassú ütemben halad a vas
utas dolgozók lakásproblé
máinak megoldása. Javítani 
kell az üzemi étkeztetés szín
vonalát, emelni kell a férő
helyeket a gyermekinté2l1Ilé
nyekben. 

Nagy teret kap a beszámo
lóban a vasút termelési ered
ményeinek értékelése, az üze
mi demokrácia, a törvényesség 
kérdése, a versenymozgalom 
ismertetése és fogyatékossá
gainak bírálata. Számot ad a 
központi vezetőség jelentése a. 
segélyezésről, a gazdasági te
vékenységröl. 

Ebben - a lapunkban rit
kán olvasott - hosszú cikk
ben Is csak néhány gondola
tát tudtuk ismertetni a köz
ponti vezetőség négy évról 
szóló jelentésének. A vezető 
szervek határozatának meg
felelően, a több mint 100 ol
dalas jelentést valamennyi 
alapszervezethez el kell jut
tatni. Meg k<>ll találni a mód
ját, hogy az abban foglaltak
ról a tagság minél nagyobb 
része tudomást szerez-zen, 
megismerje a VIII. kongresz
szus négy évre vonatkozó ha
tározatait. 



.. 

Megbékélés a csillagokkal 
A

z idősebb ,•asutasok még nagyon is jól emlékeznzk 
az 1907-ben kiadott és kisebb módositásokkul a 

· felszabadulásig érvényben volt kinevezési rend-
szerre, amelynek ali;csonyabb fizetési osztályából a ma
�asabb fizetési osztályba csak soron kivilli /dn.evezés 
.út;�n f'.1,t_hattak. Ez azt jelentette, hogy a tiszt rend
kívii.11 eloléptet·Ss útján érhet� el a fótiszti a főtiszt 
az intézői, az inté::.ó pedig a fú:nt�zöi rangot és így 
t�,·abb. Ahhoz tehát, hogy valaki íe!ügyelöi, fófelüg�·e
lol, tanácsosi vagy iőtanfcso,t rangot érhessen el. pá
lyafutása alatt négy esetb-"n kellett legyőzni a csilla
gokból rakott akadályokat, s ha nem volt rne:;felzlő 
,,keresztapa'' vagy „köztiszteletben álló patronáló'' ak
kor legjobb esetben is 36 éi-es szolgálati idő utá;i fó
fotézőként meh�t<?tt n11ugdíjba. 

A kisen�berek sorsát jobban átérző és ügyükkel szim
patizáló tisztviselők közül azonban sokaknak 36 évi 
b�sületes szolgálat után főtisztként, intézóként kellett 
a szoliálatból kiY.llni. Anna.le a Horváth Lászlónak -
és még sok más harcostársának -, aki a Tanácskor
mány -�<lején, mint Dombó\·á.· állomás forgalmi szolgá
latte,·oie szót emelt a 1:onatkfséTók életkörülményeinek 
mer;jav-ítása é�delcében, 1936-ban tis:tkGnt kellett bú
csút venni a fárasztó vasútL mu,ii<ától. Ezt a példát 
azért írtam le, hogy a felnöveJ.-:vö vasutas nemzedéket 
emlfk�zt�em: a !11últban becenéven is ismert „ran� ... 
l�tran ' mllyen nehez volt felkapas.:kodni. 

D
öntő változást csak úgy, mint minden másban, 

a felszabadulás hozott. Az 1945-ben és azt kö
vetően tett inté?..kedések a kin�vezás megcsúfoló, 

'!sz.tályéi-dekel:et szolgáló kötöttségeit eltörölték. Az 
örombe azonban csakhamar üröm is vegyült mert 
1953-ban - elvi okokból - feltehetően indo1;oltan 
tí,jabb kötöttstlgeket vezettek be. Ez az újabb rendel
kezés nem a múlt utánzása, és kizáróan a magasabb 
lelügyelöi, főfelügyelői, fötanácsosi rangfokozatokba 
\"aló kinevezések nagy számának korlátozására irá
nyult. Rosszakarattal sem lehetne tehát Gzt mondani, 
hogy a korlátozás a hosszú szolgálattal rendelkező, hi
vatást szerető dolgozók bosszantására történt. Ennek 
bizo;:iysága mellett szól, hogy csupán 1970-ben - a 
felszabadulás 25. évfordulója, majd vasutasnap alkal
mából mintegy kétszáz dolgozó Tés.zesült felüg11elói, fó
felügye!fü, főtanácsosi kinevezésben. 

Az utóbbi évek helyzetvizsgálatai alapján a vasut.as 
szakszervezet köz,lonti vezetősége mellett működő szak
bizott.sf.gok ülésein többször vitatott kérdésként szen
pe?t a csillagos rangfokozat, pontosabban az előlépés 
:CorUtozádnal. feloldása. Sürgette az ügy megoldását 
11 hosszú, szorgos munka mei:becsülésének mindlnkább 
eióté=be kerültse is. 
A si:akszervezet elnöksége február 5-i ülé5én a csfl• 

l!!.gos rangfol;.Jzat további fenntartása ellen fog
lalt állást. Ezzel a lépéssel a szakszen•ezct veze-

fól ismételten bi.wnyították a vasutas dolgo:;ók -Ugye 
frfati falelásségiiket. Az elnökség állásfoglalása utáll 
a vasút vezetői m::,1stctték a szükséges intézkedéseket, 
mel:, szerint 1971. január 1-tól kezdődő hatáll;,al idő
�zakosan kinevezik azokat, akik az I. (I.'a} és a II. szak
csoport 3. és 2. rangfokozatában öt l!{tet meghalnd6an 
,·árnak. A hozott döntésnek szociális és erkölcsi követ
kezményei is vannak, amely abban jut kifejezésre, hogy 
olyan dolgozók is előnyös helyzetbe jutnak, a kinevezés 
szempontjából, akik arra valójában munkájuk és ma
gatartásuk folytán alapot nem szolgáltattak. Szeren
csénkre az i!yen dolgozók aránya a kedvezményre min
den szempontból érdemes dolgozók létszámához képest 
crekflJ'. Ennek ellenére a társadalom iránt kötelezett
séget ne.'Tl érző és csak a maguk érdekeit követők el
bírálésának ügye a döntésre illletékesek vitájában helyt 
kapott, és a valóság megbízható ismeretében hozott dön
tés megfelel a többségükben tiszteletet, megbecsülést 
érdemlő dolgozók elvárásának. 

Régi ;ogos 1:ít>ánsúg tel;es-íllt, bóviilt a hosszá szol
gálat erkölcsi megbecsülésének köre. Hatása a köz
hangulat alakulására is jelentős, kedvező benyomás. 
Azt mondják, hogy most már nálunk il kezdenek job
ban menni a dolgok. Ez valóban így van, mert az utób
bi időben sok olyan intézkedés történt, amelyek életünk 
szebbé tétalét, munkakörülményeink javítását szolitál
ják. 

A zokat pedig, akik a rangfokozat tisztasága Iránt 
érzett jó szándéktól vezetve, aggályaikat fejezik 
ki, ne nyugtalanítsa a hozott döntés. Ellenkezőleg, a 

környezetükben levő olyan munkatársakat, akik mun
kájukkal és magatartásukkal eddig még nem jutottak 
volna el -arra a szintre, ahol már nincs mit szégyen
kezniök a magasabb rangok viseléséért - segítsék, td
mogassák munkájukban, hogy önbizalmat kiipva mi
előbb ők i& a munkában élenjárók körébe tartozhassa-
11ak. Az a kevés dolgozó viszont, aki ezek után sem 
áll be soraink közé, érezze, hogy mások munkájának: 
gyümölcsét élvezi. A munkahely, a környezet jó lég
köre, amelyben Igazságosan és tárgyilagosan ítélik meg 
a teljesítményeket, magatartást, a kiegyensúlyozott és 
elvszerű emberi viszonyok megteremtésének fontos fel
tétele, s egyben a biztonságos vezetés legfőbb záloga. 

Kovács József 
főfelügyelő 

Györ 700 eves va·ros 
· .,._ három folyó városa; 
Gt,ör 700 éve,. A kiváltságot 
jelentő városi rangot 1271-ben 
kapta meg, jóllehet már I. 
l.ni,án király korában Is ki• 
emelkedő szerepet töltött be. 
Azt megelőzően · pedig a római 
korban játszott fontos szere
pet, mint központi település. 

A 700 éves jubileumát ün• 
neplő Győr ebben az évben 
több mint száz rangos ese
lllény színhelye lesz. Az ün
-.ep,égek, Tendezvéffyek f6 
Időszaka március végétől au-

tént elfoglalására; és 1945. 
március 28-ra, a város fel• 
szabadulásának évfordulójára. 

A Kisalföld jubiláló főváro
sa, a nemrég megyei várossá 
nyilvánított, a több mint 100 
ezer lakosú iparváros ezévben 
gazdag programmal várja i,en
dégeit, a váTosba látogató ha
:ai és külföldi turistákat. Már
ciustól augusztusig kiállítások, 
tárlatok nyílnak, színházi be
mutatókra, zenei események
re, nemzetközi sportverse
nyekre kerül majd sor. 

r,uazttu 20-ig tart. Március 
1!7-én jubileumi tanácsü1é-
llel'l emlékeznek meg a vá
ros történelmének három ne
vezetes dátumára, az 1271-es 
kiváltságlevél adományozásá
n, a a6ri vár 1598-ban tör-:: 

A jubileumot azonban nem-. 
csak ünnepségsorozatok, ha
nem új alkotások, ipari ob
jektumok, középületek és 
modern lakóházak egész sora 
köszöntik. 

MAGYAR VASUTAS 1911. 1\IARCJUS 18. 

TAPASZTALATCSERE SATORALl4. UlHELYEV 

A gazdasági ered1nények 
szinte f elhecsüll1etetlenek 

Vándon6szlót 
nyertek 

a komáromiak . . .  

Komárom i'LA. V és Komamo 
CSD határállomások nemzet
közi munkaversen3•ét február 
Z5-én ünnepélyes keretek kö
zött értekelték. A komáromi 
városi tanács n:igytennében 
lez.::.jlott ünnep3ágen ré�zt 
vett Tóth János, a budapesti 
lgnz;atóság vezetójci, a CSD 
bratisln�·ai !g!lzgatós:igát pe
dig Mi!os!av Skárk4 vonalfó
nökségi főmérnök képviselte. 

Költségei1' több n,,int húro1ns-::.oro11út nyertél, ·,neg 

a négy évi:el e!Zelőtt létreho,:;ott bontótel..-peh 

Négy év telt el azóta, ho;-y llZ Anyaggazdálkodási Í'S Ellá
tást Igazgatóság, illetve a mbl.olci, a s:i:ombathe�f és a buda
pesti igazgatóság anyagosztályának lrányítá�ával három iin�lló 
bontóteltp - a sátoraljaújbelyi, a celldömölki és a H.imán 
Kató szert�rl - vette át a jármúja,·ítóktöl a l.i elejtez-,tt rn�•íti 
kocsik és mozdonyok bont.hát. Azóta igazoló<lott, hon, a dön
tés helyes volt, mert az önálló telepeken a bontá� gyor�ab
bá, gazdaságosahbJ v.l.h. 

Március 4-én és 5-én a Sá
tora.ljaújhelyre ös.sze!m·ott 
bontótelepi munk.'.:é,tekez;.t�<"n 
n;ilt all-'llom arra, hogy :i:-: 
eredmécnyek é:.-tékelése md
le� ho-,.=bb távon vizsgá!j.,_;c 
1;,egfetelt-e cáljának oz új 
bontási lconstrukció. 

Nagyobb árbeYétel 

Az értekezleten dr. Ko-:,i;,:,s 
Im1·e. a mi&�olci ig;v;gatóság 
anyagosztályának vezetSje -
mint hó.z!gazda - üd,·öwlte a 
részvevőket, majd Mez Kál
mán. az Anyaggazdálkodá.fi 
é5 EUátnsi Iga::gatós:\6 A-osz
tá!yának ,·ezetője te!cintett 
vl= az 1967 n •arán r.1cgm
tott ooc.ó bontótelepi tanácsl·o
zástól a napjtinJtig megt�:t 
útra. Azóta bebizcmyosodott. 
horni a bontótelepek a kisele;
te::ett vontatott j(í.T111úveket a 
jármtíjavftóle áitaZ elszámolt 
időnek egyharnu.d Tés:e alatt 
bontották szét. Ez nagy mun
lmeró-megtakarítást, Illetve a 
járműjavítási munkákra való 
nagy átcsoportosítást tatt lehe
tővé. A bontót-elepekre éiG.sz
pontosftott munkával lehető
vé vált továbbá a h,a.q;:nálható 
alkatrészek tervszerú vis7..a
nyerése és a vontatási műhe
Jye:c alkatrészigényeln� fo
lyamatos kielégítése. ami a7 
üzemi bontások idején e�::tJ
talán nem volt biztosit'>tt. 4 
kocsifaa.nyag jelentéke„v rá
szé:iek vlsszanlieTése m�a az. 
zal a haszc,,nnal i& járt. ,.og11 
jelentékeny faöeho,atal mep
takaritását erebn,iny!?zte. A 
bontótelepl rendszer azt 11 „ö_ 
rekYést l.5 elérhetőYé tette, 
hogy a MAV minél nagyobb 
árbevételhez jnsso:n a kohá
szatr11aik beszolgáltatott •.ras- &l 
témhulladékbM. 

lfég gazdaságosabban 

Ezeket a sikeresen végreh�j
tott kezdeti törekvéseket a IV. 
ötéves terv időszakában új kö• 

vetelm5ny�:c"1 kell k!egés:�
leni. Ezek !-:özlil az egy;:, teg
fontos:i:bb a meg ha:ekonyal>'l 
g,zzd.ilkodás a munkae.-c.ír•l, 
Azokat a jér1núve��et, a:n�� 
J:.-ekről a hs.szn.il.'1.1tó alkat�é
sz=k \�ugy egyéb, a vasú�.na.k 
szüksége-s anyagot visszanyer
ni nem lehet, ,.lf.bon·•. ,•agy 
nem adagolható mL-ió;{,gbrn 
adják át a Koh.ásza!i A,,yage!
látó Vcilla,atnak. Ezantul teht.t 
a bontótelepe:;: mu!'..,;ájának 
havonkénti ela"llzéS<'.:n"1 a h.a
szon.,-myag: g:1zdaságos b:.,ntá
s!\t. a le;,;i-acionálisább mtmkc.
e:-ő-gazd�lkodlist és a r.Aszle
tek lehetö legked·;czőob ala
kulását kell döntó �mpont
ként kzzelni. 

Az Anyaggazd;í.lkodásl és 
Ek-itási l":;zgctó..ig mig 're. ér
tékeli azo!mt az öntevékeny 
erőfeszítéseket, amelyPJt a 
miskolci igazgé!!óságti.ál é.� a 
sátoraljaújhelyi szertárr.ál ta
pasztalhatók. 

l\lit, menn)iért? 

Azok az elképzelése.1{, ame
lyek alapjún a telep �;et é,let
rehivták, a né,,..ry év uLatt meg
valósultak. A vo,vatú•I múh,i
l11cknek és a járm1íjai:lt6kna!c 
48 mi!!í6 forint értékb,m adtok 
át különféle luuznált all:iatré
s:ze1� ko�si- és mcndcrn;_,;,rvf
táshoz. OH-faanyag•Jt 68�6 
köbmétert hasz."looítottak, 4,3 
millió forint ért.'.'kben a MA\·. 
ürernekben, -műhelyekben. Ha 
ezt az anragmennylséget újon-
1'�1.Il kellett voL'1a be....erezni. 
20.5 ,r:l!!ió forint értél;íí. det•i
záért 'ho::hattá1, volna be kii.l
fiildról_ JCfili.mféle has.210,umya
got 4.5 millióért értékes!tette,1t. 
A szétszedett mozdonyokna!{. 
tartálykocsiih-nek a :'.liA V-nál 
már ha<izntiha!.."ltlan ,:azánját, 
tartályát, a még használható 
kocsiszekrénye-ket 1 1 .5 mi!Eó 
forintért adták el különböz-5 
vállalatoknak. üzemi célra a 
vasutasok részére hftzta.:tási 
tüzel6ként 5621 tonna faanya
got .adtak át. Ocska hulladél,-

rasat, ti bont6telepek 'teg1t{'
fl!JObb rásár.:ójá,iak, a Koiiá
szatt Ala!»nyaJellátó VáZ?a
l,;tnak 109.2 mfüi6 forintért 
adtal, el. Ha ehhez hozzá
vesszük, hogy a még has::
nálható alk•,trésza:,, kazánok, 
tartályok, faanyagok ér¼.l{e
sitése nagy munkaeró-megta
kar'it6.�t is jelent, a gc
r'.,:;.sági eredm.é;i.y n'.imoktan 
szi11te fe,lJecsüi;:etetZe,i. Vég
erzclm 'nyt,en a telepek az dsz
szes bontási k01tk'.1g�� tObiJ 
mint hó.romszorosát ;öv2del
n1eztJk„ 

A tap'.l.'lz;talatcsere, amelyi'!n 
megjele..,t dr. Pásztor Pál, a 
misko!cl igazga!óság vezet/Jje 
és Zombori Lajos, a ·n,utas
szal:::e�rvezet mi&'.-;:olci területi 
bL":ot<s.:ígán�, titkára, a bo,tó
te!epen fc<'.ytc.+.ódo� Az igaz• 
gatóság vezetője .!IZt kérte a 
bontótelepi d'll;to.,..'.il<tól és ve
zetőiktől. hr,zy a b011,t., i ,m,n• 
1,;át te':intsék a va,-.ít k/i,;Qe 
.,f:.z'�!ér.ek" �s te2yer..ek r.,�g 
min.tlent a::ért, hog,-1 minél 
több unycgot 1nemsene:: l"'tP.Q a 
MAV-nak. 

Jobb munkakörülmény�l... 

A több mint másfél évtize
des múltra \"isszavezethetó 
\·ersen:1: 1870-ben újított�.'{ 
fel, és j;ílius l -én ind!tották 
el a két hatá:-á!lorr.ás do!�o
zói. A::ó!a - a múlt év yégéi;i: 
- m!::tegy 80 OOO teherkocsi 
csaknem mi<s!él millió tonna 
árut szállított f.t a hat!ron. 
:?:nnek a rr..indjobban szerve
zett tranzit!orgalom.c-iak á le
bonyc,i:tása közben a kulturált 
utaza,ís fe!tétele:nek biztosítása 
sem került háttérbe, s vég
ered::nényozn min:ikét állomás 
vasuta�ai k!emeL1-edó munka
slkercltlrnl bíiszkélkedhetncl-'� 
Kom:irom összesített eredmé
nue azonbnn I,S:! s=áza!é1;kaZ 
jobb -volt, -r.int a s::mns::édo
ké, e�ért 6!; kap�ák -meg most 
a 1:Srös -cándoT=ászlót. 

A zászló átadása után 62 
komt.romi dolgozót jutalmaz
tak meg. 

. . .  és a l,ánréviek 

Bár..réve álbmás dolgozói a 
ktittós évforduló. valam!nt a 
X. .kongresszus t!szteleté� 
tett Yállalások teljesítése nyo
mán 1970-ben e!ér..ék az él
üzernszintet. A nyo e szoct..:lls
ta brigádnak ltieme:kedő sz-e-

'.Má..-m.a:o délelőtt a bon�őte
lepen múszaki szemHvel folv
tatódott a program. A szemiét 
köve!ó zár6m�bes�lreen fe!
szólalt Berta Ist i-án, a vasutas
s.:ukszervezet munk,ivé-ielmi 
fe!Jg:relóségének vezetője. 
Megsll.apította, hogy Sátoralja
újhelyen, a le�gyobb kapaci• 
tású bantóte1el)e':l sokr-t ;!atn:l
tak a mur.Jca:wTil.!1rhi11ek. A 
le,:,nanobb v1i1toz2.f, hof/11 a 
do1.go.:6kat ellátták meg_fo!2W 
munlearuhát:al. a munkaártal- repe volt a kOC5i'.dJiaszm':lás, 
mak és az idóJá.-ás ,·tszonmg- ille�..-e kocsitart6z.ltodál kecl
ság:i! ellen. A n.ehé.z fizikai wz5 a�cl.-ulásl.b.:m, a vonatok 
mur.;;:a meakönn:rításére, a menclrendszerll közlekedte-
vashuJ.adék ra!,oJ?.Sll!loz 5 tésáben, ezzel együtt :;. ton.'la• tonni5 b.:1kC:::rut ál1ítathl be. terv és a kocsiindítás! te�• .r.aA k;;tói!lanek r.zét:váttésá'1:iz 
h..iszmilt !kézi.gépeket !'ól'i lé�- radéktalan telje,itéscben. Az 
vá;::6 ue,rszi.mokkal v;\lto:ts.:- áll.:imádak az ért&e!és ideltn 
feL Ez�lc azonban ft'lO!/ zajt is balese-tmentesen dolgoztak. 
okoznak. A mag,� zajszint Február 23-án Om1epélyes 
Jl'.Jatt szü!!rs...�es.re "á!t, hog_v kerellek között megtörtént a '.MA V Kfuegészségü;zyi faté- Bánréve és a CSD Lenartovce zet mérje meg a helyszínen a 
zajsz.ir.tet és a m�rési eredmé- (Sajóléná.rttalva) határállorr.k
nye.1c S:lapján - ha �zükséges- sa közötti munkaverseny ered· 
nek látja - in�zkcdjen. máiyének kihirdetése is. A 

A kétnapos munltaérte.kezl�t bánréi,eiek 125 pont előnnyel 
ha;;znos tanulsá?•>kk,'ll znrult. nyerték ti i,ersenyt, s birto• 

Sz.isz Fcreru, kukb4 1:et:ék a vándorzánlót. 

A dolgozók észrevételei nem maradhatnak 
válasz nélkül 

kényszerülnek a nag,;számll 
rakományigazításra. 

�öz:ügyekról van szó 

- A bizalmi értekezlettól az 
ál:!omás killdöttértekezletélg 

Amikor Szolnok állomáson 
újjáválasztották a szakszerve
zeti bizottságot, a vezetőség 
nevében eredményes szakszer
vezet! tevékenységéről ad
hatott számot Szép Fe
renc titkár. Például arról, 
hogy a termelést segítő, ver
senyszervező tevékenység 
döntően kihatott a szakvonal! 
eredményekre. Az utóbbi két 
évben a ktvdló C$omópont i,a
Zamennf/1 eélkltúzését tel;esf• 
tetts Szolnok áUomás. 

Eredmenyek - gondok 

lgy 1970-ben a személyvo
nati menetrendszerűség 98 
százalékos eélki tűzését 98,32 
százalékra, kocsitartózkodás
ban 92 százalék helyett 92,51 
százalékot, a kocsikifutás 100 
százaléka helyett 103,6 száza
lékot, kocsikihasználásban pe
dig 101,39 százalékot t.eljesí• 
tettek. A J6 munka elmneré• 
seképpen kifizetett prémiu
mok, jutalmak összege mea• 
haladta a 2,1 millió forintot: 
Az állomáson 37 brigád 469 
taggal vesz részt a szocialista 
brigádmozgalomban. 

- Az elért klvál6 eredmé-
11yek korántsem jelentik azt, 
hoílfl nit1C8enek gondjaink, 
nem kilzd-ílnk nehézségekkel 
- mondotta beszélgetésünk 
alkalmával Szép Ferenc. -
Küldöttértekezletünk elemz6 
módon tárta fel a problémá
kat. Ezek megoldása sok fel• 
adatot adott az újjái,álasztot& 
szakszer-vezeti bizottságnak. 

Ergyel!I problémák az állomá� 

son ;,házon belül" megoldha
tók, de jócskán van olyan, 
melynek rendezéséhez fel
sőbb szervek közreműködése 
Is szükséges. 

Saját hatáskörünkben 
Jce!! érvényt szereznünk pél
dául annak a Jogos igénynek, 
hogy dolgozóink rövidebb fdő 
alatt kapja.na.k érdemi i,álalln 
11 termelési tanácskozáson el• 
mondott javaslataikra, észre
i,ételeikre - folytatta az szb• 
titkár. - További feladatunk, 
hogy nevelőmunkával is szor
galmazzuk az utasítás szerin
ti munkát, mint a balesetek 
megelőzésének: legfontosabb 
előfeltételét. Kedvüket vesztik 
munkavédelmi őreink, ha a 
szakvonali vezetés nem teszi 
meg a kellő intézkedéseket az 
általuk fel tárt hiányosságok 
megszüntetésére. A múlt év 
októberéig megtörltént 30 üze
mi balesetünk egy részét el-

Nemcsak: Szolnokon problé
ma, hogy egészségük romlása 
esetén anyagi hátrány is éri a 
munkában megfáradt ld6sebb 
dolgozókat. A hely! vezetés 
ugyancsak keveset tehet a 
szolgálati igénybevétel csök
kentéséért. Közbe-váltásra má, 
alig jut erő, de a1'1'a igen, 
ho1111 például II KTG 26 fé� 
nyilvántartás i,ezetésévei nö
i,el;e a bürokTádát. Ilyen és 
hasonló kérdésekben a buda
pesti igazgatóság aeg{t.,égét 
várják a szolnoki vasutasok. 
Például abban Is, hogy me1-
oldják végre a rendem nól 
dolgozóinak öltözó-fürd6 
problémáját. Ide tartoz6 téma 
lenne a kooperáeló fejlesZJ!lé
ae. Különösen a feTenci,árod 
és a fén71eslitket rendezést hl· 
bák hátráltatják Szolnokon e 
Tendezól munkát. Sok feladó 
állomás felületessége miatt 

száznál több javaslat, észrevé
tel hangzott el Az újjáválasz
tott szakszervezeti b!zottsá• 
gunlt - mondotta Szép F„ 
rene - azzal kezdte a mun
káját, hogy összegez! a javas
latokat, a kritikai észrevéte
lek dolgában pedig megteszi a 
szükséges intézkedéseket. Ben• 
nünket is kötelez az a Jcöi,e
telmény, hogy eílfletlen észre-
tlétel se maradion megfelel� 
i,ci!asz nélkítl. 

Ez az egyetlen helyes szem; 
lélet az újjáválasztott tiszt• 
ségviselők számára, akik a 
tagság bizalmából kerültek 
funkcióba. A kollektíva ki• 
sebb-nagyobb részét érint6 
kérdésekről, kBzü,gyekr/51 1'11• 
szó. Az ezek elintézésében, he
lyes megválaszolásában tanú
sított felelősségteljes munka 
az 6jjáválasztott tisztségvise
lők első próbatétele. 

L. J, 
kerülhettük volna, ha jobban r------------------------szorgalrnazzuk a munkavédel-
met • •  : 

Több segitseget 

a bizalmiaknak 

Helyben megoldandó fel-
adat az Is, hogy több segftsé
get adjanak a bizalmtaknak, 
B a hatáskörilkbe tartozó kér• 
désekben ne mellőzzék a mú
helybizottságokat. Kollektív 
szerződéshez kapcsol6dik az a 
jogos Igény, hogy a jövőben 
fokozottan érvényesüljön a 
törzsgárda megbecsülése. 

Szazötven 110 köszöntese Békescsabon 

Békéscsaba szolgálati , h� 
Jyein mintegy 150 dolgozó nőt 
köszöntöttek március 8-án a 
férfiak. Ezen a napon a A'LA. V
kultúrotthonban megtartott 
ünnepségen Molnáf' Gclbor ál
lomásfőnök méltatta a nem• 
zetközi nőnap jelentőségét. A 
vontatási főnökségnél II gon
dosan készültek fel a férfiak 
a nőnap megünneplésére. a 

munkatársnók köszöntésére. X 
pályafenntartási f6nökség 
központi munkahelyein � 
cfus 9-én zajlott le a nőnapf 
Qnnepség, amikor ls Kádáf' 
Pól, a főnökség vezetője � 
dott méltató szavakat, is 
megajándékozták a lányokat; 
asszonyokat. 

B. a,. t 
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A komntün nem kapitulál . . .  1 A Tanácsköztársaság 52. évfordulójára 

EB.EJ>Mt:NYES, forradal- létrákkal való megoatromlá-
.ma.ld:J,an gazdag 67.ázadunk di- 5át. 18 órakor a fókapUlt 
cső elődként, tanul�os kor- bár támfala:kkal megerősttet

Túl az 50. évfordulón, a MagyG1' Tanácsköztá1'saság törté
nelmi napjairol úgy lehet emlékezni, hogy mindaz, ami nap
jainkban természetes része szocialista társadalmunknak, 1919-
ben a magyar kommunisták céljaként szerepelt. 

sza.llil�(mt ünnepli 1871. már- ték - betöni.k a tÜ?Jér5égi teli- A foudalmi Magyarország elszakítva az egyetlen szocia
cius 18-át, a Pári::;si Kommün találatok. A .sírok mögö{t meg- lista államtól, mely még rendületlenül vívta élethalálharcát, 
egy évszázados évfordulóját. húzódó felkelők va.ktábain lö- új helyzetet teremtett Közép-Eu1'ópában. Megdöntötte az el-

Korszakot mondunk, mivel völdöznek. A k!riptákbain szu- nyomók uralmát, megteremtve ezzel azt a történelmi lehetősé
korszakos jeler.tóséggel bír, ron.nyal, karddal, késsel ve- get, amely az első pillanattól kezdve egy új Magyarország 
hogy a f.rancla-poro:<:z há,bo- rekednek. A félhomály és a kibontakozását tudatta az egész világgal. Alig ért véget az öl
:rúból ha vérszínű virágként felhőszakadás még fokozza a döklő világháború, még ezer sebből vérzett a megtépett Európa, 
is, de kibomlo1rt; az a forra- harc rém.ségét. A liellrelők el- s vérben született meg az a dicsőséges forradalom, mely né
dalom, amely a világon első- buknak a túlerővel szemben : pet-felemelő programmal lépett a történelem színe elé. Az 
!ként hO'J.JQtt létre munk.áskor- 147-et - többnVire sebesii.lte- építés, a szociális felemelkedés, az emberi jogok érvényes!tése, 
mányt, a pro1etruiátu:s el.só ket - pu.ska.tussaL ütlege!ve az új társa<Talom. alapjai fogalmazódtak meg a magyar kom
diktatúráját. A körülzárt PJ.- végighajta.nak a temető egyik mtinistákl�al tartó munkástömegek tetteiben és jelsz,waiban, 
n:?sb1tn Nem=eti Gárda ala- fala mentén, ma;d va!amenu- Egyedül, elszigetelten, körülvéve az ellenségtől és a belső el
k:ult s magához ragad.tit a ha.- '711/iüket kiv,¼,zil:." (Cho-c1n.-: lenforradalml erőktől Indult meg az a móticzi "rügyfakadás". 
ta!mat, nem adva sem időt Vive la Commune! - Ko&• amely évszázados tél kemény kérgét hántotta le egy élni akaró 
sem módot a.z egye:;kedé:tre. suth Kiadó.) nemzet már-már megfakult arcáról. 
:aI,·e a tör�nelmi leheLósé-g- IV{i;GIS - e fal tövében Az ötvenkettedik évforduló napjaiban nem idézzük fel az gel, el.9óként ,·alósí-lotta meg virág7..ott hosszú évti2edeken alig másfél száz nap tetteit, de idézzük azt a törekvést, amely 
a pro!otariátus demokratikus keresz;tül a fot.iro.d.alom v1- a dolgozó nép jobb életének megteremtése, szándékával - ma 
dlkltntúráját. A burzsbá ál- rága, e fal tövéhez tilt.ott z.a. 'IJ<tlósul meg. Ha figyelembe vesszük, hogy a földesúri Ma
la:mapparátus részeire esett rándoklaltlkérut eljött a nem- gyarország a dolgozókról való szociális gondoskodás tekinteté
si,!Jt és helyébe lépett a tiszt- zetközi. proletariátus, s jelkép ben Európa egyik legelmaradottabb állama volt, s felidézzük 
-...iselök választ..liatósága, le• volt a fasizmus ellen!i küzde- a nemrég zárult X. pártkongresszus határozatait, melyekben a 
válthat.ósága. Rövid léte alatt lemben is. Elbukott a Kom- .Tan:ícsköztársaság kezdeményezései öltenek testet, akkor mér
arra is volt ideje, hogy álta- mü� d,e a XX. százaa le- hetjük igazán, hogy mire képes szocialista hazánk hogy mire 
lános gau!as;í!!l, kulturális és n�m fO;fadal!'I?- e merész kí- képes a.z a foM"adl1lom, mely nem szakad el, nincs �lszigetelve. 
swciális intézkedéseket hoz- · serletbo! valosa.got hczott lét- A párizsi Kommün 100. évfordulójának évében érezzük igazán wn., s utat mu� a XIX. re,_ tga.z_olva a Pári�� , Kom-

1 
annak jelentőségét, hogy mit jelent számunkra az a történelmi 

század forradalma.inak. �iun i_gazát, a tO"rtenelem helyzet, amely a szocialista tábor lnternacionalizmusát bírva 
A mu:nl-á.sok Párlzsdt, �azságat. arra kapott lehetőséget, hogy emelt fővel tanuljon a múlt for-

K�mmünjével egyiLtt - írta S. T. radalmalból, s valósítsa mei: szocialista célkitűzéseit. 
l\larx 1871. május 30-án - 1------------------------------------
cqy új tá1'sadalom dicsősége3 
elófutárjaként Ö1'ö1cké ünne
pelni fogjálc. Mártírjait a 
munkásosztály Mgy szívébe 
zárta. Hóhérjatt a történetem 
má1' o,falc.ötözte ahhoz az örök 
pel!engérhez, amelyrül papjaí1: 
minden imája sem olcha.tja le 
őket". 

Sohasem díszelgett a vezető beosztásokban 
Nyugalomba Yonult Gyenge K6/mán szakosztályvezetó 

HETVEN NAP TELT EL 
esupáal abból a hataJomból, 
amely a hat.alomra jogosult 
nép kezébe tette a jövó ígé
retlét, s a lobogó leLlce...<:edést 
Párl2l!I lángjai világították 
meg. tgett Párizs! :f:i,e,t;t a ha· 
talom, majd a gyűlölet tii?k
ben. Barikádok katonái, fér
fiak, nők és gyermekek ru: 
IJ tolsó pilla!n.atig védtélk a 
mát' védhetetlent. Az ellenfor• 
r1tdalm.í erők kíméletet 1tem 
tsm.en,e torolták meg a 714.ta· 
lom ideiglenes elvesztését. A 
lópomyomot eláruló tenyér 
ele:ge!'.dő volt a halálos �et, 
a mészárlás végrehaj,t.á!'ához. 
A KOilUJ)iin. .baJ:col\oa bu}d:.1< 
el, nem egyezkedik a versa!l-
1-lakknl, nem kapitulál 

Je1képpé vált a Pér�
L�chaise temető, melyet má

jus 27-én támadták meg az el
lenforrodalm,i erők : ,.A str
l,;e,tben a.no 1.éts=áz felkelt! 
maradt, a támadó azonban 
"1l?n akarja meg;.lcocká;,,tatni a 
t61elmatcs védelmi övezet 

Elszaladtak a küzdelmes 
munkás esztendők. Nyugdíj
ba vonult Gyenge Kálmán 
igazgató, a Vasút! Főosztály 
5. Katonai Szállítási és Szer
vezési Szakosztályának veze
tője, a 26 esztendő előtti ma
gyar újjászületés, a vasúti 
újiáépítés egyik szegedi út
törő harcosa. tettre kész szer
vezője. 

1941-ben került a MÁV
hoz a mádafalvi fűtőházba 
lakatosnak. Egy év múlva 
Szeged1"e helyezték mozdon -
vezetőnek. Ott érte a háború 
zivatara, pusztítása. Ott kezd
hetett új életet. MunkájávaL 
szervezőkészségével, lelkesP
désével ott rakta 6 !s az új 
d�roo1'.r.atikus újjászületés el
só tégláit. 

Korabeli feljegyzésból ol
vastam : .,1944. október 12-én 
kezdődött az újjáépítési ro
hammunka a 112:egedi fűtő
házban, minden külön intéz
kedés és fizetés nélkill. A de
mok1'atikus é1'zelmú vasuta• 
sok, főnök ét mbnök nél1..-ül, 
hazulról hozott ásóval, kapá-

tály szervezésére kapott meg
bízatást, melynek a vezetője 
lett. Ezt követően a miskolci 
politikai osztályt vezette. 
1952-l>en a MAV Vezérigaz-

• gatóaág Személyzeti és Mun
kaügyi Szakoaztályának he
lyettes t,ezetője lett. A köz
lekedési tárca akkori vezető
jétől megbízást kapott az ön
álló oktatási szakosztály lét
rehozására, a technikusi ok-

tml. ne,-számokkal ke::dték 
el a romok eUakaritását • • •  " 
- így tett jelentést Gyenge 
Kálmán a szegedi vasutasok 
munkájáról a kommunista 
párt vezetőinek. 

A felszabadulást k5vet6 
napakban az újjászervezódő 
szakszervezeti mozgalomban 
a mozdc>-n.f/Vezetók hel11i bi
zalmija, a szegedi fűtőház el• 

tatás megszervezésére. Buda
pc!ten a pályafennta1--tásl és 
gépészeti, Szegeden a vasút
forgalmi t.echnikum egyen
ként 120-120 hallgatóval va
ló megindításának nehéz, bo
nyolult feladatával kellett 
megbirkóznia.. 

---------------------------, só i!b-elnöke, majd a meg-

A Vasúti Fóosztályon érték 
1956 októberének drámai 
eseményei Munkás szíve a 
helyén dobogott. Politikai hit
vallása, fáradhatatlan szor
galma, a munkáshatalom 
iránti felelősségérzete, példa
adása másokat is serkentett. 
Már 1956 november elsó nap
jaiban az újjáalakult l\ISZMP 
Ideiglenes Központi Bizottsá
ga megbízólevelével a ke-.té
ben több harcos társával 
szerve2te a fóváros VI. kerü
letében, s a Vasúti Főosztá
lyon a pártot. FELHÍVÁSI 

A Vasutasok Szakszervezet.e az  elmúlt évekhez hasonlóan, 
Budapesten rendezi meg a XXI. Országos Vasutas Képzőmú-
1 észeti KiáUitást. 

A kiállításon a vasutas képzőművészeti körök tagjai tény
leges és nyugdíjas vasutasok és azok családtagjai. vehetnek 
részt, maguk készítette festményekkel, grnfilkákkal, szobrok
kal, dombormtívekkel, népművészeti és iparművészeti tár-
gyak.kal 

A múveket 1971. Június 20-lg kell eljuttatni a kiállítás 
rcndez.6 bizottságához: Budapest, VIII., Népszinház u. 29. 
A festményeket, gra!ikáika.t kiállításra alkalmas, megfelelóer> 
bekeretezett állapotban kérjük beküldeni. 

A beér.!rez.ett anyagot hivatásos múvészekb61 álló bíníló 
bizottság vizsgálja felül és tesz javaslatot a díjazásukra. Szak
szervezetünk elnöksége a következő dlja1rat adja ki · 

rESTF.SZET :  

l. A J,egjobb temiatlkus f�én:V vagy grafika 1500 Ft 
Z. A legjobb emberábrázolás festményben, vagy grafiká-

ban 1200 Ft 
3. A legjobb munkaábrázolás festményben vagy grafiká-

ban 1000 Ft 
4. Híú�gunkat legjobban ábrázoló festmény vagy gra-

mm soo Ft 
5. Legjobb csendélet festményben vagy grafikában 500 ll't 
fi. Legjobb tájkép 500 Ft 

SZOBRASZAT: 

1. Legjobb emberábrázolás 
2. Lei;rjobb mun�r�ábrázolás 
3. Ifjúságunkat Jegjobb?.n ábrázoló mű 

IPAR- � t.--E;Pl\fO�ET · 

A legjobb ipar- ,,agy népművészeti tára 

1500 Ft 
1000 Ft 
800 Ft 

�o Ft 

Szakszervezet!ink elnöksége külön díjat «!z ki a va�útas 
dolgozók megváltozott élet- és munkakörülményeit legjobban 
ábrázoló művekre. 

Festés:7.et 
Rzobrászat 
G.rafika 

20()0 Ft 
3000 Ft 
1000 Ft 

Az elnökség által ldilön dliial jutalmazott művek . .a 57..a.lc
azervezet tuhjdanába lrerüln.ek. 

Va.suta.sok Szak!lurveu«e 

alakuló kommunista párt ak
tív szervezője. 

A Délma(lflQrország 1945. 
július 24-i számában Kornó
c,in Zoltán, az MSZMP Po
litikai Bizottságának tagja. a 
K5zponti Bizottság titkára 
,,A 11zegedi fűtőház dolgozói 
lelkes munkáral tJesznek rés:!t 
a vasút újjáépítésében'' cí
mtí riportjában sokoldalúan 
vázolta a szegedi vasutasok 
hősi helytállását. A riport 
idézte az akkori üb-elnök, 
Gyenge Kálmán szavait: 
,,thesek t:a,gyunk, ennek el
lenbe elvégezrllk a munkát. 
A munkafegyelem sem a ré
gi, 1tnnál sokkal jobb. Meg
szűnt a külsőségeken., az e1'Ő· 
sz1tl:ofl nyugvó fe1J11elem. Az 
el'edmények is effól beszél
nek." Akkor éppen a 150. 
vagon átadására készültclt .,a 
kis vörös Csepelnek" nevezett 
szegedi !űtőház és műhely 
dolgozói. 

A fútőház újjáépítő mun
kájából még 1945-ben az 
igazgatóságba osztályvezetó
helyettesnek, majd onnan új
ra vissza a fűtőházhoz, de 
már a fűtőház főnökének 
küldte őt a párt. 

1948 elején a szegedi párt• 
bizottságra került, majd a 
megalakuló Vasútpolitikai Osz-

1 957-ben a munkásőrség 
megalakulásakor elsók között 
fogott fegyvert és látott szor
goo munkához a munl,ásórség 
szer,:ezésében. Még abban. az 
évben megbízták 1t Vasúti Fő
osztály K<ttonai S=á!litá:n, 
Szervezési Osztályának, majd 
szakosztályának megs::;erve
zésével és vezetésével. Ebben 
a beosztásában jó szervezó
kl>szsége révén hamar utat 
talált a szomszédos szocialista 
országok vasutasaihoz. Rend
szeres együttműködést, testvé
ri kapcsolatot épített ott ki. 

A felszabadulás napjától 
kezdve a legnehezebb munka
te1'űleteken, bizalmas beosztá
sokban bizonyította vezetői 
1"áte1"mettségét, hűségét a 
párthoz, a munkásosztályhoz. 

Nyugdíjazásá,,al olyan em
ber vált ki a vasút vezetésé
ből, aki soha sem dis::;elgett 
főnök!, vezetái beosztá-sában, 
hanem mindig kemény és em
berséges bánásmódjával lrá
nyít.otta a dolgozók, beosztot
tai munkáját - nem kis ered
ménnyel 

Kováai Gy. Jáno,s 

Meghívó Kassáról 

Hatvan. és Kassa állomások 
szocialista brigádjainak már 
nyolc éve van egymással szo
ros kapcsolatuk. Legutóbb el
határozták, hogy szerződésbe 
foglalt vállalásaikat kulturá
lis vonatkozásban is kiterjesz
tik. 
. A napokban a kassai vas
utasok Lijra nevű énekkará
nali: vezetősége meghívta a 
hatvani MA V Művelődési Ház 

képviselőit az idei közös ren
dezvények programjának ki
dolgozása céljából. Az előze
tes tervek szerint közös mű
sor bemutatására kerül sor 
mindkét városban a v:isutas
'lap alkalmából, ezenkívül He
réden, Boldogon és Hatvanban 
adnak még közös műsort a 
magyar és a c�ehszlovák vas
utasok. 

Sz. F. 

Napirenden 

a vasutak nemzetközi 

együttműködésének fejlesztése 
AZ UIC FÖTITKARÁNAK EtOADÁSA A TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN 

Louis Armand, a Francia 
Akadémia tarua. a Nemzet/e.ön 
Vasútegylet (UIC) főtitkára 
ké!t napot tölro!Jt Budapesten. 
Ez alkalomból a Magya1' Tu• 
dom.á.nyos Al,<tdémia múswki 
tudományok osztálya rende
zés&ben elóadást tartott a 
vasutak nemzetközi együtt
működéd..11.ek kérdéseiról és 
különböző formáiról. Az Aka
démia dís2irermá-t teljesen 
megtöltötte a vasi\t ve-.retöi
ból álló hallgatóság, amelynek 
soraiban ott volt <11'. Csanádi 
György kö2ll.ekedés- és posta
ügyi miniszt..er, Rödlm.yi. Ká
roly, a min1s7ltec első helyet
tese, az UIC elnöke. d1'. Mé
száros Károly mi:niszterhelg!t
tes, a MA V vezérigazgatója. 
Megjelent az elóadáson dr. 
Erdei G1'úz Tibor, az MTA 

elnöke és Rav,nond Gastam
bid, Franciaország budapesti 
,nagykövete. 

Dr. Csainácli György, az 

MTA műszaki sza:k062!tá.lya 
nevében üdvözö1te a vendé

get, akit - mim ,mondotta -
:nem kell bemutatnia a m.a
gyar vasút vez�óinek, mert 
mint az UIC rendkívül tevé
keny főtitkára nagy részük
kel sremélyes kapcro).atot 
tart és egy ízben mar tartott 
náltmk vasúti tá..-gyú tudo-
1námyos előadást. 

Louis Armand eJfotlásábsn 
hango2itatta, hogy az UIC
nale példát kell m1itatnia 1i 
v<r.su.tak nemzetközi együtt• 
működésének fcjlesztésébe,i. 
A Nemzetköz,! Vasútegylet
na1< ez az elsőrendű cétja.. 
Törekvését nem is telcinU 
PllS2ltán európai fcladatr.ak, 
hn:nem arra töre!o;-zi;;:, hagy 
te-...ékenn�.'1. közranű:"ödjful az 
együ�űködés világméretű
Yé fej!es21lésében. Vázolta ez
után az egyűttmlÍ'ködés jö'\16-
beli fonnáir.ak Iehet&;égei,t bl: 
elképreléseit. 

Megifjodik egy öreg állomás 
Aki mostanában Somogy- akko1' 'l'alóban elmondhat;uk, 

hogy megifjodott az öreg állo
mcis. 

szob1'ól vonattal akar menni 
Nagyatádra, hasztalan próbál
kozik, mert a pálya felújítása 
miatt . autóbuszok bonyolítják 
le a forgalmat. Másfél évvel 
�zelőtt kezdódött a rekonst
rukciós munka ezen a vonal
szakaszon. Először a somogy
szobi csomópontot korszerűsí
tette a MA V Dombóvári :€pí
tési Főnökség. 

Palotai Károly irodájában 
h:italmus falrészt borítanak a 
jó munkát elismerő oklevelek. 
Az utolsó dicséretet 1969-ben 
keltezték. 

- Vajon az idén kerül-e 
újabb oklevél a [alra? 

- Alig egy h6napom t,a,,i 

a nuugdijíg - mondja Palotai 
KáTo!y állomásfőnök -, de 
teljesiilt t'égi vágyam, 18 évi 
szolgálat után tigy adom át a.z 
á!lom,á;,t, lí.Ögy ll2I- $todcinnak 
öröm !esz itt dolgozni. Az 
építkezések során kicserélték 
és meghosszabbították a vá
gányokat, amelyeken ma már 
150-160 tengelyes vonatok is 
elférnek. Elkészültek a ma
gas peronok, de a munka még 
nem feje:zódött be. Bár a pá
lyaépítők most továbbmentek 
Nagyatád felé. 

- Nem1'ég ta1'tOtták meg a. 
felülvizsgálatot - folytatja 
az állomásfőnök - és megál
lapították, hogy minden gaz
dasági mutatór..kat becsi/.lettel 
teljesítettflk. Nem panas::kod
hatom a kollektívára. Kilenc 
szÓcialist.a brigádunk van, 
amel)·ben 84 dolgozó tevé
kenykedik. Megítélésem sze
rint 1970-ben az utazósze
mélyzet Kun Béla szocialista 
kollektívája érte el a legjobb 
eredményt. A pártszervezettel 
és a szakszervezeti bizottság
gal, amelynek Ber!ász Istv�,i. 
főellenőr már közel egy évti
zede a titkára, jó a kapcsolat_ 
Nincs olyan kérés, �·agy pa
nasz amit a lel1etőségekhez 
l�épest ne teljesítenénk. 

- Mit kap még Somogyszob 
állomás? 

- EJpül egu -vonatási lakta
n11a, e{J1! vasúti 1e1Uljáró és 
befejezik a mai .,"J)ercm bur
kolását. Ezen kívül k01'BZeTÚ 
integra-dominó berendezést és 
modern világítótesteket 1.a
punlc. Ha mindez megvalósul, 

Lapazgatom a javaslatok 
könyvét. 1966 óta jócskán 
megteltek az oldalak, de 
mindegyik fejezet után ott 
van: elintézve. 

!\lolát Ferenc 

Világiáro vasutasok 
A ma emberé

nek - főleg 11 fia. 
taloknak - talán 
sok minden ter
mészetes, de nem 
fgy azoknak, akik
nelc gyöke1"ei mé
lyebbre érne1:.. l!Ir -
dekes lenne visz
szapillantani arra, 
hogy valamikor a 
vasutaso1. közül 
hányan ;utottalc ei 
Európa 1,ülönböző 
részébe és hányan 
jutnak el nap
jainkban Róma 
klasszikus emlé. 
kei, az Eiffel-to
rony árnyékába, a 
Temze partjára, a 
bécsi Ring forga. 
tagába. a monu
mentális Vörös 
tél-re, a bolgá1' és 
román te11.gerpa1'. 
tolcra, a krakleói 
Vavel és a prágai 
Radzsinb<t és any. 
nyi más helyre, 
országba, vdrosba, 
melyeknek látoga
tása bővíti az Is
meretet, tágítja a 
látókört és seglti 
a szocialista esz. 
me egyik f6 cél
ját, a népek, em.. 
be1'ek közelebb 

kerülését egymás. 
lwz. 

Me·rt ma sokan 
utaznak. Ezt mu
tatják a.z alábbi 
szám-ole is. A múlt 
év első tíz hónap
jáb1tn 5216 tényle. 
ges va.sutas és 
2150 családtag 
utazott -nyugati 
01·szágol;ba. EbbóZ 
1800 Auszt·riába, 
900 Nyugat-Né-
metországba, 800 a 
napfényes Itáliá
ba, 400 Francloor. 
szágba, 11 töblii 
más országokba. 

Tömegesen. ke
resik fel a vasuta
sok a szomszédos 
O'rSzágoka.t. Cseh. 
SZlot?áldába 6000, 
az NDK.ba 2000, 
Romániába 2000, 

Jugoszláviába 
1900, Bulgáriába 
1200, a Szovjet. 
unióba 1000 vas
út« je1J11et igényel. 
tel;;. 

Hazánk iránt is 
na.gy az érdelclő
dés. Csupán a 
nyugati országok
ból 2218 aktív 
rasutas és 608 cs1t. 
ládtag jáTt a múlt 

év a::onos idős=a
lcában hazánkba.11. 

A baráti 01'SZÚ• 
gak kö=ül a len
gyel és a csehszlo. 
vák va.su:tasok kö. 
zü.l járta/e nálunk 
a legtöbben. A 
csehszlovákok. t{z 
hónap alatt 20 000, 
a len'71/elek a.li.g 
1,evesebb vasvli 
jegyet igényeltek. 
főleg Bttda:pest éit 
a Balaton környé-
1eére. 

Jogos Ö1'Önuit 
vál ta 7\ak ki ezek .i 
szárnak! Altg le. 
het nagyobb érlé
kű kultúrmt.1nk«, 
mint azt elérni, 
hogy a vasutasoi't 
is szükségét érez
zék annak, hogy 
uta.zzan.o.k. meg/.s... 
merjenek más né
peket. embereket, 
szolcásokat. Meg. 
tanuJjáTe értékeT,i?i. 
országok, t,ároso'k, 
szépségeit, múltat, 
jelent az épité
szetben, múvé&zet. 
ben. 

A sz,ímok azt 
mutatják, hogy i6 
ú.ton haladunk. 

-:: pqely -
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Debreceni  
tömegsport

mérleg 
A Vasutasok Szalcszervezete 

debreceni területi bizottsága. 
é3 a uakszervezetl bizottsá
gok igen fontos feladatuknak 
tartják az üzemi töme�port 
fejlesztését, különbözó sport
versenyek szervezését. A te
rületl bizottság január elP
jén testfüeti ülésen értékelte 
a tömegsport-mozgalom h:;ly
retét. A ieleIJJtésből ki,túnt, 
hogy a múlt évben a külön
féle tömegsportrendezvénye
ke-n 2902 fő vett részt. Ebből 
a nagypályás labdarúgó-b9.j
inokságiban 771, a .ltispálvás 
l:::.bdarúgó-bajnokságban 701, 
a oonné.szetjáró-túrákon 696, 
ez awtalitenisz-versenyeken 
243, a saAAbajnokiságban 239, 
a kéz.ilabda-bajnokságban 140. 
a tekebaj noksáe;ba..'1 82 és a 
röplabdában 30 vasutas vett 
reszt. 

Az üzemi bajnokságok leg
,obbjai minden évben talál
kornak a vasutasnap aZl;al
t1iával rendeze-ndő sportver
irenye1'..en. De m"!>gtalt.lhatók a 
járási, városi és megyei szak
srervezeti versenyeken is. A 
záhonyi természetjárók pél
dául vándorserleget nyertek. 
A kispályás labdarúgók cso
móponti elsó helyeza'.tjei Deb
recen,ben vettek részt területi 
döntőn, ahol az első helvE!t a 
debrece,ni építési főnökség 
gépál]omásám.ak csapata sze
=+..e meg. 

A tömeg$port versenyek szer
'Vezéséhez az igazgatóság te
,-•iletén az anyagi eszközöket 
biztosítják és megva,n a le
hetőség arra, hOl!!Y minden 
korosztály megtalálja a maga 
számára a legvonzóbb SPOrto
lási lehetőséget. A Hajdú-BI
M1' megyéhez tartaw alap
gzen,ezetek közül az igazga
téság, a járműjavító, a debre
ceni voilltaJtási főnökség, az 
épí<tési főnökség, a srertárfő
nök1siég, a TBFF. Debrecen ál
lomás és Püspökladány állo
iros volt a legjobb. 

Szabolca-Szatmár megye te
:r(!Jetén a má,tészalkai, a 
in,y{regyházi és a záhonyi cso
mópont dol�zói !közül vebtek 
résm legtöbben a tömeg..s.-port
:rnozg,alomban. Szolnok megye 
területéről a ldsújszállási cso
rnóponton és Karcag állomá
ron jelentkezett spor,tolási 
igény. 

A ,t,eraleti biwttság és a 
sza.ksz,ervezeti birott._s,á,gok ar
ra töreksrenek, hogy ki-kl 
me�JB.lália a koros2;tályának 
megfelelő sportolása · lehetósé
f,at és a s7..abad !dó célszerű 
ki·ba&?Jnálásá.ook ez Is egyik 
lehetősége legyen. 

(voloslnovszkl) 

Levél E gerból 

Akaratban, lelkesedésben nincs hiány 
A Magyar Vasutas február 1-1 számában megjelent·  

A sportmozgalom 1910. évi mérlege a misT,olci, tel'ületl bizott
ságnál 

_ _ c. cikkből kimaradt a mi kis egyesületünk eredményes 
munkaJának méltatása - írja levelében Novák Tivadar, az 
Egri VSC ügyvezető elnöke. - Igaz, mindössze négy éve hogy 
dZ egyesületet újból életre keltette néhány sportszerető vas
utas. Az akkori vezetóség minden támogatást megígért. Saj
nos,_ az ígéretnek, csalc egy része valósult mcq. A nagymérvu 
elszigeteltség. a pályagondok, a minimális anyagi támogatás 
eléggé megnehezíti szárnybontogatásaink.at, pedig akaratba::,. 
lel,kesedésben nálunk sincs hiány. 

A levél ezután sorra veszi a szakosztályok munkáját. 
A Labdarúgás, a természetjárás, s a különböző nyári spartakiá• 
dok mellett, télen korcsolyázási lehetóséget biztosítanak az 
érdeklődők számára. A korcsolyázó szakosztályb!ln kiilönös�n 
sok 

_
a t�hetsége� fiatal. Közülük többen kitünóen szerepelnek 

a varos1, a megyei és az országos vidéki bajnokságokon. Feb
ruár 7-én például a Magyar Jégsport Szövetsilg rendezésében 
Budapesten lebonyolított országos vidé'.<i baJnoksi. �0J1 a lá
nyok verse!1yében - nem kis meglepetésre -, az alig 13 
éves Molnar Agnes 500 méteren aranyérmet szerzett. A te
hetséges fiatal. mindössze három éve versenyez. Rajta kivlil 
még Sarkantyú Anna szerzett aranyérmet. A férfiak verse
nyéb:;n Ferenc Tibornak nagy küzdelemben. 500 méteren a 
második. rnoo méteren pedig a harmadi.k helyezést sikerült 
megsrereznie. Összesítettben a második helyen végzett. 

Növelt az Egri VSC versenyzői <iltal elért eredmények ér
tékét, hogy nem rendelkeznek saját pályfoal. A jeges edzé
seket a tanács jégpályáján. korlátozott helyen oldják meg. 
Rendszeres edzésre, csak más vidéki városokban, vagy a bu
dapesti Műjégpályán van lehetőség, ami nagyon idóigényes. 

Sportfejlesztési ankét Mjskoleon 
A Miskolci VSE sportfejlesz

tési bizot�ága január elején 
ankétot tartott, melyen csa;ka. 
István, a bizottság vezetője is
mertette az 1970-ben végzett 
munkát és az ez évi !eladato
kat. Beszámolójában foglalko
rott a sportlétesítmények fej• 
lesztési és korszerúsí tési ter
veinek végrehajtásával, ne
hézségeivel. Eredményként 
említette meg a !kézilabdapá
lya, a füves labdarúgópálya 
lelátójának, a salakos labda• 
rúgópályának, s a sporttelepet 
övező betonkerítés építését. 
a kajak...kenu szakosztály tan
medence épületének 'küls6 
befejezési munkáit és számos 
kisebb állagmegóvó fejlesz
tési munkát. 

A felsoroltak mellett nagy 
feladatként jelentkeztek a 
sportpálya ö1töz6-mosdó eme
letráépítésének beruházási 
munkán. Csajika István arról 
Is beszámolt, hogy az 1910. évi 
munkálatok elvégúse terven 
felüli feladat t,olt, mely meg
növelte a klvitelero szervek 
egyébként is jelen,tkez6 nehéz• 
ségeit. Jó szervezéssel, lelkes 
hozzáállással azonban sikerrel 
ol<lották 1meg a feladatokat. Az 
egyesület sportfejles:i:tési !el
adatait egyébként a vonatkozó 
rendelkezések figyelembe vé
telével haj tottálk végre. 

Az ankéton részt vett és fel
szólalt dr. Pásztor Pá!, a mis
kolci igazgatóság vezetője, aki 
arra hívta fel a szakvezetők 
figyelmét, hogy forditsar.ak 
nauyobb gondot az ifjúság, a 
vasutas fiatalok nevelésére. Az 
ankét végén az Igazgatóság ve
zetője ellsmerés,ét fejezte ki és 
megjutalmazta a Miskolci VSC 
sportlétesítmények !ejleszté
sé-ben eredményes munkát 
végzett dolgozókat. 

Bárány Lászl6 

Felhfvlls, A BVSC Sport!s'<o16Ja 
felvételt hlrdet la:>darúgó sport• 
agban az 10:;6--1960 kózöt1. született 
tlúk részére. Jelentl<eznl lehet 
Farkas József vezetó ed?.ónél kedd, 
szerda és pénteki napokon 15,30-
18 óra között. Jelentkezéi=a hel�•e: 
Budapest. XIII., T"tal úti MÁV 
Előre pálya. 

Keresztrejtvé·ny 
"Vfzmntes: 1. A szal,szervezet raktár, de lehet kocsma Is. 40. Köz

Ym. kongresszusának eg3-ik napi„ ség Pest megyében. 41. Turku 
rendje, (Folytatása a 75. vízszintes- finn város más nevén. H. Vlzl ál
l>en.) 1at. 43. Mesterséges töltés. «. Ten• 
13. Ax.stal nép. 14. Vissza: ritka geri rabló (latin). 47. Zenei ma
női név. 15. A Tisza mellékfolyója. szó: kötötten. 49. Latin évben. 50. 

11111. A Vasutasok Nemz<>tközl Sport- Levelelten olvasható. 52. Nyugat
azovetsége francia rövlditése. 17. Afrikai állam. 5i. Olaj Jelzője !s 
.;Japán kikötőváros. 19. GyUmölcs- lehet. 55. A rég! Róma ldkötővá
ből pezsgővel készltett ital. 20. rosa volt. 57. Igeköt6. 59. Sir. 61. 
Núgrád megyei község. 21. El- Kúszónövények szára. 63. Irén be
adásra .klnált termék. 22. Hónap- ' tfil keverve. 65. Erdők lakója. 66. 
rövidítés. 23. Halkan közöl vala• Fazék közepe. 68. Orvosi műszer. 
mit. 25. Perzsia!. 29. Fér!lnév. 31. 70. Vlzl növény. 71. Félsziget a 
Koponyában va.'1.. 32. Ilyen cső !s szovjetunió észnld részén. 73. Régi 
nn.. "· Indonéziai sziget. 38. Aru- frásfajta. 74. Európai főváros. 

Fi!ggaleges 1 1. Heveny ellentéte. 
2. Arvizkátt szenvedeU: szabolcsi 
község. 3. On papírra vet. i. 

Bal • • •  ; neves trancia író. 5. Lu„ 
dol!-féle szám. 6. Természet, lati
nul. 7. Frissltő ital. 8. Község Sza
bolcs megyében. 9. Kimondott be
til. 10. Takarmánynövény. 11. Kl6 
bolygó. 12. Nyomakodik. 17. Or
szágos Rendező Iroda. 18. Nyugati 
blrilgynökség. 24. Nyerő kártyalap. 
26. Fekvl5hely. 27. Halogén elem. 
28. Vissza : a macskafélélthez tar
tozó vadállat. 29. Drinápoly török 
neve. 30. A szerelmJ Ura görög 
múzsája. :ii. Agyagból készült 
óriás. 33. Haszonbérbe adott ál
Jaml Jövedelem. 34. Karthagó nagy 
ellensége. 36. Dal (élc. hiány). 37. 
Egy magyar király elc5neve. 38. Az 
egyik oldal. 39. • • •  István (1749 
-1843) a magyar gyorslrás Gttörö
je. 45. Idegen szóösszetételben : el
len. 46. Világifjúsági találkozó. 48. 
Becézett férfl- és nl5l név. 50. Kao
csol, hozzátiiz. 51. Nem egyszinil. 
tarka. 53. Köz"1-keleti állam. 55. 
Oda a tetejére. 56. A harc görög 
Istene. 58. Török méltóság. 80. A 
csontokra tapad. 62. Népköztársa
ság. 64. Patakocska. 65. Hfr, plety
ka (latin). 67. A késnek van. 69. 
Az els6 asszony. '70. sav e our 
Souls r '72, Az ezüst vegyjele. '74. 
Tetejére. 

Bekilldendll: vfzszlnte, 1 és folv
tatásaként a vfzstjntes 75. Bekül
dési hatirldll: 19TI. tlprllls 10. 

Az e!6z6 kerP.sztrcJtvény helyes 
megfejt�se: Múszald t:elkészü1tsé
ge megfeleljen a magasabb köve
telményeknek. 

Egy-egy k3n:,,vet -nyertek az 
1971. é";-f 4. ■zámunkbn.n meztelent 
keresztrejtvény helyes megfefté
séért: Rónai Angelika Szerenc-s. 
Kandó Kálmán u. 2. Bessenyei 
Györe-y. Frdc5telek, Vörösmartv út 
21� Szabó Lenke. Ki<tkunhalac;:, 
Ba1za u+ca 40. BodroM ,J/.-,.,,;:,,f, Bn. 
vn., Dob u. 7:t. csonka Ernő, De· 
vecser, MAV állomás. 

ÉRDEMEIT NEM FELEJTIK EL 
Több mint negyvenesztendei 

szolgálat után ment nyugdíj
ba Székely Dezsó fóellenór, 
Bánréve állomásról. Az utób
bi tíz évben kocsiintézói be
o�ztásban dolgozott, azt meg
előzően pedig forgalmi szol
gálattevői, menetirányítói és 
más, hasonlóan fontos posz
tokon végezte feladatát a 
miskolci igazgatóság terüle
tén. 

Hosszú szolgálati évei alatt 
egyszer sem kapott büntetést 
vagy megrovást, ellenben 
többször kapott kiváló dolgo
zó kitüntetést és egyéb elis
merést. Helytállására jellem
ző, hogy egy éjszakai szoloá-

lata. alatt ártalmatla11ná tett 
egy merényl6t, a.ki vasaláté
tekkel akaTta. kisiklatni a 
közlekedő vonatot. Akkor mi
niszteri dlcséretben részesítet
ték. 

Nyugdíjazásakor többen bú
csúztak el tőle olyan vasuta
sok is, akiket ó tanított meg 
a forgalmi szolgálattevői 
„mesterségre". De minden 
kollégája, felettese szeretettel 
és nagyrabecsüléssel köszönt 
el a magánéletében iS példát 
mutató Székely Dezsótöl. S 
továbbra is mindig szívesen 
látják majd körükben. 

Murányi Tibor 

f{JSl-liatalok vetélkedője 
Szomb11t/Jelyen 

A szombathelyi és a debre
ceni csomópont KISZ-bizottsá
gai az elmúlt években jó kap
csolatot alakítottak ki. Köl
csonos tapaszlala tcserék, lá
togatások előzték meg azt a:i: 
együttműködési szerz.ódést, 
amit a két csomóponti KISZ
bizottság egymással kötött. 
Ennek keretében került sor 
február 21-én, Szombathelyen 
a két csomóponton dolgozó 
KISZ-fiatalolc közötti vetélke
dőre. A vetálkedón 3-3 csa• 
pat indult. Egy-egy csapat 3 
fóból állt. 

A debreceni fiatalok helyi 
selejtező vetélkedőket rendez
tek és a legjobb 3 csapatot in
dították. A debrecenieket 
mintegy 30 fiatal kísérte el 
Szombathelyre, ahol ünnepé
lyes foF,adtatásban részesültek. 
A vendéglátók városnéző 
programmal, kőszegi kirándu• 
lással szereztek kellemes na
pokat a debreceni fiatalolmak. 

A Pannónia étteremben ren-

A szerkesztőség üzeni 
Boros Zoltán Szombathely : 

Szilcs Fe['enc H3n•an ; Murányi 
Tibor Bánré;·c : Csongri<ll M.lhály 
Komárom ; Baldlr.sAr Gyula B�
késcsaba ; Csiba József GödMiő ; 

Kiss Jánoo Debrecen : Pacz Jó"""f 
C'urtlc! ; Pintér Lajos Vácritót : 
Levelelkel Japunk an:,,acához foi
hasznilJUIL 

Kovács Lás,:Jó Szolnok: Buru 
János dr.: 1.e,·etoiket metékea 
helyre tov6bbftottul<. 

Rákos Béla Tapolca.: Le,vele ar 
llgy elintézése után, késve frke
zett. 

LAKA S C S E R E  

dezett vetélkedőn mintegy 200 
fiatal volt jelen. A 6 csapat 
tagjainak politik�i, Irodalmi, 
művészeti, szakmai, ifjúsági és 
tájjelegű kérdésekre kellett 
válaszolni. Az izgalmakban 
bővelkedő vetélkedőn az elsó 
hel)'et a debreceni harmadik 
csapat tagjai, Borsos Ldszló, 
Kiss 'fibor, Pinczés Fe,-enc, a 
debreceni TBFF dolgozói sze
rezték meg. Második helyen a 
szombathelyiek Szabó Gyula, 
Kollman Tibor, Ho-rváth László 
összetételü elsó csapata vég
zett, míg a harmadik helyre a 
szombathelyi második csapat 
került. 

A vetélkedő befejeztével az 
elsó 3 helyezett értékes juta
lomban részesült. A szerzett 
pontok alapján a vetélkedő 
első fordulóját a szombathelyi 
fiatalok nyerték 52 ponttal a 
debreceni fiatalok 47 pontos 
teljesítménY.,_ével szemben. 

Horváth Ferenc 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottsá&ol< és a dolaozók 
figyelmébe ajé.nljuk a l<övetti:ezc5-
ket: 

a. 1Zllmból: 102788/19'11. AEI. J!!. 
Fontosabb épitésl tömeg- és 
egyéb anyagokkal kapcsolatos ope
rativ adatszolgáltatás meg,u.ilnteté-
se. 

Fellúvis a fels6fok11 •lW'nos 
Igazgatási és munkaUgyi szakvlzs
gára történ6 jelentkezésre. 

9. 1zimb6I : 103282/lt'll 1. I>. Az 
államvasúti dolgozók rang:tokoza
tl rendszerér61 szóló 133001/1963. 
I/2. szám,í utasftás módos!tása. 

103983/11!71. 1. D. A MAV Kollek
tlv szerz.6dél 19'!1-'15. éV1 tervez... 
lének megvitatása. 

101022/11!71. 11. B. Tén:,,le,ea & 
nyugdíjas ll!AV-alkalmuot;tak d.!J
mentes súl)fUal utalványának 
expressziru tuvarowra történ6 
érvényes!tése. 

- s noba llsazl<omfortoa rv. 103 009/1971. 11. B. Uj m!nUJtl, 
emeleti MA V-lakásom elcserélném dolgozók naponkénti munkábajá• 
1 szoba össztcomfortos tanics1ra./ rására szolgáló szem�y,;eti félhavi 
belterületen. Erd�klOdnl tehet te- és havi bérletjegy rendszeresltése. 

l�cnon: :nl>-787, 11 óra után. 

- Elcaer61nfm Bp. Nyugati pa
fyandvam'1 lév(I 2 szoba, térre 
néz6, félkomfortos II. emeleti 
MAV-lakásomat 1 szoba komfor
tosra a Rudas Lásztó utca k!lr
nyékére. Cfm : Bp. VI., Lehel dt 
1/a. n. t. Erdekl(!(!n! lehet még : 
Bp. II., EIM utca U. fsz. 1 tt. 
alatt, mind a két helyen 11>-tl 
órrug. 

- Z nobAs Gy.W dU nolJrilaU 
J&kAsf>mat elcserélném \ szoba 
komtortos tanácsi lakásra Buda• 
P<!St beltetilletén. !:rdeklődnl le
het telefonon : 143-746, a koraestl 
órákban. 

- Calvln t6rnél ltvéJ 1 !IE!)b& 
!lsszkomtortos (2 konyhás) tan.á
cs! lakásunkat elcserélnénk l<ét
S?.er 1 szoba hallos, vagy háló ... 
fülkés, vagy mástélszobás kom
fortos . MA V-lakásokra, vAgy ker
tes zuglói, eseUeg rákospalotai 
megoldással. vagy belterUleten 
I-m. emeletig. Erdekl6dnl lehet: 
Zbrás Mlh:llyne Utasellátó v. 
számviteli oszt. Te!: 189-900. 

11AGYAB VASUTA!!I 
a Vasutasok S2akszervezetfnelr 

lapja 
Szerkeszti a szerkeszt(I blzottds 

Föszerkesztö: Gulyás János 
Felelős szerkesztő:  Visl Ferenc 

Szerkesztőség : 

- Balesetmegelózés. A szom
bathelyi járműjavítóban min
den évben értékelik a műveze
tők és a munkavédelmi őrök 
balesetmegelózó, illetőleg bal
esetelhárító munkáját. A szak
szenrezeti bizottság javaslat:íra 
legutóbb hét művezetőt és tíz 
munkavédelmi ört részesítet
tek pénzjutalomban. 

Teherkocsik Indiából. 
Március első napjaiban írták 
alá a magyar-indiai hosszú
lejáratú kereskedelmi és füe
tési megállapodást. Ennek ke
retében India vasúti teher• 
kocsikat szállít a MA V részé
re. Ebben az évben 900 indiai 
gyártmányú teherkocsival gya. 
rap'>zik a vasút kocsiparkja. 

..- Törődnek a nyugdíjasok• 
kaL Sátoraljaújhely állomás 
gaz<lasági és mozgalmi veze
tői nyugdíJbavonulás után t, 
törődnek volt munkatársaik
kal. A háztartási tüzelő id0-
b"11 történő biztosítása érde
kében például a szakszervezeti 
bizottság aktivistái lakásukon 
keresik fel a nyugdíjasokat. 

- Új szalaggal bővül a mis
kolci jármüjnitó n&gycsarno• 
ka. A közelmúltban megkezd
ték a korszerű görgócsapá�
bontó komplexum beépítését. 
Az új szalag átadása után 
helyben javítják a korszerű 
vasúti teherkN'.sik futóműveit. 

- ''asúhl,J.-"nosítás. A Szo\·• 
jetunió le!!hOS11zabb fóvonal:\n, 
a transzszibériai vasútvonalon 
Moszkva és Bajkál között már 
villamosmozdonyok vontatják 
a szerelvényeket. Most tovább 
folytatj!ik a vonal villamosí
tását. Csitánál megkezdték ef!Y 
270 kilométer hosszú szaka52 
munkálatait. 

- Szakmai tanfolyam cso• 
porh-e.i:ctöknek. A szombat• 
helyi jármüjavitóban 96 irá• 
nyitó csoportve:zetó részére 
szakmai továbbképző tanfolya
mot sz�rveztek. A kedvező 
tapasztalatok alapján az üzem 
gazdasági és mozgalmi vezetói 
ógy határoztak, hogy a jövő
ben !s segítik a csoportvezeték 
képzését. 

- SzakvlESga pályamnnJtá
so� r��re, A pécsi !gaz!?at6-
s1ignál a napok;ban 49 pálya
munkás tett eredményes szak
vizsgát. s kapta kézhez a gzak
munkás bizonyítvánvt. Vala
mennyien vasútépítő és kar
bantartó szakmunkások lett�k 
� a IV. szakcsoportból a III.
ba léptek. Ugyanakkor ma
gasabb lesz a munkaköri bé
rlik is. 

- O:remJrépes, J6 állapot• 
ban lev6, 350 köbcentimétertt 
Velores rokkant gépjármúvf't 
megvételre felajánlok elfogad
ható áron. balesetes, vagy iztt
letes MAV-dolgozónak - or
vosi Igazolás lgényjogosultsáe-a 
mellett. Bozsvári István. tií• 
ellenőr, Miskolc, L, Zala u. 2. 

B1,1dapest. VI„ Benczúr utca a. 
Telefon. várost : 229-8'12, 

Ozeml : 111-77. 

Kiadja és terjeszd, a Népszava Lapkladó Vállalat 
Budapest, VIJ., RákócZ! dt 114. 

PRESSZOKAVE, KAKAO, HIDEG UDITO ITALOK, 

BUFEARUK, CIGARffiA, LEVELEZOLAP, BELYEG. 

Telefon , 22!-8!9 

Levélcfm : Bp. 70. Pf. n. 
Felelős kiadó: Gábor Márton, 
a Népszava LankladO Vállalat 

lgazgat6Ja 
Cseltksz6munk: MNB 2111-11 �59 

Szikra Lapnyomda 

Az utasok gyors kiszolgálását biztosítják 

a pályaudvari automaták. 
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Március 17-én e's 18-an tanácskozott 

a Vasutasok SzakszefVezete 
VIIL kongresszusa 

A Vasutasok Szakszervezetének VIII. kong
resszusa március 17-én és 18-án tanácskozott 
az :0szaki Járműjavító Tihekvéa Művelődési 
Házának színháztermében. Az elnökségben 
helyet fog],a].t Kisházi. Odön, az MSZMP Köz
ponti Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács 
helyettes elnöke, Földvári Aladár, a SZOT el· 
nöke, Somoskői Gábor, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagja, a SZOT titkára, Somogyi 
M�klós, az MSZMP Központi Bi.wttság,áin,ak 
tagja, a SZOT e.zámvizs@]á.ló bizotitságá,nalk 

etn.ölre, Rödön!li Károl11, ,a közlekedés- és pos• 
taügyi miniszter első helyettese, dr. Mészáros 
Károly mindszterhelyett,es, a MA V vezérigaz• 
§Qtója, Kozá1'i József, az MSZMP Központi 
Bi� gazdasági osztályának vez.et.óje, 
Giuseppe Foco, a Szállitlási Kikötői és Halá· 
sza.ti Dolgozók Szakszerve1..etei Nem.zetlközi 
Szövetségének titkára, G11ócs, Jenő, a vasutas• 
szakszervezet elnöke, Pánti Béla alelnök, 
Szabó Antal fótilbkár, Gulyás János és Molnár 
György tLtkár. 

A kongresszust Gyócsi Jenő 
elnök nyitotta meg. Üdvözölte 
a párt- és a szakszervezetek 
képviselőit, a va, út vezetóit, a 
küldötteket és a meghívott 
vendégeket. Üdvözlő szavai 
után megemlékezett a VII. 
kongresszus óta elhunyt köz
ponti vezetőségi tagokról, 
majd javaslatára a kon!ll"esz-
11zus egypo?rces néma felállás
sal adózott az elhunytak tisz
teletére. 

Elnöki megnyitó 
- Szakszervezetünk VIII. 

kongresszusának az a feladata, 
hogy elemezze, értékelje a VII. 

kongresszus óta végzett mun
kát, és megszabja az elkövet
kezendő évek tennivalóit 
hangsúlyozta a továbbiakban. 
- A feladatok megszabásához 
Mgy segítséget adott számunk
ra 11 párt X. kongresszusa, 
amely meghatározta a szak
szervezetek legfontosabb fel
adatait. úgy leszünk méltók a 

választók bizalmára, ha a 
kongre · zuson felelősségtől át
itatott tanácskozás után, a le
hetőségeket és az adottságokat 
figyelembe véve olyan határo
zatot fogadunk el, amely az 
egyén és a közösség érdekeit 
egyaránt szolgálja. 

Az elnök ezután javaslatot 
tett a kongresszus napill'endjé
re, majd annak elfogadtatása 
után átadta a szót Szabó An/41 
főtitkárnak. 

A központi vezetőség beszámolója, 
Szabó Antal főtitkár beszéde' 

- Kongresszusunkll4k u a 
feladata, hogy összegezze szak• 
uervezetünk négyéves tei.-é
kenységét, és újabb néw éwe 
meghatározza feladatainkat -
kezdte beszédét a főtitkár. -
Az elózó kongrl'SSZUS óta eltelt 
fdösza.k leglényegesebb esemé• 
n11eit. az elért eredmén11cket 
é& hiányosságokat, a központi 
eeutöség frásos jelentése, 
melyet minden küldött id6befl 
megkapott, részl�tesen magá
ban foglalj:,.. Mint a jelentés
ből is kitűnik, az elmúlt négy 
év társadalmi életünkben, a 
11zakszen·ezeti mozgalomban � 
a vasút életében is események
ben gazdai? !dős-iak volt. Ha 
csak az 1968. január elsejével 
�letbe lépő i:azdMái:iránvítási 
rendszert. a szakszervezeti élet
ben kialakított �Amtalan új 
\•oruíst, a vasút rPkonstrukció
jának me!!l!)'or,;ult ütemét, az 
or<1zá1?1?Yúlés álhl 1968-ban jó
váhal'vott v,isút! 1\rvénvt és a-i: 
íH közleken&,nr,litiltai lr:lnvel
veket. :tz Jq6!)"70--re meJ?kötött 
kollektív S7Rr7.ő�é�t. az 07am• 
S7erv(n6$i, iövi>delems-,;,hálw, .. 
z:lsi v�lto1.á�r,kat eml!tiiik. Ztit• 
>iat6, 7,o"" társadn7m! é1„fiin1<. 
f'•i>n bPli/7 11 vmM is áll"n,f� 
d!n.amik•is mo·násban volt. Ez 
ll mozqás mP<?követeltP a 1?8?'.• 
thsáei ve7,plés {,0 r, �.,�ks.,ervp; 
z„ti ,;-,pn•ek so1<-r,1,l'llú és kö• 
riiltekintő munkáját. 

Hazánk közlekedése különö
sen 1962 óta e•őteljesen fejlő
dik. Örömmel jelenthetjük, 
hogy az árufuvarozás és a sze„ 
mélyszállitás nagyobb hánya
dát, mintegy 70 százalékát má1' 
korszeru. vontató járművekkel 
régezhetjük. A vasutasok mind 
hatékonvabban használják a 
nehéz fizikai munkát könny!
tó géoeket, a biztonságos köz
lekedést segítő berende-reseket 
l!:zek az átmenefj évek azon
ban sok gondot és bonvr,nal
mat Is okoznak. Eey Időben 
kell teliesftménveinket a régi 
� a legkors1..erúbb berendezé
sekkel vé1teznl. Az átmeneti 
n1,1,,Szsé11eket mhri• e1ső.ffirban 
jol,b. szeri•�.,,etfpl,b '""tn ki!,,111. 
ffl,PIJ nn,y,iobl, 1•11<-� .• otfbo<pl kell 
áthl,folti!, arm�l is lnldbb. mi
vel tnár a belátható jövőben 

Szabó Antal főtitkár beszédét mondja 

megvalósul az ország szűkség- nak, amelyek a nagy társadal
leteit a korábbinál magasabb mi munkamegosztásból szer
színvonalon kielégíteni képes vezetünkre hárultak. 
és a vasutasok munkáját kul- A fótitkár e-i:után méltatta a 
turáltabbá tevő vasú trendszer. központi vezetőség mellett mű-

Ha szakszervezetünk belső ködő szakbizottságok, a terüle
helyzetét, munkánk hatásfokát ti bizottságok és az alapszer
vizsgáljuk, megállapíthatjuk, vek eredményes munkáját. 
hogy a Vasutasok Szakszerve• Megállapította, hogy az elmúlt 
;;:ete egész tevékenységében kö- években szakszervezeti szer
oette társadalmi életünk és 11 veink felnóttek a feladatokhoz. 
magyar szakszervezet! mozga- A társadalmi aktivisták szor
!om egészséges fe;lödését. Akár galmas munkája, ügyszeretete 
a termelést segító munkát, Is jelentósen hozzájárult a 
akár a dolgozó�ól való gon- szakszervezeti munka fejlődé
doskodást és a tudati fejlődés- séhez. A jövőben is arra kell 
re való hatásokat elemezztik, törekedni, hogy a társadalmi 
kitűnik, hogy a VII. kongresz- aktivisták munkáját minden 

szus iránymutatásainak megfe- azinten jobb11n elismerjék, 

lelően szaksze�vezetünk túlnyo- megbecsüljélc.. 

mórészt eleget tett a tagság ál• A be-számoló nagv teret 
tal támasztott igényeknek. szentelt a vasutas dolgozók 
Megfelelt azoknak a feladatoK- élet- és munkakörülményei 
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alakulásának. Különösen em
lítésre méltó, hogy 1969, illetve 
1970 óta a népgazdaság egyéb 
ágaival párhuzamosan 65 ezer 
vasutas rövidített munkaidó
ben dolgozik, s ha kisebb mér
tékben is - a múlt év kivéte
lével - a forduló, valamint az 
utazószolgálatot teljesítő dol
gozók munkaideje is csökkent. 
Megvalósult a 210 órán felült 
szolgálati idő túlórával törté
nö díjazása, a felemelt éjjeli 

pótlék kifizetése. Régi és sok 
elkeseredést kiváltó igazságta
lanság szűnt meg akkor, amikor 
a vasúton dolgozó nók nem 
vasutas férjei is megkapják 
az arcképes igazolványt és az 
utazási kedvezményt. Szerve• 
zettebbé vált és mindig többen 
részesülnek a kamatmentes la
kásépítési kölcsönból azok a 
dolgozók, akik vállalják lakás
gondjaiknak saját erőből tör· 
ténő megoldását. 

A vasút vezetése szerezzen 
érvényt a rendelkezéseknek 

- Mindezek megvalósulása 
azért vált lehetóvé, mert köz.. 
ponti vezetőségünk és elnök
ségünk a tagság jelzéseinek, 
javaslatainak megfelelően kö• 
vetícezetes munkát végzett, és 

· sokoldalú segítséget nyújtott 
az illetékes ga:r,daságl szervek.
n lé a feltétel nR?,. em sé
hez - hnngsúh•ozta a fótitkár. 
- Ami az utazók, 1,alamint a 
fordul6szolgálatban dolgozók 
munka.idejet illeti, központi 
oezetóségünk nyomatékosan 
aláhúzza, hogy az eddigieknél 
lényegesen hatékcnyabb in
tézkedéseket kell tenni a hosz
azú szolgálati idő csökkentésé
re. Szükségesnek tartjuk, hogy 
a belsó üzemszervezés fejlesz
tése a vasút ma! technikai fej
lettségének és a követelmé
nyeknek megfelelően alakul
jon. meggyorsuljon. Mindenek
elótt javasoljuk, hogy a vasút 
veietése a laghatározottabban 
uerezzen érvényt onnak a ko
rább! és tö':>bszór megismételt 
rendelkezésének, miszerint az 
druszállitásban h érvényesül
Jön 11 menetrendszerűség! En
nek hlányáb•m ne-m lehet meg
feleló szerelvény- és moz
dony-, valamint az utazósze
mélyzet részéce hosszabb távú 
fordulókat kialakítani. A me
:netrendszerű közlekedés hiá
nya okozza, ho011 túrhetctlenül 
sok a vonatok felesleges ácsor
gdsa, alacsony a drága vontató 
jdrművek kihasználtsága, és 
megengedhetetlenül maga& az 
utazószemélyzet meddö szolgá
lati ideje. Egyébként is meg
gyóződésünk, hogy a menet
rendszerű közlekedés nem ke1-

ló mérték(i betartása az üzem
vitelben nem ldvánatos ren
detlenséget idéz elő. A kapko
dás és a gazdaságtalan szállf
tás pedig az érintett dolgozók 
körében rossz közérzetet idéz 
elő. 

A vasúti munka jellegzetes
ségéből fakad, hogy mind tP.• 
rületi, mind hálózati szinten 
sok előre nem tervezhető fel
adat adódhat. Fóként a nem• 
zetközi, a tranzitfuvarozásban 
fordulnak eló különleges igé
nyek, de minde-zeket figyelem
be véve elsősorban az utazó-, 
valamint a fordulószolgálatos 
dolgozók munkaidejének csök
kentése, 11 pihenőnapok és a 

szabadság rendszeres, előre 
megtervezhető kiadása érdekP.• 
ben elengedhetetlen a belsö 
üzemszervezés korszerűsítése, 
tökéletesítése. 

Az üzemvitel korszeriisítésén 
túl - a szállítási igények hul
lámzása miatt - törekedni 
kell a meglevő vonóerő lénye
gesen jobb üzemkészségének 
elérésére. Nem fogadható el, 
hogy a korszerű járművek, ki• 
sebb-n.agyobb alkatrészek hiá• 
nva miatt hetekig-hónapokig 
álljanak a vontatási telepeken 
és a jármújavítókban. Ez fel
veti az egész javltóiparunk ál
lapotának átfoi;:ó, határozott és 
főleg gyorsabb fejlesztését. 
úgy a futó, mint a rendszeres 
javítások menetét üzemviteli 
és gawasáiti okokból egyaránt 
korszerűsíteni kell. Az 11n11ag
és alkatrészellátás ma már ín• 
dokolatlanul nehézkes szerke
zetét is felül kell vlzsgdlní, és 
hozzái11azitani üzemi követel• 
ményeinkhez. Egy olyan ter-

mészetú üzem, mint a vasút, 
:nem működhet zavartalanul 
megfontolt mértékű tartalék· 
eszközök nélkül. Ennek hiá• 
nyában az év egyes hónapjai
ban csak késedelmesen tudjuk 
az áruszál1ítási igényeket ki• 
elégíteni. 

A:z. írásos beszámolóban 
szemléltetően bemutattuk, 
hogy a vasutasok jövedelme az 
elmúlt négy év folyamán a ko
rábbiakhoz viszonyítva na
gyobb mértékben és ütemben 
növekedett. Csak a béreket il
letően 22,5 százalékos emelke
dés vált lehet5vé. Dolgozóink 
javaslatait felhasználva, szak
szervezetünk sokoldalú elóké
készítő és elemzőmunkája nyo
mán a forradalmi munikás-p,a
raszt kormány megértve a vas
utasok egyes időszakokban kü
lönleges teherviselést igénylő 
munkáját, több alkalommal 
bérkorrekciót tett lehet5vé, 
amelyet a t•asút vezetése köz
ponti vezctóségünkkel egyetér
tésben a legnehezebb munka
köré>k-re jutt'tttott. Igy ma már 
a f-orgalmí dolgozók jelentős 
rész.ének jövedelme megfele
lően alakult. Igaz, számításba 
kell venni, hogy ez a jövede
lem jóval 210 órán felüli mun
kaidóve1 érhető el. 

Mivel az évek folyamán ren
delkeziésünkre bocsátott bérrá
építések egy-egy munkakörne!k 
vagy szakterületnek az emelé
sére voltak elegendők, kiala
kult a rangbérek és a munka.• 
köri bérek ma már nem meg
felei5 arán11a. Ezért szükséges
nek tartjuk. hogy a következő 
évek béremelésre fordítható 
összegének túl.nyomó részét az 
úgynevezett rangbérek emelé
sére fordítsuk. Ennek segítsé
gével jobban kifejezésre jut a 
vasúti szolgálatban eltöltött 
idő, a törzsgárda elismerése. 

A vasút egész területére en
gedélyezett bértömeg-gazdál
kodás, továbbá az évenként 
biztosított bérpreferenciák se
gítségével, megfelelő teljesit
mények és önköltség alakulása 
esetén adva vannak a fel
tételek, hogy 11 még meglevö 
helyi bérfeszültségeket 1'Övld 
Időn belül feloldhassuk. Gon
dolunk itt elsósorban a vasúti 
ipar és építőipar szakmunká
saira, továbbá az átlagosnál 
magasabb képzettséget kívánó. 
speciális munkakörökben dol
gozók munkaköri bérére. 

Megfelelő összhangot a bérek; 
a jutalmak és a prémiumrendszer közöti 

A vasút vezetésével még egyes prémlumteladatok meg
mindig nem sikerült meg/ele- oldásától, mert más címeken 
lő összhangot kialakítani a bé- úgyis megkapják a prémiumot. 
rek, a jutalmazási és pré• Ezért javasoljuk, hogy a kong
miumrendszer kózött. Mi is resszUs foglaljon állást: a vas
hibásak vagyunk abban, hogy út vezetése szakszervezetünk
a rendszeres és a különböző kel 1971-ben közösen dolgozza 
célokra kitűzött prémiumok- ki a vasúton folyó munkaver-
114k ma már kiismerhetetlen, senv-mozgalom, 11 premizálá1 
nehezen követhető gyakorlata és jutalmazás ol11an f"endsze
alakult ki. ElóforduJ - nem rét, amely igazságos és e1s5-
kis összegben -, hogy olyan sorban a termeléken11séget, a 
prémiumokat és Jutalmakat is biztonságot célozza, dc m!n
kifizetnek. amelyek kézhezvé- denképpen a jól végzett mun.
tele után a dolgozók nem tud- - kát díjazza. ják, hogy miért kapják. A kül. 
döttértekezletek felszólalásai- Külön felülvizsgálandó az 
ból is kideriil, hogy számos he- Igazgatóságok közötti verseny 
lyen a ve:,,etők eltekintenek . abból_ a szempontból is, hogy 

megfelel-e a kívánt célnak. Ha 
Igen, fejlesszük tovább. Ha 
nem, helyettesítsük más, fej
lettebb versenyformával, hogy 
a szocialista brigádmozgalom
hoz és a vasúton bevált más 
versenyformákhoz hasonlóan 
valóban segítse és jobban ösz
tönözze a feladatok megoldá
slit. 

Országos probléma, a vas
utat is erőteljesen érinti a2 
egyes munkaterületeken mu
tatkozó és lassan krónikussá 
váló munkaerőhiány. Saját te
rületünkön ennek okait a kö
vetkezoÍ<ben látjuk. A vasúti 
munka sajátossága, hogy ft> 



'1/IIIIIGtos, éjjel-nappa:l, hét'köz
fl4P-1'a&árnap, télen-nyáron 
több&égében a. sza.oodban kell 
1'égezni., Mivel más munkate
:.-ületeken kedvezőbb körülrné
:1Yek kfulött lehet munkát vál
: alni. ezért a fiataldk számára 
:_em vanz6 a vasút. Közreját
_z.ik lliovábbá az js, hogy a 
·,<ISllti munka killÖlllÖsen a 
�omnáJ. amellett hogy 
?ndlkiívül felel&ségteljes, ve
:!.élyes is. 
� a tarti6s létszámhiány 

Jijes m,egszünése csak akkor 
· á4dk lehetővé, ha országos 
-�� is javul a helyzet, 

: -� szükségesnek tartjuk né
: ..my olyan tennivaló megem
:.itesé;t. amelyek megítélésünk 
:.zerlnt enyhíthetik e tekintet
bep fennálló nehé:rJsége.inket. 
Ezek az a1ábbieik: 
' 

• 'Azokban a munk'akörök-
lbe:n, amelyek. erre alkal

masak, sii.rg.5s.e,i ki ke!! dol
gOZ'll,f a. szalomásítá.s feltételeit. 
A• feltételek kidolgozása után 
lk:lé.rni kell az erre illetékesek 
támQgatását, hogy egyes_ ma 
még segéd-, illetve betanitott 
munkának számító foglalko
zások elismert szakmák legye
nek.. Gondolunk itt többek kö
zött a különböző forga]m:i uta
zó- és állomási szolgálat mun
kaköreire. Glf()Tsa.bb ütemben 
kell. folvtami a. pályaép!tú és 
•fenntartás dolgozóinál a 
r..41cmc.i kiképzés feltételei,nek 
további kialakítását. 

• Meg kell teremteni an
nak feltételét, hogy az ál-

1.4lános iskolákiból kikerüló 14 
és 18 év kózötti fiatalok kikép
zése a va.súli szakterületekre 
lehetilvé váljon. A kiképzés 
feltételeinek kialakítása mel
lett szükségesnek tartjuk, 
hogy a vezérigazgatóság és a 
vasúm.gazgatóságok szoros kap
csolatot építsen.e k ki az álta.lá
=s iskolákkal, a.honnan akár 
ösztöndíjTends=er beve:::etésé
vel is a 1,a.sú.thoz is irányita
nána.k fiatalokat. Javasoljuk, 
hogy a vasút és szakszerveze
tünk vizsgálja felül a propa
gandamunkát, mivel számta
lan esetben az riasztja el a fia
talokat. hogy amikor v.alami
lyen fonnában érintkezésbe 
kerülnek a vasúttal. annak 
mindig a nehe.7.ebb oldalát lát. 
Ják, illetve mutatjuk be ne

'.;kik. 

MAGYAR VASUTAS 

Szabó Antal főtitkár beszéde 

Az elnökségben (balról jobbr a): Gyócsi Jenő, Kisházi Ödön 
és Somogyi Miklós 

pele és berendezések S<>l<bl 
nagyobb képzettségű kezelókre 
tartanak igényt. Sajnos, ezek
nek az igényeknek a meglevő, 
korszerűtlen sza:kmunkás-in
téz.eteinlk már nem tudnak 
megfelelni. Ehhez egyébként 
kémünk kell a Munkaügyi Mi
nisztérium segítségét is. 

Mindjobban kibontakozik a 
hálózat szinte teljes egészét 
átfogó egészségügyi ellá¼; lé
tesítményi ren<fazere. Ezek a 
létesítmények ma már a vas
utasoknak, családtagjaiknak. a 
nyugdíjasoknak, összesen 
mintegy 720 ezer embernek 
biztosítanak megfe;elö orvosi 
ellátást és gondozást. 

A vasutasok ragas2lkodnak 
e.gészségügyl és társadalomblz
tosítási intézménye1khez és 

egyre kevesebb az ellátás kö- több millió.� beruházá.ssa1 épü
rüli panasz. Elismerés jár t5, a. va.mta.sok jobb egészség• 

ezért a vasút-egészségügy do!- ügyi ellátását szolgáló Zétesít

gozóinak és a. társadalornbiz- mények mielőbb rendelkezésre 
álljanak. 

tositással foglalkozó munka- A vasút-egészségügy do1go-
társa.1cnak. Az egészségügyi lé- zói eredményes munkút végez.. 
tesítmények fejle<:ztését me- tek a betegek gyógyítása, a 
tóen nagy segítséget nyújtott dolgozók egészségének helyre
a félszázalékos önkléntes tá- állítása érdekében. Azonban 
mogatási alap. amelynek bevé- már most törekedni k.ell a.rra, 
teléból nemcsak a különbö7.ó hogy á,tfogó intézkedések tör
..setekben történő visszatér!- ténjenek a. betegségek meg
tést terjesztettük ki, hanem elilzése, a higiénikus üumor
jelent6s mértékben hozzájá- vosí munka fejlesztése érdeké
rultunk egészségügyi 1étesit- ben. Foglalkozni kell azzal is, 
ményeink fejlesztéséhez, kor- hogy a kórházi ágyak számá
szerúsitéséhez is. nak bóvítése, a rendelóintéze-

A:z. elért eredmények mellett tek hálózatának fejlesztése és 
azonban i;zükségesnek látszik korszerűsítése mellett a gon
néhállly olyan körülményre is dozás. a megelőző egészségügyi 
felhívni a figyelmet, amelyek munka is nagyobb súlyt kap
a gyorsabb fejlődést akadá- jon. Fokozatosan el kell jut
lyozzák. A vasút költségv.ete- nunk oda, hogy a. forgalomnál 
séből és a. félszázalékos önkén- köteLez5, rendszeres orvosi 
tes támoga.tási alapból finan- t·izsgáLa.tok legyenek, s a. moz
szirozott beruházások egy ré- gó szürések rendszerén tul
sze igen nagy késedelemmel menően a ua.sutas dolgozók, 
épúl, Példaképpen megemm- családta.g3aik és a. nyugdíja.sok 
jük, hogy néhány lakás vonta- is ten·szerú, magas szintű 
tott szanálása miatt az eredeti egészségügyi gonduzásban ré
programhoz képest tóbb mint szesúljenek. Abban Is to
egy évvel később lehet meg- vább kell fejlódnl, hogy a zárt 
kezdeni a MA V Kórház új 'településú üzemeinken ikívül a 
központi rendelóintézetének nagyobb munkahelyek üzem
építését. A 1.•asút-egészségii,gy orvosai Is jobban vegyenek 
vezetőinek és a társa.da.lom- részt az egészséges és kulturált 
biztosítási osztálynak a jöi•ö- munkahelyek kialakítá�ában. a 
ben következetesebben kefl rend�zeres egész.,;é,gügyl gon
azon munkálkodnia, hogy a dozásban. 

Kidolgozásra került a-z. Is, 
hogy mely munkakörökben le
hetne még a. vasútnál a nök 
jogtaikoztatását lehetővé ten• 
ni. A <lo]gozó nők helyzetével 
fog!alk.o:zó hat.á.rozat elemzése 
és végrehajtása során kiderült, 
hogy 1tem.csak ott kell hatha
tós intézkedé.!eket tenni. ahol 
a nök azonos munkakörben 
nem megfeleL5 java.da.lmazá.s
ba.n részesülnek, vagy ahol kü
lönleges szociális igényeik: ki• 
elégitése nincs biztosítva, ha
nem a munkahelyek á4:ondol
tabb telepi tésével Is szélesí t
hetó volna a nők foglalkozta
tása. 

Határozott intézkedésekre van szükség 
a balesetmegelőzésben 

Az e1mu1 é\-.?k folyamán az 
elnökség ll., a kozpont.i vezeto
ség megkülönböztetett figye
lemmel foglalkozott a bi:i:ton
ság és a balesetelhárítás kér
déseivel. Annak ellenére, hogy 
az utóbbi idóben nagyobb .kö.l
feltúnést keltő baleset nem 
fordult elő. mégis elégedetle
nek 1,,agyunk azzal, hogy er-5-
f eszitéseink el!enére magas a 
balesete� stama. Hiába zállí
tunk többet, hiába éril.nk el k .• 

ményekre való hivatkozással 
az eg,ész. hálózato.'1. még megta
lálható feg ·elmezetlenség és a 
hiztonsági előírások, utasítások 
be nem tartása. 

1\Hndenképpen s::úkségesnek 
tartjuk, hogy a lehető legrövi
debb idiln belül átfogó és a.z 
elmondottakat ,s magukban 
foglaló r n.tézkedések történje
nek. E:aek az intézkedé,ek 
azonban ne csak igazgatosági 
SZUl érv, n37 �n lm-
n<:m J k él. minden vas-
utashoz. Két11égte en ,gaz, 
hogy társadamtunk órve,ndetes 
gazdasági fejlődése egyre na
gyobb feladatokat hánt a koz
lekedé!sre, ezen belül a vasuta-
okra. Azt azonban .semmi nem 

lndokol.ía, hogy a szállítási re
kord-Okat halálos és cson kula
sos balesetek árán érjílk el. 
l\finden yezetönek és s1.aksrer
vezetünk minden tisztségvise
lőjének lelkiismereti ugve kell 
hogy legyen a baleseti he1yzet 
jaYilá.sa. 

A jóvóben szakszeT11eze
tünknek i.s következetesebben 
kell fellépni és a. legszigorúbb 
felelősségre vonást kell kezde
ményezrii a technologial fe
gyelem meg�ertol, llletillea a. 

dolgozók testi épsegenek ve
szélyeztetéset elő,dézok vagy 
eltúr5k ellen. Nem szabad el
fogadni a forgalom alakulásá
ra, ar. elő.szeretettel hangozta
tott közérdekre való hivatko-
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zá!t, mert e-z a legtöbb e,et,; 
ben. fegyelmezetlenséget, v,e. 
zetés1 hiányosságot. az oktatás 
és ellenőrzés e1m ulaszt.ásá t ta
karja. A dolgozók védelme �
dekében sza.kszeri:ezetünknek 
végső esetben a. munka. akadá
lyozásának vádját ia oollalftía 
k,e!l, ha arról van s:zó, hogy 
valahol sú1Yoo baleseti n-
51.ély jelenbkez.ilk. Be kell til
taná a munkát mindaddig, 
amíg a veszélyforrásokat mea 
.nem szüntetik. 

A szociális és egészségügyi 
ellátás, továbbá a baleseti 
helyzet elemzése után a fő
titkár röviden érintette a ter
melést segítő tevékenység ala
kulását. Felhívta. a figyelmet 
arra, hogy a. tá.rsa.dalom által 
évről évre biztosított sok mil
liárdos befektetést a.kkor huz. 
náljuk fel célszerilen, ha. • 
technika.i fejlődéssel pá,rhuza
mosan korszerűsödik a va.nít 
belső munkálta.tási renduere, 
üzemvitele. Régi igazság, 
hogy a korszerú eszközökkel 
nem lehet régi módszerekkel 
eredményesen dolgozni. Ez 
arra kötelezi a vezetést, hogy 
nz irányítás és üzemvitel leg
jobb módszereit dolgozza ki és 
nlkalmazza. A va.sút előtt áUó 
felada.tok megoldásához elen
gedhetetlen a szolgálati ágak 
közötti együttműködés ja.vftá
sa. A forgalom, a kereskede
lem. a vontatás, a pályafenn
tartás és a többi szolgálati ág 
r.em különálló egység, hanem 
a munka jellege különbözteti 
meg őket egymástól. Tevé
kenységük egymas munkáját 
!eltételezi és kiegészíti. 

- Pártunk ,,ezetésétől, a 
forradalmi munkás-paraszt 
kormánytól. a fut'a.roztatóktól 
és a személyszá!Utási szolgál
tatásokat igénybe vevö lakos
ságtól pedig a.zt kérjük, houtl 
a i•asút és a vasutas dolgozók 
nehéz, fáradságos munkáját -
ebben a mai bonyolult hely
.::etben - fogadják megértően. 
Ismerjük saját fogyatékossá
gainkat és azt is, hogy a leg
nagyobb haladást elsósorban a 
saját területünkön végrehaj
tott intézkedésekkel tudjuk el
érni úgy, hogy jobban felhasz
náljuk azokat az eszközöke:, 
amelyek rendelkezésünkre áll
nak. Ismételten zeretnénk 
aláhúzni, hogy 1tehiz körülmé
nyeinken csakis tarsada.Lmunk 
megértő tá,mogatasaral jutha
tunk túl - hangoztatta a fő
titkár, majd a szakszervezetek 
nevelő tevékenységé •el foglal
kozott. 

(
ft 

Pártunk ifjúsággal kap
'V csolatos határozata nyo
mán a tárca vezetése a vasút 
és szaksze!"Vezetimk is megfe
lelő határozatokat dolgozott ki. 
és programot fogadott el. Ez
zel kapcsolatban külön szeret
nénk felhívni a. figyelmet, 
hogy a szalcmunkás-utánpótlás 
biztosítása. érdekében maga
sabb színvonalra kell emelni a 
tla.SÚ.ti szakmunkásképzést. 
Szükségesnek látjuk, hogy 
készüljön egy átfogó terv arra 
né2Ne, hogy már a negy€<lík 
ötéves ten•ben megfelelő te
aephelyeken kezdjük el olyan 
szakmunl,ásképző inté7lmé
nyek létesítését, amelyek fel
szereltségük,ben elérik a szak
kozépiskoláik színvonalát, és 
a.melyek a.lkaLmasak leszMk 4 
vasút részére megfelel5 szak
munkás-utánpótlást bi.Ztosita.
ni. Elengedhetetlennek tartjuk 
ezt azért is, mert az egyre 
,bonyolultabbés korszerúbbgé-

Külön és nagy örömmel szá. 
molhatunk be arról, hogy ége
tő munkaerógondjaínkon min
den bizonnyal segit a. oo.s-úti 
törzsgárda helyzetének sokol
dalú rendezése. A nagy lét
szám miatt ez eleinte nehezen 
megoldhatóna,k látszott. Azon
ban a szakemberek gondos, 
köriiltekintő munkája nyomán 
és a megfelelő anyagi eszkö
zök összevonása segítségével 
ma. már kia.lakult a va.suta.s 
törzsgárda. erkölcsi és a.nya.gt 
elismerésének rendszere. A 30 
éves folyamatos vasúti szolgá
latot teljesltók a szolgá1ati 
emlékjelvény arany fokozatát 
és 2000 forintot, a 20 évi szol
gálattal rendelk.ezők a szolgá
lati emJékjelvény ezüst 1oko
za tát és 1 OOO forintot, a l 0 
éves szolgá1attal rendelkezők 
pedig a szolgálati emlékjel
,,.ény bronz fokozatát kapják. 
Ezenkívül szárnoskedvezmény, 
könnyítés illeti a jövóben a 
tórzsg.árda tagjait. Ha. ehhez 
még hozzá.számítjuk a ra11,(1fo
kozati bérek progresszív eme
lését, a.kkor látható, hogy a 
hílséges, áldozatos munkát 
végző vasutuok kézzelfogha
tóa.n is érez-ni fogják a. na.uf/ 
közösség megbecsii.l&ét. 

ló garoai;ági eredmé-n. ;;:e 
� telj-el'!ftménreink ér
�ét lerontják, hogy munka 
közben a vasutasok nagy szá
ma jár zerenc,etlenül, vállk 
rokkanttá, vagy szenved halá
los balt"Setet. Csupan 1971 első 
két hónapjában nyolc halálo, 
és kilenc csonkulásos baleset 
fordult elő há1óza. unkon. Meg
íteiésünk szerint a baleseti 
helyzet kedvezótlen a.lakulá.\a 
összetettebb és szerteagazóbb 
okokra vezethető vissza, mint
sem hogy egy rendelettel va.gy 
utasitássa.l meg lehetne aka
dályozni. Véleményünk ze
rint a balesetek okai a kóvet
kezók : 

Korszerűsíteni kell a vasút kiképzési 
és oktatási rendszerét 

Kulturált, egészseges, 
biztonságos 

munkakörülményeket 
A vezetóségválaszt6 taggy,l

.!\seken es küldöt!Jértekezlete
, ken sok szó esett a szociális 
ellátottságról. Bár a harmadik 
ötéves tervben az új létesít
ményeken kívül sz;ámos he
lyen készült el és működik 
korszerűsített szociális in !léz
ménY. a. fejlődés ütemével 
mégsem lehetünk mege!,éged• 
ve. A nagy igénybevételt je
lentó vasúti munka ma már 
megkívánja, hogy a do1gozó a 
munkahelyén kulturáltabb kö
rülmények között végeZlhesse 
munkáját, 1eheti55ége legyen a 
munkahelye jellegének meg
felelő :korszerű mosdók és öl
töwk [génybevét.elére, hozzá
llérhetóbbé váljék sz.ám.ára az 
ét;keres és ellátás más szüksé
ges eleme. 

Ma már nem azon folyik a 
vita, hogy szükségesek-e a szo_ 
ciális létesítmények, hiszen a 
IV. ötéves t.erv előirányzatá
ban. alapos felmérés után, az 
előzóhöz képest 60 száza.lékkal 
fe.lemelt összeg áll majd. Nm: 

delkezés-re. Mi elismerjilk, 
hogy a közlekedési irányelvek
nek megfelelő fejlesztés nagy 
koncetrációt kíván a rendel
kezésre álló pénz,eszközök leg
hatékonyabb felhasználása ér
dekében. Abba a.zonban 11-em 
nyugodhatunk bele, hogy a 
felszámolásra. kerülő szolgála.ti 
helyek dolgozói részére a.kár 
átmeneti meao!dásként is, ne 
készüljenek a minimális köve
telményeket kieiégítő szociális 
létesítmények. , 

Elengedhetetlennek tartjuk 
azt is, hogy megoldást nyerjen 
a szabadban fogla]koztatott 
építési és p,álya:fenntartási dol
gozók már több alkalommal 
javasolt pihenő-, melegedő- és 
tisztálkodóhelyiségeinek ren
dezése, hordo2lhat6, könnyen 
felál.lfilható sátrak vagy egyéb 
eszközök segítségével. 

Tervszerűen halad a v.asuta
sok e�gügyi ellá.tás.ának 
fejleS2lbése, és a társadalom
biztosítási szolgál tatások is 
nagymértékben fejlődtek. 

- a rekonstrukció Idején a 
korszerű · · korszerűtlen be
rendezések együttes működte
tése és az ebből száma.zó ne
hé7'Ségek; 

- a korábban .már említett 
menetrendszerűség ala=iy 
s;mntje és a:nás ii2emszervezési 
hiányosságok.; 

- egyes munkaterületeken, 
mint például a kocsirendezés, 
általában az állomási szolgá
latnál a munkaintenzitás nö
vekedése, amelyet a balese
tektől függetlenül Is minden
képpen felül kell vizsgálni és 
alapvető változtatásokat keu 
eszközölni· 

- a hullámzó szállítási igé
nyekre és ma8)a.Sabb követel-

A szakszervezeti mozga-
lomnak szinte kialakulása óta 
egyik fontos és eredményes 
munkája volt a. dolgozók kul
turális színvonalának emelése. 
Ha ma megvizsgáljuk mun
kánk e fontos tttuletét, meg
állapíthatjuk, hogy a gyors 
gazdasági előrehaladás a szak
szervezeti mozgalomban is ha
tott nemcsak a tisztségvise
lőkre, hanem a szerveze
tünkbe tömörült tagokra is. 
Ez nagyon örvendetes, de azt 
is meg kell állapítani, hogy 
ezzel egyidóben nem tudtunk 
ilyen eredményeket felmutat
ni a dolgozók között végzett 
kulturcili., és nevelő munká
ban. 

Kiépült a szakszervezeti 
mozgalom átfogó iskolarend-

l'anácskozik a kongresszus 

szere. A tisztségviselők szer

vezett okta.tása. dicséretes. A 
mi szaksze!"Vezetunk ls évente 
sok száz, a mozgalom külön
böző terü:letein dolgozó tiszt
segviselőt részesít valtozó idó
tartamú iskolarendszerű kép
zésben. Tapasztalataink sze
rint nevelómunkánk hatásfo
ka éppen azért, mert a szer
vezett oktatási formák bizo
nyos szakterület.ek konkrét 
tennivalóival ismertetik meg a 
résztvevőket, elégtelen. V a.la.
hogy hiányzik a mozga.lomból 
- ez a mi szakszervezetünkre 
is jellemzil - a személyhez 
szóló folyamatos agitációs 
munka.. l::ppen ezért a szerve
zett képzés tovabbfejlesztése 
mellett sürgetó feladatnak 
tartjuk, hogy újra éló gyakor-

lattá váljon az agitációs és 
propagandamunka mindenna• 
pos alkalmazása. Természete
sen ehhez a tisztségviselőket 
modszeresen fel keU készíteni. 
Képessé kell tenni őket arra, 
hogy meg tudják magyarázni 
és szükségesnek is tartsák a 
magyarázatot, a szóbeli tájé
koztatást, a dolgozókat érintli 
és érdeklő kérdésekben. Rend
szeresebbé kellene tenni a 
szakszervezeti napokat, ahol a 
tagságot érintő kérdésekról 
felkészült elóadók adnának tá
jékoztatást. A vezetil tisztseg
viselók a munkahelyeken be
szélgessenek a dolgozókkal. A 
munkahelyeket, vagy a vasút 
egészét érintó jelentősebb kér• 
désekben, a döntések megho• 
zatala elótt szervezzenek a 
dolgozók ikörében konzultáció
kat, vegyék jobban igénybe a 
szakszervezeti taggyűléseket., 
mint fórumot, a meggyilzés, a 
tájékoztatás és a tájékozódás 
céljából. 

Tagságunk tudati :l'ejlódés� 
nek eredményes segítése meg
követeli ,tillünk, hogy jobban 
felhasználjuk a sajtót, minde
nekelőtt a szakszervezetek köz• 
ponti lapját, folyóiratait, egyéb 
kiadványa.ít, s a mi la.punkat. 
a. Magyar Vasutast. Abba nem 
nyugodhatunk bele, hogy sok 
he1yen a tagság és a válasz• 
tott tisztségviselók jelentős r� 
sze nem igényli a szakszerve� 
zeti saj t6 segítségét. 

Szembe kell néznünk azzal 
is, hogy a vasút korszerúsí� 
se új he!lyzetet teremt a vas
utasok iránt támasztott köve
telmények szempontjából Is. 
Rövidesen lezárul a gilzvonta
tás korsza.ka, az a · kornak, 
amikor a. vasúti munka. jelen• 
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t6s T'észét kisebb képzettséggel, 
kevesebb gyakorlattal is el le
hetett jól sajátltani. A Diesel
és villamosvontatás bevezeté
se, az automatizálás fejlődése 
azonban lényegesen magasabb 
szakmai és általános művelt
séggel rendelkező embereket 
kíván. Nemcsak azért, mert 
ezek a berendezések sokkal bo
nyolultabbak és drágábbak, 
mint a régiek, haniem azért is, 
mert működtetésük gazdaságo
sabll üzemeltetésük és karban
tartásuk na.,<tyobb tudást igé
nyel. Ezért szükségesnek tart
tuk, hogy a vasút kiképzési és 
oktatási rendszerét a lehető 
legrövidebb idán belül ezeknek 
e& szempontoknak a figyelem
bevételéuel korszerúsitsük. Is
merjük a jelenlegi munkaerő
hélyzetet, mégis az az állás
pontunk, hogy a rendszeres 
oktatást és az új dolgozók 
képzését már ezeknek az alap
elveknek a figyelembevételével 
kell meg15zervezni. Erdemes 
erre anyagi és szellemi befek
t.etést eszközölni, mert ez ké
sőbb többszörösen megtérül. 
Szakszervezetünknek és a vas
út vezetésének még jobban 
összehangolva kel! az oktatási 
rendszeren belül a politikai, 
gazdaságpolitikai és az áLtalá
nós müveb!séget cel=ó n�i:elési 
erőfeszítéseket megs;:ervezni. 

Szabó Antal főtitkár beszéde 
oolt. Köszönetet mondunk • 
választott szervekben dolgozó 
tisztségviselóknek azért az ál
dozatkész munkáért, amellyel 
segítették a határozatok m.eg
valósittísát. A tagság blzalmát 
élvező, ve!ü,nik együtt érw 
szakszervereti akti vlsták tíz
ezreinek munkája a biztosíték 
aITa, hogy a következő négy 
évben is eredményesen meg
feleljünk a velünk szemben 
támaS2!1:ott követelményeknek. 
A szilárd poli tikai és gazdasá• 
gi hábtér a fejlődő tfu'sadalnti 
munka.megosztás páro.sulva a 
vasutasok szakérttelmével, hi
vatástudatával, lelkes és a,ktfv 
munkájával, biztos remény-t 
nyújt arra, hogy eleget t,e.. 
hessüruk azokmak a feladatok• 
inak, amelyeket szoclalizmusi 
épiltő hazánk tőlünk elvár. 

A tudati fejlódés elősegíté
se mellett a szakszervezeti 

mozgalom - a mi szakszerve
zetünk is - nagy gondot for
dít a testnevelés és sport tá
moga,tására. A vasutas spor
tolók az elmúlt évtizedekben 
sok hazai és nemzetközi ver
senyen szereztek megbecsülést 
a maguar sportnak, a vasutas 
névnek. Sportolóink - be!e
értve a legjobbakat is - több
ségükben becsületesen részt 
vesznek az üzemi munkában 
és magatartásukkal munkahe
lyükön is elismert tagjai a 
kollektívának. 

A vezérigazgatóságga! 
együttműködve sikerült megte
remteni a vasutas sport szolid 
anyagi bázisát. A jövőt ille
tően fontos feladatnak tartjuk 
az országos sportvezetés és 
szakszen,ezetünk közötti 
egészséges munkamegosztás 
kialakítását. 

A tömegsportmozgalom ki
szélesítésével kapcsolatban a 
beszámoló javasolta az anyagi 
feltételek és a létesitmtnyek 
elosztásának felülvizsgálatát 
olyan szempontból, hogy az él
sport mellett a do!gozókat fog
lalkoztató tömegsport számára 
is bí::tosítt•a legyenek a felté
telek. 

Szakszervezetünk kapcsolatai 
A bes1.ámoló ezután szak

szervezetünk nemzetközi kap
csolataival foglalkozott. Ki
emelte, hogy a Közlekedési és 
Szállitási Dolgozók Szakszer
vezetét•el együtt tevékeny 
munkát fejtünk ki a Szakszer
ve.:eti 1'ilágszöretség szakmai 
tagozatában. Eredményes mun
kakapcsolatokat alakítottunk 
ki a baráti országok vasutas 
szakszervezeteivel. Fejlődött a 
kapcsolat a :'S.kandináv orszá
gokkal, a belga vasutasokkal 
és több arab, il'letőleg afrikai 
ország vasutas szervezeteivel. 
Jó a kapcsolat az i<Jen erős 
francia és olasz vasutas szak
szervezettel. 

Szakszervezeti tagságunk á:
dozatkészen vesz részt az ame
rikai agres•zió sújtotta viet
nami nép megsegítésében. Ép
pen útban van az az 5 darab 
négytengelyes, korszerű sze
,nél11kocsi. amelyet a SZOT 
megrendelésére a dunakeszi 
jármü;at•ító dolgozói éves 
tercükön felül készítettek el 
a vietnami nép részére, s 
itmiért az üzem kollektíváját 
külön elismerés és köszönet il
lett 

Az e'ért eredmények mellett 
a jövőben tot•ább kell erósítení 
kapcsolatainkat a Szoujetunió
val és a szocialista országok
klll. Az ünnepélyes delegáció
cseréken túl rendszeresebben 
kt-ll folytatni eszmecseréket 
eredményeinkről, nehézsége
!nkról. 

A beszámoló elismeréssel 
szólt a területi bizottságok és 
az alapszervezetek határállo
mási eg}•üttműködésének to
vábbfejlesztésében elért ered
ményeiről. A nemzetközi gaz
dasági együttműködés fontos 
kiegészítője, hogy a hazánkon 
keresztülhaladó tranzítszállít
mányok, továbbá az export
importszátutások a szomszéd 
vasutakkal megfelelő műszaki 
együttműködés és kölcsönös 
segítés alapján bonyolódjanak 
le. Ma, minteay 1:; nagy for
gahnú határállomásunkon fo
lyik eredményes munk4 az át
menő forgalom zat•artalan le-

bonyolítása érdekében. l\Iivel a 
következő cvekben a határfor
galom nag,•mértekú növeke
desével kell számolni, szak
szervezeti szerveinknek min
den szinten tovább kell mun
kálkodniuk, hogy az együtt
működés még barátibb, még 
hatékonyabb legyen. 

Szakszervezetünk és a fel
sőbb szervt'k között kialakult 
kapcsolatrol szólva rámuta
tott: abban, hogy a beszámo
lóban a végzett munkák több
ségenél jó eredményekről ad
hatunk számot, az is közre
jacszot!. hC>(J11 a Szakszen.'eze
tel;. Országos Tanacsa az egész 
szakszert•ezeti életre t'onatkn
zóan megalapozott határozato
kat hozott, ezaltal alapot adott 
saját feladataink jobb meaha• 
tározáscíhoz, t•égzéséhez. Az el
múlt ét-ekben több esetben 
kértünk és kaptunk támoga
tást olvan lv<lrdésekben, ame
l11eket tarcaszlnten már nem 
tudtunk me{l<>ldani. s amelyek
hez a felsóbb párt- és a kor
mányzati szernek segítsége 
vált szükségessé. A SZOT osz
tályai segítő és ellenőrző mun
kájukkal mértéktartóan és 
oly módon segítettek bennün
ket, hogy megfeleltek azoknak 
a hniározatoknak, amelyekben 
a szakma önállóságát és fele
lősségét rögzítettük. 

Ami a minisztérium vezeté
sével való kapcsolatainkat il• 
leti, alapt•ető kérdésekben ál
talában sikerült közös net•ezá
re jutnunk. Egyes rlszkérdé
S?k megítélésében, felfogásá
ban meglehetősen sok vitát 
folytattunk. A vezérigazgató
ságon több évig tartott, amíg 
sikerült konkrét megállapodás
ra jutni a szociális létesítmé
nyek gyorsabb fejlesztését Il
letően. De nehezen jutottunk 
eláre a munka- és üzemszert•e
zés, valamint az ösztönzési 
rendszer kialakításában !s. 
Meg kell azonban mondani, 
hogy nagy és közös erőfeszí
téseink többségükben eredmé
nyesnek bizonyultak. Együtt
múködésil nket segítették azok 
a megállapodások, amelyek a 

A budapes'1 területi bizottság kfildöttel figyelmesen ball
l(&tJák a beszámolót 

KPM és szakszervezetünk, va
lamint a vasúti főosztály és 
szakszer vezetünk között létre
jöttek. Ezek mindenekelőtt a 
vezetés cé1'tudatosabb, össze
hangoltabb munkáját eredmé-

nyezik. Átfogóbban a kollek
tív szerződés rendezte a köl
csonos kötelességeket és a 
gazdasági, illetve szakszerve
zeti szervek egymás közötti 
viszonyát, elvárásait. 

Az új kollektív szerződés 
középpontjábon az ember áll 

Most, amikor teljes erővel 
folyik az új, az öt évre köten
dő kollektív szerződés kidolgo
zása és megkezdődik a terve
zetnek a dolgozókkal történó 
széles körű ismertetése, újból 
szeretnénk leszögezni - ez az 
írásos és szóbeli beszámolóból 
is kitűnik -, hogy mindent el
köt•etünk ennek az alapvető 
;ogszabálynak olyan kialakítá
sára, amelyet 1'Öviden úgy jel
lemezhetnénk, hogy közép
pontjában az ember ál!. 

Ahhoz, hogy a rövidesen 
megkötendő kollektív szerző
dések mindenre kiterjedően. 
jól szabályozzák a dolgozók és 
a vezeté!! tennivalóit, elenged
hetetlen, hogy az alálrás elótt 
a dolgozók megismerjék, vé
leményezzék és az elákészítók 
- a lehetőségek határain be
lül - a haszMs javaslatokat 
vegyék is figyelembe. Az elő
készítés munkájához ezúton is 
kérj ük a pártszervezetek, az 
ifjúsági szervezetek hathatós 
közreműködését. majd az is
mertetés segi tését. 

A júliusban érvénybe lépö 
kollektív szerződés elóktszité
se, aláírása, majd széles körű 
Ismertetése e. ak az első lépés. 
Központi vezetóségünknek kö
zép- és a!apszervezeteinknek 
egyaránt fel kell készülniük, 

ben ne elsősorban a mit, ha.
nem a hogyan kérdésében jus
son kifejezésre. 

Szállít.ás! feladataink adot
tak. A gazdasági W2etéssel 
karöltve a:ronban ahhoz kell 
a vasutasok tapasZJtala<tárt, ak
tivitásált kérni, s ezt a veze
tés és irányítás munkájában 
jól felhasználni, hogy a nép
gazdasági, a társadalom által 
'Teánk háruló fel.adatokat a 
lehető leggyorsabba'I., leggaz
daságosabban és lf!9biztonsá
gosabban elégítsük ki. Ha az 
üzeml demokráciát így köze
lítjük meg, közelebb kerülünk 
ahhoz a felismeréshez, hogy a 
magas szintű vezetó-i'!'ányí'tú 
tevékenységhez nélkülözhetet
len a dolgozók vélemrnyének 
minden idóben való figyelem
bet•étele, mel'lt a közösség se
gítsége az egyénnek, a cso
portoknak. a vasútnak és a 
ntpgazdasá.gnak egyaránt fon
tos. 

E helyré,l is szeretném fel
hív.ni a fig\·elmet annak vár
ható hatására. amiit a 44 órás 
muP..kahét további ki terjesr..é
se l'eánk nézve elóidéz. Áz 
eddig szerz2:t tapasztaLatok 
az'. bizonyít.iák, hog.v a sza
bályozók s a különbözó 
szankciók ellenére is az áru
szá!lítás 6 napról 5 napra 

Szorgalmasan Jegyzetelnek a debreceni és a miskolci te
rület küldöttei 

hogy a kollketív szerzódes 
érvénye:;ségének egész idő
szakában annak végrehajtá
sát folyamatosan segítsék és 
szorgalmazzák. A gazdasági 
vezető szervekben dolgozó
kat pedig arra kérjük, hogy 
a kollektlv szerződést ne 
féknek, ha.nem a vasutasok ha
tékony munkájának belsá éle
tünk rendjének, a törvényes
ség eszközének tekintsék és a 
maguk vonalán kövessenek el 
mindent a bennük foglaltak 
megvalósítása érdekében. 

A tervbe vett, a vasút kor
szerű irányítását célzó üzem
szervezési intézkedések, vala
mint a megkötendő kollektiv 
«zerzádés elősegítője lesz az 
üzemi demokrácia magasabb 
színvonalra történő emelésé
nek. Ez nagyon lény� és 
s:rociaUz:must építő társadal
munk természetes velejárója. 
Még sok minden nem tisztá
zódott ebben a tekl'llltetben, 
ezért közüs feladatunk. hogy 
az üzemi demokrácia felfogá
sát és gyakorlatát a vasút 
egész életében és tevékenysé
gében egységesen értelmezzűle. 

A vasút jellegénél fogva 
erősen ceort:ralizált üzem. 
Hogy mikor, milyen vlszony
latbal!l és mit kell csinálni, 
azt nem saját maga határoz
za meg, hanem minde-n:kor a 
,társadalmi szükségletek. A 
vasúti mtlll1ka kettős jellege 
- :tz árufuvarozás, az export 
-Import, a termelést kiegé-
iszitó szférához tartozik, míg 
a személyszá!Htás sz,olgálta• 
tás jellegű - önmagában 
hordja, hogy nekünk az üz,e
ml demokrácia érvénvesülé
s� elsősorban arra kell kon
centráln'Ullk. hogy ,i dolaoz6k 
a.ktfv részvétele az iizemi élet-

összpontosul. A szeméI11szálli
tásban pedig a. jelesebb ün
nepnapokon kívül a szombat, 
i·asárnapi utazások számának 
és viszonylatának a növeke
dése várható. A társadalmi 
munkamegosztás és a felada
tok helyes felfogása akkor 
érvényesül igazím, ha üzemi 
életünlkben megkezdjük egy 
olyan berendeT.és elökészíitését, 
amelyben mi alkalmazkodunk 
ehhez a helyzethez. Keres
nünk kell az új utakat és v; 
módszereket, hogy mind a 
dolgozók munkaidő- beosztá
sa, mind pedig a vasúti üzem
vitel belsá felépítettsége meg
feleljen ezeknek a követelmé
nyeknek. Ez sajárt; érdekünk 
is, hlszen előreláthatólag a 
vasutasok további rétegei is 
lehetőséget kapnak arra, hogy 
rövidített mun:kaidőben dol
gozzanak. Elrmek Qzamvi teli 
feltételei Is alapos, jól átgon
dolt, össrehan®Olt technoló
gia kidolgozását kívánják 
Mindezek is!neretében java
soljuk, hogy a legközelebbi 
jövőben kezdeményezzünk egy 
konzultációs folyamatot, 
amely,nek keretében a vasút 
é, az autóközlekedés, továbbá 
a Közlekedési és Szállítási 
Dolgozók Szaksze1Tezetének 
segítségével a vasutasok és az 
autóközlekedés dolgozóinak 
célsrerú együttműködését, 
munkrunegosztását, egymás te
vékenységének szükségszerű 
kiegészítését, segí�t alapoz
nánk meg mind műszak!, 
mind emberi oldalról. A kül
ső és belső szállítási igényP.
ket a. jöv6ben a két testvér
közlekedési ág minden oldalú 
elvtársi együttműködésével 
tudjuk csak eredménvesen 
megoldani. 

A főtitkár bes-zéde további 
rés:ooben utalt a magyar szak
szervezetek soron követklezó 
XXII. lron�zusára, amely 
ineanasak társadalmi életünk
ben, han,e,m nemzetközi vl
szcmylatban is jelentős ese
mény lesz. Rámumtott, hogy 
nekünk, vasutasokmak köte
lességünik mind az előkészítés 
idején, mind a taná�skozá
son, majd az ott hozott hatá
rozatok végrehajtásában cse
lekvőleg közreműködnl. Vége
zetül a következőket mondot
ta: 

- Központi vezetőségünk 
1z6beli beszámolója befejezé
seként ezúton szeretném m.eg
kö-szÖ11Jni tagságunk bizalmát, 
amely munkánkban az eltelt 
négy év alatt végig érezhető 

A központi vezetőség beszá.; 
melója után a számvizsgáló 
bizottság jelenltését Csóti Ist
ván, a számvizsgáló bizottsái 
elnöke terjesztette a kon,gresz• 
SZ\ls elé. 

A kongresszus elnöksége. 

A számvizsgáló bizottság 
jelentése 

- A VII. kongresszuscm 
megválasztott számvizsgáló bi
zottság munkájának meg:szer
t•ezésénél, mu.n,kastílusának ki
alakításánál a segítő szándék 
érvényesült és a szakszerve
zeti gazdálkodás tervszerűsé
gének, a vonatkozó előírások 
�1tásának vizsgálata ke
rült ellenórzései'nek közép
pontjába - mondotta többek 
között. - A folyamatos és az 
el6re kidolgozott munkatervek 
szerint végzett ellenőrzések 
során megállapítottuk, hogy 
szakszervezetünk - a moz
galmi feladatok maradéktalan 
e!látá-sa mellett - a rendel
kezésére álló anyagi eszközök
kel jól gazdálkodik. A terv
szerűség, a goodos elórelátt.s 
és a taikarékosság elvei az 
apparátus gazdasági munká
jában magas színvonalon ér
vényesülrtiek. 

Az ésszerű takarékosság pél
dájaként emli'tetlte C.�ti Ist
ván, hogy szakszerveretünk 
múlt évi mérlage - a nem 
várt objektív nehézség,ek el
lenére is - 112 OOO forintos 
bevételi többletet mutatott. A 
magfOOJtolt gazdálkodás (!len
súlyozta a létszámcsökkenés 
miartJt bekö�eiiett tagdíjbe
vételi lemaradást, így az alap
szervezetek forgóalapja az el
múlt évben is tovább növeke
debt. 

- Ez azonban nem kfoána.
tos jelenség - mondotta a 
számvizsgáló bizottság elnöke. 
- Al.apszervezeteink gazd!íl
koddsában ugyanis nem lehet 
cél a pénzösszegek folyamatos 
ttkk7'mttlálása. A felgyülemlett 
összegJeket inkább a tagság -
elsősorban az arra rászorulók 
- érdEdcciruek megfelelően 
kell has2lllosítanl. J::ppen ezért: 
az eddiginél is ,iagyobb gon
dot kell fordítani arra, hogy 
a mozgalmi feladatok ellátásá
nál az előirányzott összegek 
felhasználásánál mind tartal
mában, mind hatékonyságában 
jobban érvényesüljenek az 
olyan törekvések, amelyek a 
tagság szociális, kulturális és 
sportolási igényeinek fejl.et
tebb szinten való kielégítését 
célozzák. 

A jelenités ezzel kapcsolat-

ban utalt a nag:vc-saládos szak
szervezeti tagok segélyezésé
nél nélkülözhetetlen köriilte
kin.tksre, a fél százalékos Ön
kéntes Támogatási Alappal 
való gazdálkodás rendszeres 
vizsgálatának szükségességére. 
az egé�ügyi i,n,téz:mények 
építését gá-tló körülmények le
hetőség szerim1i elháo:ításáma,k 
fontosságára, majd megálla
pította : 

- Szakszervezetünk m,r 
már jel1mtás összegekkel gaz
dálkodik, amelyeklllek fon-á
sait képezik a tagdíjbevéte
lek. a MA V részesedési alap.. 
jából biztosított jóléti keret, 
a MÁV nyereségébó! képzett 
jóléti célú fejlesztési alap, a 
segélykeret, valamint a külön
féle tiendezvénye,k bevételei. 
E pénzeszközöklcel jól, elő
írásszerűen gazdálkodni, azo
kat tervszerűen felha:sznál� 
csak a szakszervezeti és egyéb 
szervek mellé megválasztott 
számviz,sgáló és ellenőrző bi• 
zottságok rendszeres, haté

kony, mindenre kiterjedő el·· 
lenörzésével lehet. Nagy az 
anyagi és erkölcsi felel&ség, 
amely a gazdálkodó és ellen
őrző szervekre hárul. Ezért 
minden területen biztooítani 
kell, hogy a m�leló szak
értelemmel rem<lelkező tiS'Zlt
s,égviselók és társadalmi ak
tivisták hiánytalanul el Is vé• 
gezzék felaclatukat, eleget té
ve a tagságtól kapott megbf� 
zatásna.k, 
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Vita a beszámoló és a határozati javaslat felett 
RÉKASJ ISTVAN: 

A választott tisztségviselők képviseljék következetesebben 
a dolgozók érdekeit 

A vitában elsökent Rékasi 
lBtván, a budapesti t.erületi bi
mttság titkára kapott szót. A 
teriileren szerzett tapasztala
tok alapján lójelentette, hogy 
a beszámolási időszakban a 
sz.a!kszervezeti mozgalom meg
változott körülmények kö
oott, jobb feltételek mellett. 
hatékonyabban járult hozzá a 
mun!káshatalom er&�téséhez, 
es eredményesen szolgálta a 
dolgozók érdekeinek védelmét. 

- Örömmel tapasztaltuk -
mondotta-, hogy mind t.öbb 
olyan intizkedés lát napvilá
got, a.mi a. vállalati gazdálko
dó.s eredményeit egyre kedve
zőbben befolyásolja., í.gy több 
lehetóség adódik a. dolgozók 
)O(JOS elvárlÍ$a.inak klelégíté
sere. Szakszervezetü-nk elnök
sége és központi vezetősége 
különösen sokat tett a tmSUtas 
dolgozók élet- és munkakö
riüményei-nek ja.vít�rt. Erő
fesz.ít.ései révén a MA V-nál is 
meggyorsult a népgazdaság 
más ág:aza!taiban érvényesüló 
új hatások, kedvező tenden
ciák érvényesülése. Hiba 
él2X»lban, hogy nem _ �dig 
és nem mindenütt talál kellő 
.fogadtatásra egy-egy problé
ma felvetése, Bár a szak
srervezeti szenrek követkeoo
tessége révén lényeges előre
haladás történt a bérek ren
de2lé:,ében, az anyagi ösztön
zés tökéletesítésében, a mun
kaidő csökkentésében, az 
élet- és munkaikörülményels 
javításában, még mindig sok 
jogos bírálat éri a vasút bér
rendszerét, az anya17i ös:ztön
zés fogyatékosságait, a. munka.
helyek nem k!elégító szociá
lis körülményeit. A szakszer
vezeti tag<;ág igényli, elvárja, 
hogy minden választott tiszt
ségviselő jobban védje, llro
veilll:ezetesebben képviselje n 
dolgozók érdekeit. Tárjálk fel 
a12: ellentmondásokat, keres
sék a problémák megoldásá
nak módját. Ez felel meg a 
szakszervezetek társadalnú 
szerepének. 

Rélkasi István ezután 'kü
lön, részletesen is ki tért né
hány meglevő probléma is
mertetésére. Ezek köre sorol
ta az amúgy is kevés !munka
erő helytelen elosztását, az 
utazószemélyzet gyakran IUIZ
dasá,gtalan vezénylését, a kor
sz.er(l járművek nem megfe
leló 'kihasználá_•,,it, a szol.g.á
lati és a távolléti órák, ezen 
belül a produktív és nem pro
duktív idők kedvezőtlen ará
nyát. 

- Területi bizottságunk kül• 
döttértekezletének ko-ngresz
szusi ajánlását tolmácsolom, 
a.mikor ezen a helyen kije
lentem, hogy ele-ngedhetetlen
-nek ta.rttuk a. jelenlegi üzemi 
ffl/Unka felülvizsgálatát és a 
szükséges intézkedések meg
tételét. A fejlettebb t-echnoló
gla bevezetését, az ürernvitel 
lkorszerúsitését, a modern jár
művek mind s7Jélesebb kör(! 
alkalmazása és a dolgozók 
túlzott igényrbevételének csök
kentése, egészségük védelme is 
indokolja - mondotta. 

Sürgette továbbá az épí� 

és pályafenntartási dolgozók 
munkakörülményeinek, szo
ciális ellátásának javítását, 
az elavult szalláshelyek kor
zerűsitését, majd a \-a.suta-

so.k lakáshelyzetéről beszélt. 
Megemlitette, hogy a budapesti 
igazgatóságná.l 3500 lakás
igényt tartanak nyilván. Mi
vel a tanácsi sz.ervek gyakran 
úgy t-ekintik a vasúti dolgozók 
lakáskérclmét, hogy a MÁV 

RAJNA JÓZSEFNÉ: 

saját kezelésű szolgálati laká
sokkal rendelkezik - ,.elégil
se ki tehát azokból az igénye
ket" - az állami eröből épü
lö lak.ások elo ztásánál é1:vé
nresíttetnl .kellene a tárcaközi 
elveket. Vagyis: szükséges vol
na. kormányzati szinten bizto
sítani, hogy az épülő lakások
ból a vo.sutas dolgozók szám
arányuknak megfelelően ré
szesüljenek. 

A nöbizottság javaslatot készített 
az anyák segítésére 

- Elsősorban a...-t szeretném 
elmondani - kezdte szavait a 
pécsi terület iküldötte -, hogy 
területi bizottságunknál mi
lyen intézkedéseket tettünk a. 
vasutas nők élet- és munka-
1,örülményeinek ja.t•ítá.sa ér
dekében. 

A területi birott.o;á.g a :közel
múltban értékelte a nők hely
zetét. A felmérés megállapí
totta, hogy igen sok egyedül
álló, illetve sokgyermekes 
anya van: az összes dolgoz-5 
nő 11 százaléka. Többségük na
gyon kedvewtlen swciális kö
rülmények !között él Egy 
családtagra jutó átlagjöve
delmilk 500-600 forlnt kö
rül mozog, s mindössm kilenc 
százalékuknak van mosógé
pen kívül egyéb háztartási gé
pe. Harmincegy százalékuk 
megoldatlan lakásgon-dokkal 
küzd. Részben ezz,eJ. függ 
öss;,ie az e rétegnél leginkább 
tapa&talhat.ó politikai tájéko
mtlanság, !közömbösség vagy 
éppen igénytelenség. A meg
kérde-rettek 70 százaléka egy
általán nem képezi magát ál
lami vagy politikai iskolán, 
s 43 százalékuk egyáltalán 
nem olvas könyvet. 

A n.öbizottság által készí
tett ja.vo.slatok között szerepel 
az egyedülálló gyermekes, il
letve sokgyermekes anyák er
kölcsi é$ anyagi segitése, pót
szabadságok engedélyezése, 
lakáskiutalásoknál. valamint 
kamatmentes lakásépítési köl-

ESZENYI JANOS: 

csönök odaítélésénél százai.S-kas 
arányuk figyelembevétele, 
üdülőjegyek térítésmentes biz
tosítása stb. Mindezzel kapcso
latban fokozott felelő ség há
rul a munkahelyek nőfelelo
seire és az alapszervezetek ve
zetöségére, söt az egész tag
ságra. 

Végezetul egy javaslattal 
fordult a kongres zushoz, a 
küldött.ekhez. Javasolta, hogy 
a kongresszus ítélje el az im• 
periaZista hatalmak indokínai 
agresszióját és küldjön tilta-
kozó táviratot a.z Amerikai 
Eg11esii.lt Allamok budapesti 
nagykövetségének. 

A javaslatot a kongresszus 
elfogadta és felhatalmazta a 
titkárságot a tiltakozó táv
irat me,1tszövegezésére. 

A záhonyi körzet sokat f e jlödött 

Eszenyi János, a debreceni 
terület küldötte a záhonyi 
körzetben elért gazdasági 
eredményekkel, illetve a mun
kát továbbra is akadályozó 
problémákkal foglalkozott. 

- Az elmúlt négy év során 
k6rzetünk nagyot fejlődött. 
Záhony rendező pálya.udvar 
dolgozói korszerű jelző- és biz
tosítóberendezésekkel büszkél
kedhetnek, s javult a szociális 
ellátottság is. A nemrég épí
tett orvosi rendelő, óvoda, böl
csőde mellett 96 lakás is 
épült. A többi építése pedig 
folyamatban van. Mindezekért 
felsőbb szerveinknek köszöne
tünket fejezzük ki, és ígérjük, 

hogy a tovabbiakban !s igyek
szünk jó munkát végezni. 

A gondok, problémák közé 
sorolta a rakodás gépesítésé
nek lassú ütemét, a beruházá
soknál az építőipari kapacitás 
hiányát, a vasút területén ér
vényes rendeletek, utasítások, 
jogszabályok áttekinthetetlen
ségét, a dolgozók premizálásá
nak hibáit, azután a menet
renddel kapcsolatban emelt 
kifogást: 

- Mi, Záhony dolgozói na
gyon örültünk a vasútvilla.mo
sitás újabb eredményeinek, 
mivel azt hittük, h-0gy köze
lebb kerültünk Buda.pesthez. 
De nyolc év elteltével időben 
megnövekedett a. távolság, hi
szen eddig hajnali 4 órakor 
indult Pestre a vonat, most 
3 óra 25-kor. Nyíregyházán, 
vagy Debrecenben át kell 
szállni helyjegyes vonatra, ha
za szintén csak így juthatunk. 
Ha reggelenként a budapesti
ek indulnak Záhonyba, még 
aznap úgy érkezhetnek haza, 
hogy a tévé-híradót is meg
nézhetik, de a záhonyiak a 
híradó második kiadását sem 
láthatják. Mindez szóbeszéd 
tárgya nálunk, a dolgozók kö
zött, akárcsak az, hogy a he
lyi áruellátás gyenge, több 
mint hatezer ember csak távo
labb tudja vásárlásait megej
teni. 

Gulyás János: 

A negyedik ötéves terv végére 
20 százalékkal növekszik a vasutasok átlagjövedelme 

Gulyás János titkár a szó
beli beszámolot kiegészítő kor
referatumában azokról a kér
désekröl beszélt. amelyek az 
alap- és középszen·i választá
sokon a dolgozokat legjobban 
foglalkoztatták. A szocialista 
munkaversenyről szólva hang
súlyozta, hogy a. mozgalom az 
eltelt 20 év alatt mind for
máiban, mind tartalmában so
kat ráltozott. A vasuton is ki
alakultak és állandósultak 
azok a formák, melyek a sa
játos körülményeknek leg
jobban megfelelnek, és alkal
masak a dolgozók önkéntes, 
tudatos kezdeményezeseinek 
összefogására, a gazdasági fel
adatok megvalósítására 1ra
nyuló törekvések egyesítésére. 

- A fejlődés ellenére a. 1•á
la.sztasokon számos bíráló 
megjegyzés hangzott el a ver
senyt illetően - mondotta a 
többi között. Jogosnak 
tartjuk azokat az észrevétele
ket, melyek a t•erseny anyagi 
ösztönzését-el a. különböző ki
tüntetések adományozásával 
kapcsolatban elhangzottak. 
Egyik ellentmondás például 
abban van, hogy az adott 
üzem, fönökség kiemelkedő 
eredményének eléréséhez a 
kollektíva nagy többsegének 
átlagosnál jobb munkájára 
van szükség. A kitüntetéssel 
járó összegből azonban csak a 
kollektlt-a. kis része jutalmaz
ható. Ez jogos ellenszenvet 
szül azok részéről, akiknek 
jó munkáját szóban ell merik, 
de keret b!anyában nem ré
szesulhetnek jutalomban. 

Ezt a sérelmet úgy lehetne 
- legalábbis mérsékelni -, 
ha a verseny- és prémiumrél
kitúzések összhangban lenné
nek és a legjobb munkát t•ég
zők év közben a prémium ösz
szegében éreznék a. versenycél
kitúzések év kllzbeni teljesité
sének. elismeresét. A legigaz�á
gosabb megoldás termé�zete
sen az lenne, ha a kitüntetés 
adományozá�akor differenciál
tan ugyan, de minden Jól dol
gozó jutalmazásban ré�zesül
letne. Hogy ezt legalább meg
közelíthessük, ja1:aslom a. köz
pontilag rendszeresített és el
bírált kitüntetésekkel járó ju
talom összegének felemelését, 
vala.mint a. verseny- és prémi
umc.élk.itúzések összhangjának 
mindenki által óhajtott meg
teremtését. 

Az utóbbi időben sokat vi
tatott téma az igazgatóságok 
versenye. Szögezzük le, hogy 
az igazgatóságok nem egy
mással, hanem a.z adottságai
kat figyelembe vevő tervek 
minél eredményesebb, minél 
gazdaságosabb teljesíMséért 
versenyeznek. Ha fgy vesszük 
tudomásul ezt a versenyfor
mát, akkor nincs helye olyan 
kifogásoknak, hogy az egyik 
Igazgatóságnak más az adott
sága, mint a másiknak. Rogy 
a. versenytényezők megfelelő
ek-e, azon inkább lehet vitat
k.ozní. úgy vélem, hogy hosz
szas útkeresés után az 1971-re 
lóadott értékelési szabályzat 
közel jár a legjobb formá
hoz. Elsődleges célja a háló
zati célkitűzések szolgálata. 
Mindössze három, de nagyon 
lényeges célkitűzés képezi az 
értékelés alapját. 

1. A teherkocsi-gazdálkodás 
dinamikus egyensúlyának biz
tosítása. 

2. A vonóerő-felhasználás 
gazdaságossága. 

3. A munka termelékenysé
gének alakulása. 

Az elnökség úgy döntött, 
hogy 1971. szeptemberéig fe
lül kell vizsgálni az igazgató
ságok versenyét és meg kell 
határozni a legreálisabb cél
kitűzéseket. 

A szocialista brigádmozga
lommal kapcsolatban �on� 

mét és így a külső kereseh 
arányokhoz vi zonytt\'a javult 
a vasutas dolgozók átlagbére, 
s ma már eléri az ipari átla
got. Ennek ellenere a vasúton 
a munkaeröellátottság nem 
javult. Sőt. ha mersékeltebb 
ütemben is, de tovább romlik. 
A létszámhelyzet rosszabbodá
sa elsósorba.n a vasutt szolga
lattal járó kedi•ezőtlen körül
ményekre vezethető vissza 
Ezeken ;;okat lehet és kell it 
jat•ítani, de a.zt is látni kell, 

' hogy amíg a vasút vasút ma
rad, addig a. szolgálat sajátos 
jellegéből adódóan bizonyos 
kedeezőtlen körülmények 
mindig adódnak. A pályán 
dolgozók, az utnsszolgálatot el-

• látók nem tudnak például ét-
teremben, asztalnál ebédelni, 

dotta, hogy a brigád kitünte- a kocsirendezők nem tudják 
té ével járó anyagi elismeré- munkájukat fedél alatt végez
sek bevezetése óta nőtt az igé- ni. 
nye ség, a követelmények 
meghatározását illetően. A 
kedvezö változások mellett 
azonban találkozunk nyugta
lanító jelenségekkel Is. Egyes 
helyeken éppen azok a. veze
tők, akik korábban a mozga
lom iránt közömbösek voltak, 
egyszerre nagyon aktívak let
tek. Amíg a. kitüntetés nem 
járt pénzjutalommal, oda. sem 
figyeltek. Most pedig ahhoz 
akarják igazítani a kitilntetés
ben részesíthető brigadok szá
mát, ho/111 a központi keretből 

ilyen célra mekk-Ora. élsszeget 
kapnak. 

Szinte minden fórumon szó
váteszik mostanában az anya
gi ösztönzők, prémiumok, ju
talmak odaítélésének, klosziá
stínak tarthatatlan ágát. Ele
mi erővel feltörő követelé , 
hogy a prémiumokat, jutalma
kat alapbéresítsék. Ezzel kap
e olatban nyomatékosan fel
hfota a figyelmet, hogy az 
alapbéresitéssel elveszítenénk 
a szocialista bérezés érvényesi
tésének. egyik nagyon fontos 
eszközét, a differenciálds lehe

tőségét. Azt, hogy aki többet 
ad, jobban dolgozik, az bér
ben, fizetésben is többet kap
jon. A premizálás, jutalmazás 
alapelve helyes. Azt továbbra 
is fenn kell tartani: az elosztás 
módján �•iszont sürgősen vál
toztatni kell. 

Gulyás János a továbbiak
ban a bértömeggazdálkodás 
tapasztalataival és néhány 
bérpolitikai elképzeléssel fog
lalkozott. Mint mondotta, a 
vasútnál a. negyedik. ötéves 
terv folyamán továbbra is a.z 
1970-ben bevezetett abszolút 
bértömegga.zdálkodás marad 
érvényben! Ez azt jelenti, 
hogy a termelés volumene és 
a termelékenység által meg
határozott éves bértömegnél 
többet nem szabad felhasznál
ni, de abból visszatartani sem 
kell. A megtakarított létszám
ra eső bértömeg - a megha
tározott szabályok szerint -
bérfejlesztésre fordítható. 
Utalt arra, hogy ahol csak le
hetséges, az éves bértömeget 
mlnél kisebb megkötöttséggel 
az adott szolgálati hely veze
tőjének rendelkezésére kell 
bocsátani. 

- Ha a.z a.dott területen 
mindenért felelőssé tesszük a 
szolgálati vezetőt, adjunk ne
ki hatáskört arra., hogy belá
tása. és legjobb tudása szerint 
a munka.erővel és a bértö
meggel is gazdálkodjon 
hangsúlyozta, majd rátért a 
bérpolitikai intézkedések is
mertetésére. - Az írásos je
lentés utal arra, hogy a vas
utasok átlagos kereseti szin
vona.la az elmúlt négy év alatt 
22,5, ezen belül 1970-ben lO 
százalékkal emelkedett. A nö
vekedés meghaladta a népgaz
dasági átlag(1s növek�d§_s üte:: 

- Mivel a népgazda!;ág kü
lönbözö területem a munkako
rülmények általános javulása 
a jellemző, a munkavállalók 
még a nagyobb kereseti lehe
tőséggel szemben is előnyben 
része itik a kedvezőbb munka
feltételekkel működő munka
helyeket. Ebből következik, 
hogy minél szükebb területre 
korlátozódik a. kedtiezőtlen kó-
rülmények között i•égzett 
munka, elismerésének annál 
inkább kifejezésre kell ;utm 
a. bérben is. Ezt az igényt 
azonban a vasutas dolgozók 
jelenlegi bérszínvonala nem 
elégíti ki. Föként azért nem, 
mert ha az azonos munkaidő
re esö bért hasonlítjuk óssze 
az ipar azonosnak minösíthetl'i 
területein foglalkoztatattaké
val, nyomban szembetűnik a 
külónbség. lllmdjárt hozzáte
hetjük azt is, hogy a vasuta
sok munkakörülményeinek 
megfelelő bérarányok kiala-
kításához a MAV belső erő-
forrásai nem elegendoek. ah
hoz központi támogatásra u 

szükség van. 

Az 1971. évt konkrét és a 
negyedik ötéves terv időszaká
ra tervezett bérügyi elképzelé
sekről szóh·a megemlítette, 
hogy az ez érl bérfejlesztésből 
elsősorban a. -t•asútnál eltöl
tött hosszabb szolgálati idő 
fokozottabb m@gbecsülését kí
t•a.njá1. biztosítani. J\lint Isme
retes. az elnökség február 5-1 
ülésén úgy határozott. hogy 
1971. június l-től emelni kell 
a ra.ngfokozati béreket, s az 
egyes rangfokozatok közötti 
különbség 50 forint legyen. 
Az intézkedéssel a rangfokoza
ti bér aránya az alapbéren be
lül 28,2 százalékról 32,3 száza
lékra emelkedik. 

Ami pedig az elkövetkezen
dő éveket illeti, az évenkénti 
preferenciából, valamint a 
tervezett létszámcsökkentesból 
adódó és a bértömeggazdál
kodás szabályai szerint fel
használható megtakarításból, 
a negyedik ötéves terv idösza
ka alatt bérfejlesztésre mint• 
egy 775 millió forintot tervez
nek. Ha a tervezett intézkedé
sek megvalósulnak, a vasuta
sok átlagos jövedelme a ne
gyedik ötéves terv végére. 
1970-hez viszonyítva. mintegy 
20 százalékkal növekszik. 

- Az elképzelések. amelyek 
reális számítások alapján ké
szültek, igen biztatóak. Termé
szetesen a megi-alósulás alap
ja. a. vasutasok eddig is ta
pasztalt jó munkája. Remél
jük, hogy a negyedik ötéves 
terv idejére tervezett műsza
ki fejlesztés, a munkakörül
mények javítása, párosulva a 
gazdaságosabb munkára való 
törekvéssel, érzékelhető távol
ságba hozza a mindnyájunk 
által várt modern vasutat és 
a megbecsült, megelégedett 
vasutast - fejezte be korrefe
rá.tumát GuZuás János titkár, 



tffl. APRILIS 2. 

MISKOLCI SÁNDOR: 

MAGYAR VAStrrAS 

már végezni a társadalombiz
tosítási, a munkavédelmi és 
az üdültetési feladatokat. 

Megoldásra várnak 

rehajtásába való aktívabb be
vonását és dolgozza ki ennek 

módszereit, hogy a szakszer
vezeti politikai munkát is 
ugyanolyan jól tudjuk ellátni, 
mint amilyen jól el tudjuk 

Ezután az elnök a tanács
kozást az ebéd idejére fel
függesztette. 

a legnagyobb vonatkísérőtelep gondjai RÉVAY SMJDOR: 
Mi.Skolei Sándor, a m1skol

n te1·ület küldötte figyelem
re mélt.ó adatokkal erősítet
te meg a központi vezető
s jg beszámolójának az állo
mási és forgalmi utazó sze
mélyz�t égető munkaügyi kér
déseire vonatkozó részét. El
mondotta, hogy a miskolci 
csomópanton, az ország leg
nagyobb vonatkísérő telepén, 
alwl a forgalmi utazó személy-
.:ct létszáma majdnem ezer 
fn. még nem sikerült elérni, 
sót meg sem közelttent a 210 
orás szolgálati időt. A dolga
.ok atlag 250-260 órát dol-
11oznak, ez azonban távolléti 
rirákban számolva, gyakran 
280-300 órát jelent. Ennek 
egyik oka a változó illetmény, 
amelynek alapján a 210 órás 
kereseti lehetőségek nem ki
elégítők. ezért a dolgozók 
szinte rá vannak kényszerítve 
a 240-250 orás foglalkoztatási 
időre. 

A miskolci csomóponton az 
illlomás dolgozói kocsirende
zok, sarusok. váltóőrök élet
es munkakörülményei a leg
utóbbi kongresszus ota lé
nyegesen jarulrak, kiváltkép
pen a 12 24-es közbe\'áltasos 
munkaidő kHerjesztese,·el. De 
rzekben a nehéz munkakorök
ben még mindig szlik ·ég van 
a bérfeszültség csokkenlésére, 
mert Miskolcon is, akár csak 

MARÁCZI VIKTOR: 

Dunakeszi tovább lépett 
Ebédszünet után Réva11 Sán

dornak, a MAV Dunakeszi 
Járműjavító Üzem szakszerve
zeti bizottsági titkárának, a 
budapesti terület küldöttének 
hozzászólásával folytatódott a 
tanácskozás. Örömmel szólt 
arról. hogy - amint az a köz

' ponti vezetőség beszámolójá
ban kellő hangsúlyt kapott -
az elmúlt négy évben olyan 
kérdések nyertek megoldást, 
vagy jutottak a megoldás út
jára, amelyek hosszú éveken 
át objektív vagy szubjektív 
okokból nem valósulhattak 
meg. Az országgyűlés megal
kotta a vasúti törvén11t, kiala
kította az új közlekedési kon-

a többi nagy vasúti csomó
pont körzetében, erósen érvé
nyesül az ipari üzeme.� elszí
vó hatása. A miskolci kocsi
rendezök strelmesnek taTHak 
például többek között, hÓg11 
a tavaly bevezetett bérpótlé
kolási intézkedések csupán a 
budapesti nagy pályaudvarok 
dolgozóira vonatkoznak, Teá
juk nem. A vld ki nagy ren
dezópályaudvarok évek óta 
kisegítik a főv �o:si pályaud
varokat. a kiscgitésben részt
vevő kocslren<lezök keresete 
azonban a többle•munkával 
nem növc' �zi ,, különösen ::imi 
a prémiumot illetL 

cepciót, rátértünk 4 v1isút 
minden korábbinál nagyobb 
múszaki haladására, a szociá
lis ellátottság, 4 dolgozók élet
és munkakörülményeinek ;e
lentél,en11 javítására. Az ered
mények között említette a 22,5 
százalékos átlagbérnövekedést 
is, ami ugyan az egyes szol
gálati ágak k/;zö t elég nagy 
szóródást, ezért !eszülL�éget is 
okoz, végeredményben mégis 
igen kedvezöen hat. 

használást még célirányosabbá 
tették, a gazdálkodás követel
ményeinek megfelelően. A 
szakszervezet segítségével hat
hatósabb szervezéssel, finomí
tással ezt a munkát tovább 
szeretnénk tökéletesíteni. 

Sok a kiadatlan szabadság 

A Jármujavitók nehézsége
in. a munkaerőhiányon nagy
mfrtékben könn) ített a bértó
rneggazdálkodás bevezetése. 
Dunakeszi most saját hatáskö
rében továbblépett azzal, hogy 
a termelő üzemrészek önálló
ságának nö,·elé evel a bérfel-

Szóvátette végül, hogy a 
dunakeszi jármújavító lénye
gében tavaly megkezdett 600 
millió forintos rekonstrukció
jának végrehajtá$ában eddig 
nagy 4 késés. Kérte a megvá
lasztandó új központi vezető
ség és elnökség segítségét, 
hogy hatásosabban követelhes
sék meg a beruházási program 
minden határidejének betar
tását. 

�Iaráczi Viktor. a szombat
helyi terulet küldötte. a dolgo
zóknak azt az e\·enkent Ismét
lődő panasz t tette zová, hogy 
evi szabadságuk jelentős -ré
szét még a köt·etkezö év má-r
c,us 31-ig sem i·ehetik igén11-
l>e. Csupán Zalaeg;,rszeg a!lo
,nas dolgozóinak jelenleg 681 
nap kiadatlan sza b<rdságuk 
rnn tat•alvról. Elmondotta azt 

ACSAI MIHALY: 

is. hogy mellékvonali dolgozó
mk sérelmezik az éjszak.a, 
pótlék fővonal és mellékvonal 
szerinti megkúlönböztetését, 
noha az igénybevétel mind
J -ét vonalon azonos. Pa11as2.
kod nak a dolgozók amiatt u, 
hogy a rendeletek bonyolul
tak, nem elég konkrétak, 11em 
kozérthetők A pályafenntar
tási dolgozók kérese. bogi• a 
felsőbb szervek a lehetosegek 
határain belül segiL,ék elő a 
zalaeger ·zeg! csomóponton 
korszerú gépek munkába állí
tasát, múhelyelc, öltózők, mos
dók. étkeztetők létesítését. ln
tézesre rar a zalai téTségben 
4 mozdonyfútók sorsa u Die
sel mozdonyvezetőkké, illet�·e 
kezelókké való átképzésuk 
megoldaná a kérdést, de a 
jelenlegi let.«1.á.mra ebben a 
térségben nem lesz szükség. 
Ezért jo lenne, ha Diesel-moz
donyokon is két vontatási dol
gozót rendszeres!tenének és 
ezzel részben a vonatvezetői 
probléma is megoldódnék. 

Maráczi Viktor végül né
huny javaslatot terjesztett eló, 
a többi között a prémiumrend
szer ösztönzöbbé tételére. 

Gyorsítsuk meg a tagság tájékoztatását 
Acsai Mihál11, a zegedi te

rületi bizotisag titkara a szak
• zervezeti mozgalom politi
kai tevékenységével, tömeg
l.apcsolatainak kiter jP5ztésé-

cl foglalkozott hozzászólásá-
1.>an. Tapasztalata az, hogy a 
�zakSEervezeti tagsag sokszor 
nem ismeri elég részletesen a 
hZakszervezet felsö- és közép
t zerveinek, nem ritkán a he
lyi vezetésnek a munkáját 
bem. 

- �1unkánknak gyakran 
!'11enge propagandistai ea-
oyunk - hangsúlyozta. 
Elégtelen a tagság tájékozta
rcisa és a felsőbb szen·ek in
_íormálcisa is, mert a válasz
rott testületek tagjai ritkán 
Jutnak el a dolgozókhoz. A 
t �egedi területen az elmúlt 
negy évben a közvetlen kap
csolat több módszerét próbál
tuk ki. Legeredményesebbnek 
bizonyultak az egyes szolgála
ti helyeken időnként tartott 
aktívaértekezletek. kötetlen 
beszélgetések. Ezek az érte
kezletek, beszélgetések azon
ban nem voltalt elég gyakori
ak és kevesen vettünk benne 
részt. A szocializmus építésé
nek jelenlegi szakaszában a 
snkszervezetek súlya, rendel
tetése megnövekedett, jog- és 
hatásköre kibóvült, de ezzel 
-:=gyütt nőtt gilelössége is. 

Mindenki elismeri, hogy a 
szakszervezeti munka egyik 
legfontosabb személye a bi
zalmi. De gyakran megesik, 
hogy ebből a munkából kevés 
információ jut el a bizalmiig, 
rajta keresztül a tagságig. 
Meg kel! tehát gyorsítani a 

tagság tájékozt1itását és alapo
s1ibbá kell tenni minden ké-r
désben, íg11 például a munka
verseny irán11elveínek közlésé
ben. Javasoljuk az új közpon
ti vezetőségnek és elnökség
nek: vegye fontolóra a köz
ponti vezetőségi és elnökségi 
tagoknak a.. határ9zatok yég� 

MOLNÁR GYÖRGY: 

A vasút vezetői ne turjék el 

a baleseti veszélyforrásokat 

Molnár G11örgy titkár hoz
zaszólásában a munkakörül
ményekkel és az egészségügyi 
ellátással foglalkozott. Köz
ismert, hogy a vasút a nép
gazdasági ágak közül a legne
hezebb munkahelyek közé tar
tozilt - mondotta bevezetőjé
ben. - Ez követelményként 
állítja a vasút vezetői elé a 
munkahelyek fejlesztését, a 
jobb munkafeltételek megte
remtését. Mint a központi ve
zetőség írásos jelentése is 
megállapítja. a vasút műszaki 
fejlesztése jó ütemben halad, 
A biztonságos munkakörülmé
nyek és az egészségügyi háló
zat kialakítása azonb1in még 
sok kívánnivalót hag11 maga 
mögött. 

örvendetes, hogy a negyedik 
ötéves terv idején a rendelke• 
zésre álló keretekből a koráb
bi évekhez viszonyítva na
gyobb összegeket fordíthatunk 
az egészséges, a kulturált és 
biztonságos munka fejlesztését 
elósegítő beruházásokra. Ke
reken 2 milliárd 243 millió fo
rint áll ilyen célr4 -rendelke
zésre. Ez jelentős összeg. El 
kell érni, hog11 a negyedik öt
éves teTv végére legalább a 
minimális szociális feltételek 
mindenütt biztosítottak legye
nek. A szakszervezeti szervek 
fontos feladata - a központi 
vezetőségtől egészen a bizal
miakig - annak ellenőrzése és 
segítése, hogy a vasútnál meg
valósításra kerüló műszaki fej
lesztések a dolgozó ember 
jobb munkafeltételeinek meg
teremtésével összhangban tör
ténjen, 

A vasutasok egészségügyi 
ellátásáról szólva elmondotta, 

hogy a körzeti orvosokon, ren
delóintézetl és gyógyintézet! 
hálózaton túl a MAV m1i már 
jolszen·ezett vasútegészség
ügyi hálózattal rendelkezik. A 
tényleges vasutasok egészség
ügyi ellatását elsösorban az 
üzemi és ellenőrzó orvooi há
lózat és a l\IA V rendelóinte
zetek végzik. A következó 
években inkabb az üzemorvosi 
hálozat erőteljesebb fejleszté
se látszik szükségesnek. Érthe
tö. hiszen 4% üzemorvos áll 
legközelebb a munkahelyhez, 
egészségügyi felvilágosító és 
gyógyító munkájával ő tud a 
leghatásosabban intézkedni a 
különböző betegségek megelő
zésében, gyógyításában. An
nak ellenére, hogy az üzemor
vosok és az üzemi ellenőrző 
orvosok jelentős része felelós
séggel, nagy hozzáértéssel vég
zi munkáját, vannak még 
problémák. Sok a betöltetlen 
állás, az üzemorvosi munka 
még kellően nem megbecsült 
és anyagilag sem megfelelóen 
dotált. 

Rámutatott: ez a körülmény 
is hozzájárul 1ihhoz, hoífll 4 
biztosftottaknak közel 20 uá
zaléka a nehéz munkakörül
mények között dolgozó építési
és pál11af enntartási főnöksé
gek, a közép- és kisállomások 
dolgozói gyakran semmilyen 
üzemi orvosi ellátásban sem 
részesülnek. Egészségügyi el
látásuk biztosítása érdekében 
nemegyszer hosszú utazásra 
kényszerülnek. A vasút.egész
ségügyi hálózat összehangolt 
és jólszervezett működése 
szükséges, ezért feltétlenül to
vább kell javítani az egész
ségvédelmi munkát. 

Felszólalása további részé
ben a gyógyintézetek fejlesz
tésével foglalkozott. Hangsú
lyozta, hogy a kórházi és a 
gyógyházi ágyak elosztásakor 
a jövóben nagyobb gondot 
kell fordítani a vasúti szolgá
lat által okozott munka
egészségügyi ártalmak, külö
nös tekintettel az idegrendsze
ri megbetegedések gyógyítása 
feltételeinek ;avítására. 

Közismert, hogy a társada
lombiztosítás a népgazdaság 
teherbíróképességének meg
felelően nyújt különféle szol
gáltatást az arra rászoruló 
biztosítottak és családtagjaik 
számára. Ezek a szolgáltatások 
sokrétúek és összegükben is 
emelkednek, de a betegségek 

idején felmerült összes kere
setkiesést nem pótolják. A be
tegségekkel összefüggő ki
adások és keresetveszteségek 
részbeni pótlását k(vánja biz
tosítani a vasutas társadalom
biztosításhoz tartozó félszáza
lékos Önkéntes Támogatási 
Alap. 

- Az írásos jelentésben 
részletesen számot adtunk a 
félszázalékoo ÖTA működésé
ről, gazdálkodásáról, a szol
gáltatások bóvítéséről, ezeken 
túlmenően azonban a követke
zőket jelenthetjük a kongresz
szusnak - mondotta, majd 
így folytatta: - Az Önkéntes 
Támogatási Alap segél11ett ki
terjesztettük a tagok szak
munkást1inuló, általános- és 
középiskolai otthonokban el
hel11ezett, az egyetemek és 
főiskolák n1ippali tagozaton ta

nuló gyermekeire. Rendeztük: 
a segélyek elévülés! idejét. 

Az alap pénzügyi helyzete 
rentábilis, kiegyensúlyozott. 
A járulékbevétel, a segélyek, 
a vállalások és a támogatások 
céljára jóváhagyott kiadásokat 
fedezi, sót ezeknek a fejlesz
tésére is lehetóség van. Az 
ügykezelési bizottság a köz-

DR. LAKATOS LAJOS: 

s 

vetlen juttatások arányának 
emelése érdekében javasolni 
fogja, hogy 1971. ;úliua 1-töl 
az ÖT A segél11ei közül emel
;ük a kórházi ápalás 1ilatt le
vő dolgozók segél11ét évi mint
egy 4 millió forinttal, továb• 
bá 4 szüló nők kórházi- szülő
otthoni ápalás alatti segélyét 
évi 100 ezer forinttal. Az ön
kéntes Támogatási Alap kiter
jesztését tervezzük abban az 
időben, amikor a társadalom
biztosítási szolgáltatások fej
lesztése az egyes segélynemek 
fenntartását már nem teszik 
szükségessé. Tervbevettük a 

gyeTmekgondozá.si segéZ11ben 
részesülő nők, 4 nyilvántartott 
cukorbetegek, az érszűkület
ben szenvedők segél11ezését, 
valamint 4 csecsem6kelen1711e 
segél11 kiegészítését. Mind• 
ezeket olyan ütemben tervez
zük bevezetni, ahogyan az 
alap pénzügyi eszközei lehe
tővé teszik. A társadalmi se
gítségre szoruló anyagi gond
jaival való törődést tevékeny
ségünk egyik alapvetö felada
tának tartottuk és tartjuk a 
jövőben is - fejezte be fel
szólalását Molnár György tit• 
kár 

A szakszervezetnek 
nagy szerepe van a fiatalok nevelésében 

- Nagy öröm és megtisztel
tetés számomra, hogy 4 Vas
utasok Szakszervezete Vlll. 

kongresszusán megjelenhet
tem és a kongresszus munká
jáb1in ·részt vehetek - kezdte 
felszólalását a szegediek kül
dötte, dr. Lakatos Lajos. A 
szegedi területen dolgozó vas
utasok - közöttük a fiatalabb 
nemzedék tagjai is - érdeklő- , 
déssel és messzemenö egyetér
téssel figyelik a kongresszus 
munkáját. 

Ezután róluk. a fiatalokról 
beszélt. Elmondta. hogr az 
igazgatóság területén 32 KISZ
alapszervezet van. Békéscs1i
bán, Kiskunhalason és Kecs
keméten csúcsvezetőség. a sze
gedi csomóponton KISZ-bi
zottság irányítja az ifjúsági 
alapszervezetek tevékenysé
gét. A dolgozók bsszlétszámá
nak 20.2 százaléka, vagyis 
3102 fő életkora harminc éven 
aluli, ebből 3002 a fiatalok 
96,8 százaléka szakszervezeti 
tag. Ezek 4 számok jól érzé
keltetik, hogy mil11en nagy 
szerepe van a szakszervezet
nek a fiatalok nevelésében, é1'
dekeik képviseletében. A ko
rábbi, 1969. évi választások 
során az igazgatóság területén 
működő szakszervezeti bizott
ságok 409 választott tisztség
viselőjéből negyvenketten vol
tak 30 éven aluliak. ezzel 
szemben a legutóbbi választás
nal már 57-re nött a fiatalok 
száma. 

Elemezte a felszólaJó azokat 
a feladatokat, amelyek az if
júság erkölcsi és politikai ne
velésében, a pályaválasztástól 

SCHMIDT JAKAB: 

kezdve a közösségbe való be
illeszkedéséig a szakszerv..
zetre és a KISZ-re hárulnak. 
Ezzel kapcsolatban ;1ivasolta. 
hogy 4 közép- és alapszerve
zetek 1911-tól évente legalább 
egy esetben tűzzék napinndTe 
az ifjúság hel11zetét, a vonat
kozó intézkedési tervek vég
rehajtásának megvizsgálását. 
Területi, vagy országos szin
ten is jó lenne évenként meg
rendezni a vasutas fiatalok 
szakmai és politikai konferen
ciájáL Ezzel egyrészt biztosít
ható lenne, hogy a felső gaz
dasági és szakszervezeti veze
tés közvetlenül tájékozódjon 
a fiatalok gondjairól, más
részt a fiatalok is megismer
hetnék az egyes igazgatóságok 
feladatait, problémáit és na
gyobb lendülettel vehetnének 
részt ezek megoldásában. 

Vegyék fontolóra javaslatainkat 

Schmidt Jakab, a pécsi te
rület küldötte a pécsi pálya
fenntartási főnökség dolgozói
nak kérését tolmácsolta a 
kongresszusnak: 

- Aki ismeri 4 pál11afenn
tartási munkát - mondotta -
annak nem kelt különösebben 
ecsetelni, mit jelent 4 80-
100 eaztendős, elhasználódott 
vasúti pályát a régi, hagyomá
n11os szerszámokkal és felsze-

relésekkel - vagy aká1' a leg
modernebbekkel is - forg1i
lombiztos állapotban tartani, 4 
nehéz munkáb1in mindenkor 
helytallni. Okvetlenül fel kell 
azonban figyelni arra, hogy az 
e munkaterületen dolgozók 
létszáma megfogyatkozott és 
az utánpótlás csaknem lehetet
len. A pályafenntartási szol
gálatnál a dolgozók átlagos 
életkora túl magas. Ebben 
pedig szerepe van a mostoha 
munkakörülményeknek. 

- Dolgozótársaim nevében 
az 4 kérésem -, folytatta a 
kuldött. - hogy az új kollek
tív szerződés tert•ezetéhez fú-
zött javaslataink1it vegyék 
fontolórn, mert 4z általunk 
tett Í4V4Slatokat G g11akorlati 
életre 1ilapoztul'e ... 

Végül biztos!totba a kong
resszust arról, hogy a munka
körülmények, a szociális ellá• 
tottság javítása a létszám kel
lő mértékű emelését, a mun
ka intenzitásának növekedését, 
a fegyelem megszilárdulását 
fogja eredményezni a pálya
fenntartási szakszolgálatnál. 
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KULCSÁR JÓZSEF: 

A döntések lassúsága akadályozza 
a tervszerűséget 

munkáját gátolja, kapkodóvá 
teszi az évi tervek március
ban, sőt olykor májusban tör
ténő jóváhagyása, a létesít
mény-jegyzékek hiánya. 11:ppen 
ezért a tervszerűség biztosítá-
sa érdekében a vezérigazgató
ságnak, illetve a szakosztá
lyoknak jobban kell töreked
niök a megalapozott tervek, 
tervfeladatok gyors jóváha
gyására, kiadására. A kivitele
zők anyagi, műszaki kapacitá-

vezése és biztosítása bizony
talan. 

A küldött ezután a munka
verseny-mozgalom kérdéseivel 
foglalkozott. Szerinte az igaz
gatóságok egymásközti verse
nyének célkitűzései nem min
dig reálisak, és a jutalmak 
megszabása is hagy még kí
vánni valót. Javasolta, hogy 
az élüzem és a kiváló cím el-

Kisházi Ödön: 

nyerésére irányuló feltételeken 
kívül is határozzanak meg 
olyan versenyformát, amely 
az üzemvitel gazdaságosságát, 
a munkaerő és a munkaidő 
célszerű felhasználását segíti 
elő, továbbá az igazgatóságok 
versenyében emeljék annak a 
Jutalmát, amelyik már másod
szor, vagy ennél többször érte 
el az első helyezést. 

A X. pártkongresszus határozata 
utat mutat számunkra 

sa objektíve adott, így végső 
soron a döntések lassúsága ) 
akadályozza leginkább a terv- i 
szerúséget. A vezetőknek arról 

teljes felépítése nagy prog
ramjának megvalósítását. 

Ezután a X. pártkongresz
szus jelentőségét méltatta, 
amelynek határozata utat mu
tat társadalomépítő tevékeny
ségünk magasabb szinten va
ló folytatásához, a szocialista 
demokrácia kibontakoztatásá
hoz, a mostanihoz hasonló vi
tákban felszínre kívánkozó 
problémák, ellentmondások 
megoldásához. 

a SZOT-határozatról sem sza
bad elfeledkezni, hogy a be

' ruházónak a kivitelezés meg
kezdése előtt legalább 30 nap
pal tájékoztatni kell az illeté
kes szakszervezeti szerveket. A debreceni terület kül

dötte azzal kezdte felszólalá
sát, hogy a központi vezetőség 
írásban kiadott jelentését és 
a kongresszusi határozat ter
vezetét kívánja kiegészíteni, 
illetve alátámasztani néhány 
olyan gondolattal, amely a 
műszaki fejlesztéssel, a ter
meléssel, illetve a szakszerve
zet termelést segítő munkájá
val és a dolgozók bérezésével 
kapcsolatos. 

Kedvezőtlen tapasztalatként 
említette, hogy a vasút önálló 
főnökségeinek, üzemeinek a 
termelékenység kellő szin tú 
emelésére irányuló szervező 

PÓLIK ANDRÁSNÉ: 

Felszólalása második részé
ben a vezetés korszerű elvei 
és módszerei további elterjesz
tésének szükségességéről be
szélt. aminek egyik feltétele 
és eszköze a helyes káderpo
litika érvényesítése lehet, 
majd íp;y folytatta: 

- Minden vezetőtől követ
kezetesen számon kell kérni a 
munka termelékenységének 
növelését, a bértömeggazdál
kodásban rejlő lehetőségek 
hozzáértő kihasználását, hogy 
a nyereség kedvezően alakul
jon, s mindez a dolgozók egyé
ni érdekeit is szolgálhassa. 

A nevelést 
a szocialista brigádokban kell elkezdeni 

Viszonylag kicsiny, ám an
nál fontosabb szolgálati ág 
jelentőségére irányította rá a 
figyelmet felszólalásában Pó
lik Andrásné, a miskolci táv
közlési és biztosítóberendezési 
szakszolgálat dolgozója. A 
többi szolgálati ág dolgozói ál
talában azt hangoztatják 
mondotta - hogy: .,könnyű 
,iektek, mert a távközlés úri 
munka". Pedig egyáltalán nem 
az, legalábbis abban az érte
lemben nem, ahogyan gon
dolják. Ellenkezőleg, nagyon is 
férfias, nehéz munka, amihez 
ügyesség, erő, kitartás és a 
szakma szeretete szükséges. A 
gödörásástól az új technika be
vezetéséig minden a feladat
körébe tartozik. ne szüksége a szolgálatnak. 

A távközlő és biztosítóbe- Sajnos, ezek még jórészt hiá
rendezések megkönnyítik az nyoznak. Gondja ennek a szol
összes többi szolgálati ág mun- gálati agnak az is. hogy épító
káját, lehetővé teszik, hogy a brigádjai l!átTányban vannak 
vasút a nekik való munkakö- az építési fónökség egyéb bd
rökben minél több nót állít- gádjait'al, illetve az építési 
son szolgálatba, s ezzel köny- fónökséggel szemben fizetés és 
nyítsen súlyos munkaeróhiá- jutalmazás tekintetében. Se
nyán. A biztosítóberendezés a gítséget kérnek a fölöttes 
�•asút meó-ja is. Meózza. a pá- sz�rvektől ebben a tekintetb�n 
lyafenntartás, a �•ontatás és a is. 
forgalom munkáját. 11:szreveszi 
a rossz váltót. a szigetelési hi
bát, s azt is, ha a mozdonyve
zető nem kellően figvel, vagy 
ha a forgalmista nem szak
�zerűen kezeli a ber�n
dezéseket. Ehhez az el
lenőrzéshez sok jól kép
zett szakemberre és mod»rn 
technikai berendezésekre len-

SZAKOS ISTVÁN: 

Végül a nevelés fontosságát 
hangsúlyozta, s ezt - mint 
mondotta -, a szocialista bri
gádokban kell elkezdeni. úgy 
kell az embereket nevelni, 
hogy vasutas módra tudjanak 
gondolkozni. Itt van nagyon 
fontos feladata a szakszerve
zetne!,, a távközlési és bizto
sítóberendezési szolgálatban is. 

Több megértést a vontatás gondjai iránt 

i 

A budapesti ki)ldött, a Há.
rnán Kato Vontatási Főnökség 
vezetője a vontatás gondjait 
"lcírta a kongresszus elé. A 

munkaerógazdálkodás és a 
munkaidő jobb tervezéséhez 
fontos lenne mondotta 
többek között Szakos István 
-, ha a 7. és 8. szakosztály 
legalább egy évvel előre érte
sítené az igazgatóságot és a 
vontatási főnökségeket arról, 
hogy melyik vonalon, milyen 
típusú és számú "ontatójármű
veket kell majd üzemeltetni
ök. Ennek ismeretében alapo
sabban fel lehetne készülni a 
munkaerő-szükséglet biztosí
tására, a mozdonyvezetők, 
gépkezelők, lakatosok, szak
munkások elóképzésére, át
csoportosítására stb. Az is- kí
vánatos lenne a munkaterve
zés hatákonyabbá tételéhez, 
hogy a májusban bevezetésre 
kerülő új menetrend az előző 
év d 3cem herére el készülne, 
mert enélkül például az évi 
szabadság, a pihenőnapok ter� 

- Fontos esemény ez a 
kongresszus, elsősorban a vas
utas dolgozók, a Vasutasok 
Szakszervezete életében 
kezdte szavait Kisházi Ödön, 
az MSZMP KB tagja, az El
nöki Tanács helyettes elnöke. 
- Alkalom arra, hogy a köz
ponti vezetőség tartalmas, 
őszinte beszámolója alapján 
felmérjék az elmúlt négy esz
tendó munkáját, eredményeit 
és nehézségeit. valamint kije
löljék a legközelebbi évek 
feladatait. A határozatterve
zetet megfelelőnek tnrtom a 
legfontosabb feladatok elvég
zéséhez. Egyúttal elismerése
met és köszönetemet fejezem 
ki a jelentés készítőinek, mert 
szerintem igen magvasan je
löli meg és tartalmazza mind
azt, ami a vasutas dolgozókat 
élet és munkakörülményeik 
tekintetében elsősorban érdek
li, illetve érinti. 

- De szeretném. ha meg
éreznék - folytatta az Elnö
ki Tanács helyettes elnöke -, 
hozy az önök kongresszusa 
szűkebb, szakmai keretein túl, 
az egész o-rszág jelentős ese
ménye is. Tanácskozásaik felé 
rokonszenvvel fordulnak a 
testvéri szakszervezetek, és ér
deklődéssel figyeli azokat az 
önök közszolgálatát nagyra ér
tékelő egész magyar társada
lom. 

Kisházi Ödön ezután részle
tesen beszélt a vasutasok ke
mény, fegyelmezett munkájá
ról, a régmúlt Időkben és a 
felszabadulás óta tanúsított 
helytállásáról, majd fgy foly
tatta: 

- Szerény szavaimmal nem 
szeretném a vita menetét meg
szakítani, de bizonyos vagyok 
benne, hogy mindenkinek örö
met szerzek azzal, hogy ele
get teszek megtisztelő megbí
zatásomnak és a Magyar Szo
cialista Munkáspárt Központi 
Bizottsága elvtársi üdvözletét 
tolmácsolom ,i Vasutasok 
Szakszervezete VIII. kongresz
szusának, 4 kongresszus kül
dötteinek és a vasút vala
mennyi dolgozójának. A Köz
ponti Bizottság nevében egy
úttal hasznos és eredményes 
tanácskozást kívánok az elv
társaknak. Hozzanak olyan 
döntéseket, amelyek előmoz
dítják a szocialista társadalom 

DR. RÁBIK JENŐ: 

- A szakma! és a szakszer

vezeti vezetők akkor állnak 
hivatásuk magaslatán - je
lentette ki Kisházi Ödön -, 
ha megbeszéléseiken nem 
szorítkoznak kizárólag a=okra 
a kérdésekre, amelyeket vala
milyen jogszabály a két fél 
együttes állásfogl.alása. alá ren
del. Sót, amint együtt kell dol
gozniuk, úgy kell egymást a 
jó és tiszta megegyezéshez se
gíteni és bátran vitatkozni. 
Lejjebb, a szakszervezet kö
zépső és alsóbb szintjén is 
meg kell erősíteni ezt a mun
kamódszert, mert nem min
denben az engedékeny gazda
sági vezető és a mindenre bó
logató szakszervezeti tisztség
viselő, vagy vezetőtestület a 
követendő. Ellenkezőleg: az 
üzemi demokrácia intézményé
nek minden fórumán az egye
síti igazán az erőket, ha kicse
rélődnek a nézetek, és úgy ;ön 
létre az egységes cselekt•és. 

Az Elnöki Tanács helyettes 
elnóke nyomatékosan hang
súlyozta azt is, hogy ,i megbe
szélések és az eszmecserék 
soh,i ne menjenek a mµnka 
rovására. A t•asútnál nélkülöz
hetetlen fegyelem sem túrné 
el, hogy m1111ka közben i,itat
kozzék bárki. Ennek munka 
előtt, munka utan, főként egy
eey nagy vállalkozást megelő
zően van helye és fontos sze
repe. s az üzemi demokrácia 
alapja. éltetője és iskolája a 
szakszervezeti demokrácia. 

Megemlítette továbbá, hogy 
a szocialista brigádmozgalom 
mércéje magasabb, ezáltal -
ha csökkent is ugyan a brigá
dok száma - a mozgalom tar
talmasabbá, tetszetősebbé, el
fogadhatóbbá vált. Kérte a 
vasutasszakszervezet vala
mennyi aktivistáját, hogy min
den erejükkel támogassák a 
szocialista brigádmozgalmat. 

Az anyagi megbecsülés, a 
bérezés, az életszínvonal eme
léséről szólva kifejtette, hogy 
szétosztani csak azt tudjuk, 
amit szorgalmas munkával 
előteremtíLnk, és ha már meg
van, meg is becsüljük a közös 
javakat. A lakáshelyzet javí
tására irányuló erőfeszítések 
közül jelentősnek ítélte, hogy 
a jelenlegi ötéves tervben 400 
ezer lakás épül fel. Megemlí
tette, hogy személy szerint is 
nagyra becsllli a ;óhírú vas
utas kórházat, a MÁV egész
ségügyi intézményeit, ahol 
sok-sok beteg nyert már gyó
gyulást, felépülést. 

Kisházi Ödön elvtárs végül 
további sikeres munkát kí
vánt a kongresszusnak. 

Szolnokon 
sokat jawlt az egészségügyi ellátás 
A szolnoki MA V Kórház 

küldöttének felszólalásából ki
tűnt, hogy a kórház és rende
lóintézet működésének meg
kezdése óta a szolnoki jármű
javítóban is lényegesen javult 
az egészségügyi ellátás színvo
nala. Az üzem szakszervezeti 
bizottsága írásban kérte 
különös tekintettel az új Die
sel-bázis megépítésére és az 
osztályvezető orvosokkal, 
szakofovosoklqil �b� �setben 

tett üzemlátogatása alapján 
folytatott tárgyalásokra -, 
hogy a kórház vállalja el a 
dolgozók teljes (belgyógyásza
ti, kardlográfiai, audiológ\ai, 
reumatikal stb.) szűrését. 
Ugyancsak kérték az ipari ta
nulók állandó jellegű egész
ségügyi ellenőrzését, az üzemi 
baleseti sebészeti szakrendelé
sek orvossal és asszisztensnő
yel való ellátását, ._ �osi 

kében hozott rendelkezések 
betartásának felülvizsgálatát. 

A javaslatok ismertetése 
után dr. Rábik Jenő tájékoz
tatta a kongresszust a kórház 
tudományos tanácsának ered
ményes működéséről, amely
ben aktívan részt vesznek a 
MA V péceli, záhonyi, miskol
ci. debreceni és szegedi egész
ségügyi intézményeinek igaz
gatói is. A tudományos tanács 
elhatározta, hogy 1971. június 
3-5. között Szolnokon meg
rendezi a Tiszántúli vasútor
vosi napokat, s a vasúti bal
esetek orthopédiája és rehabi
litációja témakörben 36 elő
adást tartanak. A tanács két 

gépek karbantartását, a nők évre kidolgozta tudományos 
helyzetének javításával kap- programját, hogy ezáltal !s so
csolatos munkaélettani jellegű kat tehessenek a betegek gyó
vizsgálatokat és a járműjavító- gyításáért, illeh·e a betegségek 
ban foglalkoztatott nők érde- megelőzéséért. 

BÓNIS LAJOS: 

Egy év alatt 45 százalékkal nőtt 
a GySEV tranzitforgalma 

- A Gy5r-Sopron-Eben
furti Vasút magyar üzletágá
nak dolgozói azzal bíztak meg, 
hogy a kongresszus többi 
részvevőjével együtt felmér
jük az elmúlt időszakban vég
zett munkát. és tapasztalata
ink felhasználásával megha
tározzuk a további (eladatokal 
- így kezdte felszólalását Bó
nis Lajos, a GySEV küldötte. 

Ezután ismertette azokat az 
erófeszitéseket, amelyeket a 
kilenc é,·tizedes múlttal ren
delkező vasút dolgozói tesznek 
a tranzitforgalom javítása ér
dekében. Rámutatott, hogv n 
határforgalom, amely 1958-
ban alig 200 ezer tonna volt. 
az elmúlt évben 2 millíó 100 
ezer tonnára nöi-ekedett. A 
GySEV export-import- es 
tranzitforgalma. 1970-ben 45 
százalékkal nott az előzó éd
hez képest. Ezt az eredményt 
a GySEV dolgozóinak jó szer
vező munkája, ezen túlmenően 
a l\1Á V segítsége tette lehető
vé. 

- Ügy érezzük - mondotta 
a küldött -, hogy eredmenye• 
ink eléréséért külön is köszö
nettel tartozunk ,i MÁV szom
bathelyi és a debreceni igaz
gatóság t•ezetőjének és a zá
honyi körzet dolgozóinak is. 

A mozgalmi feladatok sike
re elvégzésében pedig nagy 
szerepe van a ,.családias'' jel
legű munkahelyi légkörnek, a 
törzsgárda és a szocialista bri
gádok tag�i fokozott meJlbe
csülésének. Nagy gond azon-

IFJ. BAKI ELEMÉR: 

ban a GySEV-nél is a létszám
hiány, a dolgozók nagymén:t1 
leterheltsége, az ela,•ult és 
korszerűtlen biztosító beren
dezé ek és a nem megfelelő 
vontatójármúpark. 

i·asutunk dolgozói 11 
kongresszustól gyakorlatba át
ültethetó, megralósitható gon
dolatokat, ezek nyomán úja.bb 
gazdasági és mozgalmi ered
ményeket rárnak - fejezte be 
szavait Bónis Lajos. 

Ezzel az első napi tanácsko
zás véget ert. A kongresszus 
március 18-án, dálelőtt 9 óra
kor folytatta munkáját. A 
második napi vitúban elsőnek 
ifjú Baki Elemér, a szombat
helyi terület küldötte kapot1 
szót. 

A fiatalok nevelése 
nemcsak a KISZ feladata 

tn, mint ifjúsági vezető 

azeretnék néhány szót monda

ni a fiatalokat foglalkoztató 

kérdésekről - kezdte beszé
dét, majd utalt arra, hogy a 
szakszervezet és a KISZ célja, 
szerepe, feladata több vonat
kozásban azonos. Mindkét 
szervezet munkájához sok se
gítséget ad a Magyar Szocia
lista Munkáspárt politikája, 
így például a párt 1970. feb
ruár 18-i állásfoglalása, amely 
kimondja: az ifjúság nevelése, 

felkészítése az életre össztár

sadalmi feladat. Ezért minden 
szervezetnek és a gazdasági 

vezetésnek is feladata az ifjú
ság nevelése. De kimondotta a 
párt állásfoglalása azt is, hogy 
a fiataloknál szintén az a 
mérce, ami a társadalom bár
mely más tagjánál, tehát 
aszerint kell megítélni őket, 
hogyan dolgoznak és mit tesz
nek személy szerint a társada
lom érdekében. 

A felszólaló ezután elisme
rően szólt a szakszervezet ne
velő tevékenységéről, a terü
leti bízott ág mellett létreho
zott üjúsági bizottságok mun
kájáról. Ennek ellenére több 
helyen él a gazdasági vezetők 
körében és az alapszerveze
tekben az a tudat. hogy az if
júság nevelése kizárólag a 
KISZ feladata. Ezen feltétle
nül változtatni kell. A fiata
lok egyébként nagyra értéke
lik, hogy a Vasutasok Szak
szervezete mindig hatékonyan 
segíti az ifjúság érdekeinek 
érvényesülését, s büszkék ar
ra, hogy az 1016/1967-es kor
mányrendelet végrehajtási 
utasítását elsőként a vasútnál 
készítették el, és azóta is igaz
ga tóságl, vagy még magasabb 
szinten minden évben napi
renden tartják. Szavait így 
fejezte be: 

- Nincs olyan munkaterület 
az életben, ahol értelmes cé
lok elérésére ne lehetne a fi,i
talokat mozgósítani. 
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PÁNTI BÉLA : 

A nyugdíjasok kérését tolmácsolom 

MAGYAR VASUTAS 

gálati főnökségek nem min
dig élnek a részükre biztosí
tott önállósággal, ami gátolja 
az iireinl demokrácia fejlesz
tését. A menetredszerű szál
lításnál ugyan a központi 
utasításnak szinite par8ll1cs
szerűen kell érvényesülnle, de 
például mlll!1kaügyi kérdések-

ben vagy ahol az általános 
rendelkereseken belül több 
intézkedési szabadságot !,ehet 
és kell adni a szolgálati ve
zetésnelc, nagy még a bátor
talanság, ezen pedig a szak
szenrezet és a szo lg:álaJti ve?Je
tks együ.ttmŰlködése sokaJt ja
víthat. 

yilágOl!l., mivel az annak alap
JWl kapol/t nyugdíjak összege 
már megközelíti a fizetés 90 
-100 szá-zalé!k:ált: - a vasútnál 
hat nyugdíjrendelet szerin& LUKÁCS /STV ÁNNÉ : foly6sítják a nyugdíjakat. A 

S:��:j
1

�:��:;: A vasútnál kevés nö van vezetö állásban 
eyos :megkülönböztetés még 
inkább kiüt.közik az általános �· 
�� 2 százalékos emelések f' 

inkább abban látja, hogy a 
nők közül egyesek, leginkább 

• a falvakban élők - kisebbsé
gi érzésük vagy hely1Jelen 
s�mléletük miatt - nem 
kapcsolódnak be a mozgalmi 
murutába, a helyi párt- vagy 
szal,.-szervezeti alaps:r.ervezeitek 
által indi bott politikai okrt:a
tásba. Gyakran otthoni sok 
munkájukra hivatko1J11ak, de 
ez az állítás nem mindig 
helytálló. Heten,ként egy-két 
órát szinrte mindeniki szakrt
hat magának, ha megvan a 
kés2JSé!re, hogy Tés2lt vegyen 
a társadalmi feladatokban, a 
politikai oktatá.,;ban. De ez 
csak a nők kisebb részére 

- A kisjövedelmű nyug
díjasok kéréisét tolmácsolom: J 
ha a népgazdaság teherbfró .,;":. 
képessége azt lehetővé teszi 
már a következő esztendőbe; 
v�llaljcm az ál!am nagyobb 

Pánti Béla, a szakszervezet reszt a kis nyugdíjasoTc szo
alelnöke, a központi vezetőség ciális helyzetének javításából 
mellett működő nyugdíjas - mondotta. 
szakbizottság vezetője a több Ezzel párhuzamosan a mint 90 ezer nyugdíjas prob- gyffl"mclrekmek az idős szülők " lémáit, gondjait tárta a kong- iránti kötelességét, felelősségresszus elé. érretét is felvetette a hoz-- Azt hiszem - mondotta zászóló. ,.Ne �djon egyetlen 
- nem kell külön hangsúlyoz- szakszervezeti bizottság sem ni, hogy a munkában elfáradt, segítséget ahhoz, hogy jó 
megöregedett emberek életét anyagi helyzetben let•ó gyer
szebbé tenni, problémáikkal mek szociális otthonban he-
foglalkozni és azokra megol- lyezze el szüleit, csak 
dást keresni nemcsak érdek- azért, hogy ezáltal na-
védelmi feladat, hanem az gyobb kényelmet biztosítson 
öregkort megtisztelő köteles- önmagának" mondotta, 
iég is. Ez vezette szakbizott- majd a szakszervezel!;i, illetve 
atigunkat is javaslatainak meg- társadalmi ienlliivalókkal kap
tételéné!, az elfogadott ;avas- CSJOlatos javasla;tai kfü.ölt em
latok megvalósításánál. lítette meg, ho,g;y a jó er6-

A gondok, problémák em- ben, egészsé!!lben le-vó, fókém 
litése közben szóba hozta, !ds jövedelmű nyugdíjasok ke
hogy - bár legújabb nyug• reset:i korlátozását helyes len
díjtöl'\.'ényün:k a legjobb a ne megszÜIIltetni. 

SOMOSKŐI GABOR : 

Lukács Istvánné, a buda
pesti területi bizottság kül
dőt:te a dolgozó nők politikai, 
gazdasági és szociális hely
zetével kapcsolatos tapaszita
!atai,t tátita a kongresszus elé. 
Véleménye s?.eriint a női 
egyenjogúsá.ggal nincs külö
nösebb baj. Élve a lehetősé• 
�el, többségük sikeresen 
halad az általál!los műveló
dés, a szakmai fejlődés, a 
politikai ismeretek bövftése 
útján. 

A küldött a problémákat 

érvényes. 
Ennek ellenére - állította 

Lukács IstvánJn.é - a va:sút
nál viszonylag kevés 1IÖ van 
vezető állásban, mert él még 
a.z a maradt nézet, hogy a 
nók erre alkalmatlainok. A ta
p8S2Jtala.tok alaposan racáfol
itak már erre a nézetre. 

Lukács Istvá:niné ezután a 
női munkahelyek S2l0ciális el
láitásának, az egyedülálló és 
sok gyermekes anyák hely
zetének javítását, szakmai to
vábbképzésük biztosítását sür
gette. 

A vasút vezetői DR. Ml SZAROS KAROL y :  

ne tíírjék el a baleseti veszélyforrásokat 
Somosköt Gábor, az MSZMP 

Közp()l!llti Biwttságának tag
ja, a SZOT titkára, a Szak
tanács elnökségie nevében me-
1€g sz.eretettel üdvözölte a 
lrongresszust, ainnak vala
mennyi rész.tvevöjét, majd be
Ye2Jetóiében arrol beszélt, 
hogy az elmúlt négy év na
gyon jelentős helyet foglal el 
az Eigész magyar szakszerve
:reti mozgalom történetében. 

A SZOT titkára ezután a 
Yasuta -szakszervezett tevé
kenységével fo.iaalkowtt. • 
igen nagyra értékelte az elért 
eredményeket. Am:ikor a X. 
pártkongresszus határozata és 
a negyedik ötéves terv cél
kitűzései nyomáltl a továb\Ji 
faladatokat vette számba, 
megjeg_vezite: 

- Teljesen egyetértek azok
kal a gonaolatokkal, amelyek
ről Pánti elvtárs beszélt 
mondotta. - Nagyon nagy 
nond a nyugdíjas probléma. 
Nálunk közei másfél millió 
ember van nllU{}'dijban, s a ta
valy hozott tntél'lke<lésekkel, 
amelyek közel egymilliárd fo
nnt kiadását jelentik. az ál
lam és a szaksrervereti moz-
11:ilom nem telcintette és nem 
tekinti le,,.ártnak a nyugdija
�ok problémáját. Már csak 
ezért sem, mert - figye
lembe vé,·e a felszabadulás 
óta eltelt 26 esztendőt - tár
sadalmllll'k olyan rétegiéról 
van szó. amely tevékenyen 
hozzájárult a termelt értékek 
elóállítá-,ához, növeléséhez. De 
ttidni kell azt is, hoizy az ál
lam és a szaksrerveti mozga
!l)m csak részben tudja ma
gára vállalni a nyugdíjasok 
t<>r'heit. gondjait. A népgazda
sán anyagi lehetóségein túl 
szükséges. hO(f11 a család, a 
11yerm.ekek fs hozzá;áruljanak 
az fd6s szülők gondjainak 
megoldá�tihoz. Nincs és nem 
volt olyan társadalom. ahol 
az efféle anve1ct terheket csak 
az állam viselte volna A 
szakszervezetek XXII. kong
re,;xzusa egyébként Ismét fog-
1 alklozik majd a nvu::tdijasok 
heh-z<>tével. a itondialk m�
oldására irál!lyuló !kérdések
kel. 

Somoskői Gáhol" a további-
11'k során hasznos tamácsok
kal sel?!t.ettie szakszervezetfulk 
tnunlkájált. 

- Azt javaslom, horn; a 
'kon,gresszusí vita összegezése 
után a szakszervezet elnök
sége a leqégt?tőbb problémák 
'TT'<'-OOldása cé11ából készítsen 
aflinlá.�t a s=�kszen•ezeti moz
galom XXII. kongresszusa 
tilé. 

Rámutatott aronban arra is, 
hogy hol, miben kell saját 
hatáskörben illGgyObb követlre
zstességgel dolgozni a vasuta
sok érdekében, amint azt a 
központi vezetőség beszámoló
ja is helyesen mérlegelte. El
sóként a személy- és áruszál
lításhoz rendelkezésre álló ka.
pacitá:s jobb kihasználására 
hívta fel a figyelmet, majd 
a munkaidő-csökkentés alap
elveinek érvényesítési lehetö-
11égeim mutatott ,-á, Kérte a 
vasút vere,tőlt, ne tűrjék az 
egyébkénlt Js ves,,,élyes ümm
ben külön jelenifflrezó baleseti 
vesrelyforrásokat. A létszám
hiány miatt pedig nem sírán
k07ll'li kiell - ahogy egyesek 
teszik -, rumem intézlredé
se!lret tenni a moo!kakörülmé
nyek további javít.ására, az 
utánpótlás S?JerVezettebb biz
t@tására, a srociálts elmara
dottság megszürutetésére. 

- Ha kell, ha. a helyzet 
megkívánja. - emelte fel 
hamgját a SZOT tiJ\lkára -, 
ultimátumot is lehet üzenni 
a szolgá.lati vezetésnek. Ha azt 
tap!IS2ltalják a szakszervezet 
vezet6i, hogy a bimonságo
sabb munkakörülményeket il
letően a körült.ekintóen meg
jelölJt határidó után sem kö
vetlrezik be javulás, köteles
llégülcnek tesznek Pleget, ha 
az ilyen ilzemrészben, mű
helyben t•agy vonalon a dol
gozók testi épsége védelmé
ben leállítják az üzemelteté3t. 
Ez termésret:esen nagyon fe
lelős, meggondolt, körültekin1ó 
előkészítést L!(ényel. De - ha 
a po1!tlkal fellépés, egyezte
tés nem ve:oot eredményre -
az ilyen határozottság nem
csak lndolkolt, hanem szüksé
ges is. 

Végül szóvá tebte, hogy a 
vasúton belül az egyes igaz
gatóságok, csomópontok, s,wl� 

A szállítás f ö teherviselője 
továbbra is a vasút marad 

Dr. Mészáros Karol11 rni
ni.�hel -eitltes a MA V ve-
�ja azzal kezdte 
felswlal..sát, hogy elószor 
Y<i$"Z részt a ,-asutas--szakszer
yezet kongressz;usán, éppen 
e2Jért nagy érdeklődéssel, 
&sz.inte meghato•tsággal fi
gyelte a tanácskozás munká
ját. 

- Úgy érzem, hogy a köz
ponti vezetőség bes::ámolója 
és a vitában elhangzott hoz
zászólások olyan folyamatot 
tükröznek, amely egyértelmú
en mutatja a vasút jelenlegi 
helyzetét - hang.,úlyozta a 
miniszrerhelyette.s. - Ugyan
a:kkor a jelent· eleimző, ér
tékelő és a feladatokat meg
határozó réslzle olyan, amely 
tükröz:!, hogy a szakszervezet 
a vezetés minden szintjén 
parmnere a gazdasági vezetők
nek. Nagyon fontos kérdés ez, 
fóként a7Jért, mert a munká
ban közösen kell a terheket 
Viselnd. 

Ezutáln a párt gazdaságpoll
fliikájáról beszélit. Mint alap
vető tézist említette, hogy a 
negyedik ötéves terv során a 
néooa,zdasá,g úgyneve-rett inf
rastruktúrális részel, a keres
kedelem, a közlekedés és a la
kásépí� gyOT'Sabban fejlód
mk, mint a tennelóágaz.atok. 

- A ml g:azdaságpolitikai 
célkitűzéseink részben a ne
gyedilc ötéves 1lerv célkitűzé
seiből és a közlekedéspoliti
kai célkitdzésekb61 adódnak 
- mandotta. - Itt egy pilla
natra azért állnék � mert 
a vasúton belül is -nagyon -sok 
téves nézet uralkodik a köz
lekedéspolitika! k'.Oncepcf6 
gyakorlati végrehajtásával 
kapcsolatban. Sokxm azt hit
ték, ho1111 a. gyenge forgalmú. 
vonalak felszámolásával a 
vasút a közlekedésen belül egy 
fokozatosa.n megszűnó kat.egó
ria. Ml!(lrn;őzódésC'm, ma. már 
mindenki előtt mlágos, h0/111 
a szállitást felada,J-.-0k fó te• 
herviselője, hordozója tovább
ra is a va.sút marad, s to
vábbra l:c! dörutóen a vasút 
mUinkáját61 függ a többi köz
lelkedé-sl ágazat munikája. A 
szállítási teljeslltmények túl
nyomó iföbbsé®t, 65-70 szá
za1ékált a jövőben is a vasút 
adja. 

Sokat vitatkoznak arról 1s; 
hogy milyen céljai vannak a 
közlelredéspolitikának. A köz
lelredéspolitika gazdaságpoli� 

tika, a gazda.'\ágpolitika pedig 
eszkö:oo a pártpolitikának. Te
hát a \11Sútpolitika is olyan 
politika, amely a társadalO!lil
politikai ig'ények lklielégitését 
szolgálja. Legfőbb célja 112 
<iru- és személyszállUás nép
gazdasági szinten törtéoo ki

elégítése. Ennek kiell aláren
delni 112okat az eszközöket, 
amelyek a. közlekedési ágak 
munkamegosztásából követ
keznek. 

� f.og1alkorobt a 
:rniníszt;erhelyettes a vasút fej
Ies:1ltési kérdéseivel. Annak a 
véleményének adott kifejezést, 
hogy a negyedi:k: ötéves rervet 
kedvező feltt.ét,elek mellett 
kezdtük. A vasút fejles-zitése 
sdkkai1 jobban biztoslltott, 
:mint a ko.rábbi tervidósmkok
ban bárnmkor. A fejlődés 
szempontjából :meginyu!1Jtató az 
is, hogy a vasut111sok bérszín
vonala az elkövetkezendő 
években gyorsabbain növek
szik, mint a népgazd.aság 
egyéb ágazataiban. Fejlesztés
re és kol'S2lerŰsítésre 30 mil
liárd forint áll rendelkezés
re. Ez jelentős összeg. A vas
útnak ebből kell megoldania 
az.olrat a felada.tolrat, ame
lyek a fejleszJt,és szempont
já:ból a legforutosabbak. 

- A munkaeszközök és a 
mimkamódszerek megváltozá
sával már eddig is tll11talm:i 
változás követlre2lett be a vas
út munkájában - foly,tatta 
goo.dolaitailt. - Elmwk ma
gával llrelJ. h02llli! a szerve2leti 
formák bizcmo,os módosulását 
is. Ez a2J011lba.n nem valami
féle ál!lsZJeI'Vezés, amlról egy 
idó óta illa.gy elósreretettel be
S?Jé� az emberek Itt � 

ról van szó, amiJt a központi 
vezetooég határozati javaslata 
is .nagyon helyesen leszögez: 
a korszerű vezetésben és a 
korszerű szervezeti formák 
kialakításában mielőbb előre 
kell lépni. 

A vitában elhan,gzdbt ész
revételeket, jav.aslaitokat, ame
lyek úgy giondolom, hogy 
nagy tan.u'lságul szolgálnak 
számunkra, szám.omra is, az 
újonnan megválasztandó köz
ponti vez.etöséggel együtt meg
vizsgáljuk és ahol lehetséges, 
megtesszük a szükséges in
tézkedést. Most pedig enged
jék meg, hogy megköszönjem 
a szakszervezet ig.en korrekt 
l'!egitségét, amelyet az első hó-

G/USEPPE FOCO : 

., 

napokban adott munkámho.sl 
Ez a segítség nagymértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy tisz-i 
tán lássak a vasút munkájá� 
ban. úgy látom, hogy a kö-' 
vetelmooyek értékrendjébe11 
a szakszervezet mun.kája ma
gas helyet foglal el. Azokban 
az eredményekben, amelyet 
eddi.g elértek és az előttünk 
álló feladatok megoldásához, 
:minit eddig, ezután is bizto
sít élc a vasutas törugárdfl 
mintegy százezres tábora. 
Olyan eró ez, amellyel a inéP
gazdaság egyetlen ága!;ata sem 
rende1k,ezik, s amelyre min
den idóben lehet számftami. -
e szavakkal fejezte be felszó
lalását a mLnisziterhelyett�. 

Világszerte megnött 
a szakszervezetek szerepe 

Nagycm örülök és meg
tiszteltetésnek veszem, hogy 
részt vehetek az önök kong
resszusán. - ezekkel a sza
vakkal kezdte beszédét Giu
seppe Foco, a Közlekedési, 

Szál1ítási, Kikötői és Halászati 
Dolgozók Szaksrervezetei 
Nemzebközi Szövetségének tit
kára. - Ismerjük azokat az 
erőfeszitéseket, melyeket an
nak érdekében tesznek, hogy 
a.z ország lakossága számára 
kényelmes, gyors közlekedést 
biztosívsanak. S mindez együtt 
jelentkezik a sza.lcszervezett 
problémákkal. melyekröl a be
számolóban és a vita során is 
oly sok szó esett. A munka
köriilmények javítása, a bal
e6ebelhárítás, az egészségügy, 
a =kmai képzlés mind-mind 
olyan feladatok, amelyek meg
oldásával jelerutősen elősegít
hetik a szocializmus épntését 
hazájukban. Ez a munkájuk 
ugyainakkor hozzájárulást je
lenit a világ vasutas dolgozói
nak harcához, akwk azétit küz
denek, hogy az egész vilá
gpn gyözron a szabadság és 
a nemzeti függetlenség, gyöz
zön az imperializmus és a há
ború elleni hare. Nekünk, 
mint a nerrrneilközi szövebség 
tagjainak segf;teni kell a ka
pitalista ornzágok vasutasai
nak harcát; hogy előbbre vi
gyük köv-eteléseiiket és akció
programjuk megvalósítását. 

Giuseppe Foco a !további
akban a szakszel"ll'ezetek meg
:növ-ekedett srerepéról beszélt. 
A dolyo,zók védelm.e megkö
veteli, hogy a szakszervezetek 
harcol}<tnak a munkané!kiili
ség, a fizikai túlterheltség el
len és mel7falál;ák a baleset• 
elhárítás é<s a betegbiztosítás 
hatékonyabb formáit. A ka
pitalista országokban nemcsak 
ezekért, hanem az elbocsátás 
ellen, a bérek emeléséért és 
az árak rögzítéséért, a ,nyug
díjak emeléséért és az egyen
lő munkáért egYenló bért jel
�6 mel!;Valósításáht is küz• 
den:l kell. 

- Orömmel tapa.szta.ltam. 
hogy az önök kongresszusán 
kifejezésre juttatták testvéri 
szolidaritásukat a mcmop6liu
mok, a, kizsákmányolás ellen 
harcot folytató vasutas test
véreik iránt. BefeJezésül en
pedjék m.eg, hogy a magam 
és a szakma.f szövetség 11e-

vében sok sikert és boldog 
jövőt kívánjak önöknek. éa 
országuknak. 

Giuseppe Foco hozzászólá
sa után az elnök az idó elő
rehaladottsága miatt leziárta 
a vitát. Jóllehet a kong:resz
szus tirtlkárságához még 34 
küldött juittatta el felszólalá
sát. 

A vi'tá'ban elhangzott fel• 
&zólalásokra Szabó Antal fó
ti tkár válaszolit. A kongres&Z:ll9 
vitáját magas színvonalúnalo 
értékel!te, mert valamenin) i 
felszólaló konkret példákkal 
támasztotta alá az írá os és 
szóbeli beszámolót és a hatá
roo:aiti javaslatten·ezetet. 

- A központi vezetőség ne
vében megköszönöm a bizal
mat, a munkánkhoz nyújtott 
segítséget. Meggyőzödésem, 
hogy az új közpcmti vezetőség 
hasonlóan, eredményesen te
vék.enykedhet, ha a taqság
gal egységben törekszik a.z e!
fQ{la(lott határozatok követ
kezetes végrehajtására. Mun
kánk társadalmi háttere, po
litikai alapja, igen jó. Pá.r
tunk politikája, a fejlődés 
iránya világos útmutatást �d 
részünkre, hogy mit és hogya •i 
kell végeznünk. A vasutaso1

,: 

hivatás-szeretete pedig bizto-r 
reményt nyújt arra, hogy ne
héz, de szép feladatainkat a 
jövőben is becsülettel fogjv ': 
ellátni. - íeje1Jte be zársza
vát Szabó Antal főtitkár. 

A válas2Jtás utáin kerillrt sor 
az új központi veret.ős.ég -
Vál�.m,ásár� 

Jru!g 

Szavamak a küldöttek 
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A Vasutasok Szakszervezete újonnan 
me/nílasztott Központi V ezetősé/e 

Gábor Békéscsaba állomás, 
Molnár György szakszervezeti 
központ, Nagy Éva Szombat
hely, Vasútigazgatóság, Nagy 
Istvánné Debrecen állomás, 
Nagy Tiborné Utasellátó Vál
lalat 19. sz. üzem, Németh Ilo
na Szombathely, Vasútigazga
tóság, dr. Pálmai István Bp. 
MA V Magasépítési Főnökség, 
Pánti Béla nyugdíjas, Pintér 
Lajos nyugdíjas, Pere József 
szakszervezeti központ, Pusz
tai József GYSEV, Püski Im
re Békéscsaba, Vontatási Fő
nökség, Rausch János Sárbo
gárd, Pft. X. pm. szakasz, 
Rácz Kálmán Szeged, Vasút
igazgató.ság, Rék.asi István Bu
dapest, területi bizottság, Rét
falvi Tibor, szakszervezeti 
központ, dr. Rimóczi László, 
V aJSúti Főosztály, 3. szakosz
tály, Siska Andrásné Nyír
egyháza, Vontatási Főnökség, 
Szabári Bertalan Bp., Hámán 
Kató Vontatási Főnökség, Sza
bó Albertné Győr, Pályafenn
tartási Főnökség, Szabó Antal, 
szakszel"Vezeti központ, Szabó 
József Veszprém-1,ülső állo
más, Szarka Lajos Szombat
hely, területi bizottság, SzeMs 
Ottó Szolnok állomás, Szent
annai Józsefné Pécs állomás, 
Szücs István Salgótarján, Von
tatási kirendeltség, Temesi 
Béla, !!:szaki Jármüjavító 
Ozem, Tóth Györgyné dr., 
Vasúti Főosztály, Tóth Kál
mán, MAV Kitérőgyártó 
Ozem, Gyöngyös, Tuczai Gyu
la Szombathely, területi bizott
ság, Ürögi József, MA V Tiszt
képző Intézet, Varga Erzsé
bet Felsőzsolca, MA V Kerté
.sret, Varga István Miskolc, 
Vasútigazgatóság, Végli Fe
renc Budapest, területi bizott
ság, Vén Ferenc Kiskunhalas, 
Pft. Főn. XXIV. pm. szakasz, 
Veszely József Nagykanizsa, 
Vontatási Főnökség. Vincze 

Az elnökség tagiai 
Az újOO'li!lan megválasztott 

központi vezetőség - közvet
lenül a választás után 
megtartotta első ülését, me
lyen tiitkos szavazással meg
választotta a 15 tagú elnök
séget és a tisztségviselőket. 

A szakszervezet elnöke: 
Gyócsi Jenő, alelnökök: dr. 
Tóth Györgyné és Pánti Béla. 
Főtitkár: Szabó Antal. Titká
rok : Gulyás János és Molná.r 
György. Az elnökség további 
tagjai: Acsai Mihály, Kinczli 
József, Krekó Ferenc, Megy
gyes István, Rék.asi Ish•án. dr. 
Rimóczi Lcíszló, Rétfalvi Tibor 
és Ürögi József. 

A központi vezetőség meg
erősítette funkciójukban ille
tóleg megbízta az osztályveze.. 
tóket és a w..aikblzottságok ve-
2leJtó.it. A közpon•ti vezetóség 
osztályai,nak vezetői : Rétfalvi 

Tibor s:rervezésl és káderosz
tály, Pere József gazdasági és 
pénzüg_vi QS1rtály, Krekó Fe
renc társadalombiztosítási osz
tály, K �jcsa József kö:r.ga2lda
sági osztály, Berta István 
munkavédelmi felUgyelóség, 
Kellner István kultúr- nevelé
si- és sportosztály. A Magyar 
Vasutas felelős szerkesztője : 
Visi Ferenc. 

A központi veziet:&ég szak
bizottságain,a.k vezetői : forgal
mi sza,kbiwbtság Békési Sán
dor; v=taitási szakbiwttság 
Szúcs István; pályafenntartási 
távközlési és épírtési szakbi-
2l0btsá.g: dr. Pálmai István; 
ipari szakbiwtl&ig Temesi Bé
la; szociális bizottság Krekó 
Ferenc; nöbi:rottság dr. Tóth 
Györgyné; ifjúsági. bizottság 
MolnáT György; nyugdíjas 
szakbiwttság Pánti Béla. 

A kongresszus távirata 
az Amerikai Egyesült Államok 
budapesti nagykövetségéhez 

A magyM vasutas dolgozók mélységes felháborodással tiltakoznak amiatt, hogy az Amerikai Egyesült Allamok k01'manya _a különböző ígérgetések ellenére az indokínai háború befe3ez�se helyett, agresszióját egyre szélesebb területre terjeszti„ ki. E� az es-ztelen háború áTtatlan emberek ezreinek életét kovetelt és egy újabb világháború kirobbantásának veszé
lyét Tejti magában. Amikor a haladó emberiség mérhetetlen 
e7:őfe�zíté�eket tesz a világbéke fenntartásáért, az emberi jó
let noveleséért, az elmaradott országok felemeléséért, ugyan
akkor az Amerikai Egyesült Allamok k01'mánya dollármil
ltárdok.at fordít az emberiség irtására. 

A vasutasok szakszervezetének VIII. kcmgresszu&a a ma
gyar vasutasok nevében támogatja a világ haladó erőinek 
köztük az amerikai népnek a világbéke helyreállításáért fo� 
lyó erőfeszltéseit, s követeli az indokínai háború azonnali be
fejezését. 

Budapest, 1971. március 17. 
A Magyar Vasutasok Szaksze"ezete 

VIII. kongresszusának réinvevól 

Kocsitakarítók 
Miskolc-Tlazai pályaudvaron 

a kocsitakarltó részlegnél 112 
n5 dolgozik. Napi tevékenysé
gük a kocsik tisztításában, ta
karításában merül ki. Nem 
kbecsülendő munka amit vé
geznek, hiszen naponta 120 
kocsit ke.1.1 kitakarítaniuk és 
ezen felül 20 kocsinál el kell 
végezni a nagytisztftást is. 

Eves vállalásukban elsősor
ban a minőségi munka megja
vttás6ra tettek felaJánlást. Vál
lalt kötelezettségükPt teljesi• 
tették. Erre a legnagyobb biz
tosíték a jövőben is, hogy a 
részleg valamennyi dolgozója 
szocialista brigádban dolgozik. 
Az értékelések alapján egy 
arany-, egy ezüst- és három 
bronzjelvénnyel kitüntetett 
brigáddal büszkélkedhetnek. 

A napi szakmai tevékenység 
mellett derekasan kiveszik ré
szüket a társadalmi munkából 
is. A szakszervereti bizottság 
véleménye az Is, hogy Mis
kolc-Tiszain az egyik legjob
ban működő múhelybizottság 
a kocsitakarítóké. Mindenki 
szel"Verett dolgozó és nincs 
tagdíjlemaradásuk, de olyan 
megmozdulás sem, amiból ki 
ne vennék a részüket. 

Minden nó egyben tagja a 
vöröskeresztnek, és nem egy 
többszörös véradó. Nagy IV. 
Sándorné, Csákány Andrásné, 
Majár Ferencné kitüntetésben 
is részesült. 

A kocsitakarítók jó munká
ja azon is alapszik, hogy a 
dolgozók között jó az össz
hang, rendszeresen megtart
ják a bizalmi és műhelybizott
sági értekezleteket, ahol a 
problémákat bátran fel,vetik. 
és azon a vezetőség igyekszik 
is segíteni. 

Kisvárdai János 

Acsat Mihály Szeged, területi 
bizottság, Ambrus István 
Szombathely, Vontatási Fő
nökl.ség, Auguszt János Szom
bathely, berületi bizottság, Ba
ta Ferenc Szombathely, Jár
műjavító Ozem, Berta István 
szak.szervezeti központ, Békés 
Sánd01' Budapest, területi bi
zottság, Bónis Lajos G YSEV 
Igazgatóság, Csiki Lajos Deb
recen, Járműjavító Ozem, De
meter Géza Záhony, Vontatási 
Főnökség, Dénes Sándor Deb
recen, Vontatási Főnökség, Fe
hér László Vasúti Főosztály, 
kibernetikai osztály, Fekete 
Sándor Debrecen állomás, Gaz
dag Lászlóné Budapest, MA V 
Hídépítési Főnökség, Gazsi La-
1osné Szeged, Vasútigazgató
ság, dr. Gróf József Utasellátó 
Vállalat, Gulyás János, szak
szervezeti központ, Gyócsi Je
nő, Vasúti Főos2itály, 8. szak
osztály, dr. Iláhn Elemér 
MAV rendelőintézet, Pécs, dr. 
Hegedús Károlyné Miskolc, 
Gömöri pu., Hontvári József 
Budapest, területi bizottság, 
Juhász Lajos 1i.\11;sko1c, Vasút• 
igazgatóság, Kajcsa József 
izakszervezeti központ, Kalász 
Ferencné Ba1atonszentgyörgy 
állomás, dr. Karácsony E:va 
MAV Kórház és Rendelőinté
zet, Katkó Elemér Záhony ál
lomás, Kellner István, szak
szel"Vezeti központ, Keszei Ká
roly Magyar Országos Horgász 
Szövetség, Kinczli József Pécs, 
területi bizottság. Klujber Im
réné MA V Kórház és Rende
lőintézet, Koszorús Ferenc 
MSZMP Központi Bizottsága, 
Kovács István Dombovár, 
Ei,ítési Főnökség, Kot•ács 
László Utasellátó Vállalat, 
Kazári József !MSZMP Köz
ponti Bizotbsága, Krekó Fe
renc szaksrervezeti központ, 
Kulcsár József Debrecen, 
MAV Építési Főnökség, Kum
mer István Vasúti Főosztály, 
6. B. os2:tály, Meggyes István 
Bp. Keleti Vontatási Főnök
ség, Mezei István Miskolc-Ti
i,,,..ai pu., Miskolci Sándor 
fMliskolc-Tiszai pu., Molnár 

Károly Miskolc, Vontatási Fő- ,-----------------------------------------
nökség, Volosinovszki János 
Debrecen, területi bizottság, 
Zemliczky Katalin Bp. Nyu
gati pu., Zombori Lajos iM•is
kolc, területi bizottság. 

A Vasutasok Szakszervezete Számvizsgáló 
Bizottságának újonnan megválasztott tagjai 

A meghalt bel;'dt 300 apa 
Zalaegerszeg, rnntatásl fő- nyomán bontakozik ki ez a 3 

nökség. Szürke épületek, lm- és fél évvel ezelőtti tragédia 
morság, füst. Közelről oldot- és ami azóta történt, 
tabb a milió. Tisztaság, rend 
mindenütt. A bejáratnál egé- - 1967 júliusában Veszp
szen friss üzemi híradó, rajta rémbe ment tőlünk kl&egítőbe 

temetési 87.ertartás után oda
jött hozzánk a meghalt egyik 
testvére, s ar.t mondta, hogy 
v..a.vunkon fog bennünket 
Mondtuk, eg)ész nyugodtan. 

Horváth Ernő 24 éves moz- - A temetés utáni termelési 
Csóti István elnök (Vasúti (Anyaggazdálkodási és Ellá- három év körüli kisgyennek dcmyfűtőn.k. On.nan Győrbe tanácskozáson kollektívánk 

Főosztály 4. Pénzügyi Szak - tási Igazgatóság), Konka Lász- fényképe. Az alatta )evő rövid vezényelték, ahol sajnoa mun- fl.ay döntött, hogy minden év 
osztálv), Békést Antal (Északi szövegböl az idegen csak any- ka közben halálos áramü.tés ·"'nius és december hónapJ'á-, ló (Budapesti Vasútigazgató- nyit tud meg, hogy egy meg- ,� 
Járműjavító Ozem), Burán ság Számviteli Főnökség, Po!- halt dolgozó áTvája, Tamáska éTte. Zalabéren fiatal özvegy- ban valamennyiünk erejéhez 
Károlyné (MÁV Nyugdíjhi- gár Sándorné (MÁV Köz- áll a fotón, akinek nevelését asszony és 6 hónapos kisfiú mérten pénzt ad a kis án•á• 
vatal), Deák Ferencné (Anyag- maradt egyedül - mesélik nak 10 éves koráig - mondja 
gazdálkodási és Ellátási Igaz- egészségügyi Intézet), Szamo- segítik az itt dolgozók. még mindig megrendülten. - a szakszel"Vezeti bizottság tit-
gatóság), Erdei Lajos (Landler si Aladár (MAV Tervező ln- Mi van emögött a szűk sza- A temetésen megfogadtuk: 4 kára. - Az összegyűlő forin
Járműjavító Ozem), Kalmár tézet), Tóth Béláné (MÁV vú híradás mögött? Kiss Ró- főnökség .100 dolgozója pótol- tokat takarékbetétbe rakjuk, s 
János (Budapesti Vasútigaz- Kórház és Központi Rendelő bert vontatási főnök és Ko- ja - már amennyire ez le- TaJmáska 10. születésnapján le
gatóság), Keresztúrt Pál Intézet). vács Sándor szb.-titkár szaval hetséges - a meghalt apát. A tétbe helyezzük a gyámható-

ságnál. Az fgy megtakarított 
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Arcok a kongresszusról 
Fények villannak a kong

resszusi teremben. Amint egy
egy hozzászóló fellép a vörös 
drapéliás szónoki emelvény
re, a televízió operatőrének, 
a filmesek reflektorainak, a 
fotoriporter örökvakujának 
kereszttüzébe kerül. Mi is rá
irányítottuk „lencsénket'', az 
újságíró szemének kutató te
leobjektívjét a VIII. kongresz
szus tanácskozásáJJak néhány 
Jellegzetes résztvevőjére, akik
nek sza�·a, e!(vénisége, elő
adásmódja \"alamilyen oknál 
fog\"a különösen megragadó 
'\'Olt, 

A forgalmi mérnök 
Enyhe mosoly suhan át a 

tömöbt széksorokon. amikor az 
elnök, Miskolczi Sándor mis
lcolci küldattet szólítja az 
emelvényre. Az első pillamat
ban valóban tréfásnak tűnik: 
egy 11-Ii:skolc!, aki miskolci. 
Középtermetű, szinte srácos
nak látszó, karc-sú, fiatalem
ber jelenik meg a mikrofon
nál. :Érdemes odafigveini ar
ra, amit mond. A vonatkísé
rők, kocsirendezők, a saru
sok gondjairól beszél meg
g)'ózódéssel, meggyőzően. Ami
kor később gratulálunk hoz
zászólásához és saját dolgai
ról, munkájáról kérdezzük, a 
következők derülnek ki : for
galmi mérnök és Miskolc
Tiszai pályaud11ar műszaki 
állomásfőnök helyettese. Pé
lyáját egész fiatalon, forgal
m.i9taként kezdte. aztán két 
évig állomásirányító, majd 

most, hogy nem rég M1lV
ösztöndíjja1 forgalmi mérnöló 
diplomát szerzett, ő a legfia
talabb állomásfőnök-helyettes. 
Most Is -tanul: mérnök-kózgaz
dá·sz képesítést akar szerezni 
a Műszaki Egyetemen. Már 
diploma tervén dolgozik. 
Egyébként vasutas „dinasztia" 
�agja: nagyapja a miskolci 
járműjavítóban dolgozott, ap
ja mozdonyvezetó, huga, öc.s
cse is oosutas. Nős, két gyer
mek apja és mindöss:re alig 
30 éves. f:1-hal a forgalmi 
szolgálatért és á,t vnn itatva 
múszaló szemlélettel, mert -
mint mondja - a vasutat 
csak a forgalom, a vontatás, 
a pályafermtartás és a távköz
lés biztosftóberendezé.� szin
tézisében tudja elk.<prelní. 
Eszménye: a hatékony, !(azda
sá,gos vasút, korszerű technii
kávaL 

Saját tételének 
bizonyítéka 

Jó megjelenésű íiatalasz
szony Lukács Istvánné salgó
tarjáni szemflypénztáros, a 
budapesti területi biwttság 
küldötte, a nőbizotitság tagja. 
Hogy „tárjaani" rögtön elárul
ja ízes, palócos kiejtése. Ez 
azonban csöppet sem zavaró, 
sót érdekesen színezi kerek, 
ért.elmes mondatait, amelyeket 
eleinte lámpalázasan formál, 
hiszen élete elsó kongresszusi 
felszóLalását mondja. Amikor 
aztán észreveszi, milyen ér
deklődéssel hallgatják, emelt 

hangon száll síkra a nók fe
lelős munkakörökbe helyezé
séért. Határozottan, tételsze
rűen jelenti kí : ,.A nők mun
kaintenzitása, munkafegyelme 
van olyan, mint sok férfié". 
Amikor a tanárakozási szü„ 
,1etben életéről, munkájáról 
faggatjuk, úgy tűnik, tételé
iook saját maga az élő bizo
nyítéka. mert a szolgálaton és 
a családján kívül minden ide
jét a táTsadalmi munkának 
szenteli, álla11dóan kint van a 

területen és mint nőbizottsá
gi tag a nők ügyeivel foglal
kozik. No és tanulással. A 
tarjáni közgazdasági techni
kum esti tagozatán képezi 
magát, sreretné szakmai is
mereteit és áJJtalános művelt
ségét magas színvonalra fej
leszitení. Férje is vasutas, de 
szakmájában tavaly kicsit 
„hűtlen.kedett", mert átment a 
tarjáni kohászathoz szállítási 
üremveretónek. Am öt hónap 
elteltével visszahozta a „hon
vágy" a vasúthoz, , most 
SalgótaT}án-külsón kereskedel
mi tartalékos. 

Felfedezés 
Már az előtte szóló beszéde 

alatt előre jön a miskolci 
küldöttek csoportjából és úgy 
helyezkedik el a szónoki emel
vény közelében, hogy ha szó
lítják, késec'lelem nélkül elfog. 
lalhassa helyét a mikrofcmnál. 
Srerén� nyugodtan üldö
gél, csak meleg, barna tekin
tetében csillog némi izgalom. 
Korállltsem a lámpaláz jele, 

mert amikor fellép a dobogó- § korában kapja kézhez. Jelen
ra és besz.élni kezd a lázas � leg 6200 f01'!nt van már Ta
csillogás egész egyénliségéböl § máska „bankjában". Apja 
áradni kezd és érződik, hogy � fényképét az oktatóterem fa
belső fútöttsége egy örökké � ]ára akasztottuk iki. hogy min
tevékeny, lelkes ember állan- § dlg köztünk legyen. Enélkül 
dó a.Ik.atl tulajdonsága. Pólik � sem tudnánk és nem Is akar
A�drásné, a miskolci TBFF � Juk elfelejteni. Rendes, jóra
füzesabonyi fenintartási sza- § való munkatárs volt. 
kaszának dolgiozója már első §  _ Tamáska S01'sát figyelemmondataival �tát nyer. A § me! kf.sérjük. Szinte állandóan s1:tto�s, pal?irzorgés és a � tudjuk, hol tart a fejlődésben. 
tobb1 nesz , p:illa.nart.o� alatJ § Segítjük majd a pályaválaszelhalkul,_ trunden telón��. rea � tásnál is, ha odajut. Ha vassz1;geződ1k .. ,,Papfr nélkul .. �e- § utas lesz, fokowttan támogatszel, szavait  takarékos, rovid, = luk életútján de határozott mozdulatokkal =  
kíséri, összhangban mondani- � Adódik olyan l!Set :Is, hogy 
valójával. Szakswlgálatának § már nem Is egészen fiatal dol
szépségeiről, fontosságáról, §  gozó lósiklott életét kell rend
a nők helyzetéről szól. f:s - § be-hozniok. A kollektíva egy
kér is, de úgy, hogy minden i harmad része szocialista bri
mondatából lótetszik: elsósor- § gádban dolgozik. EzekTe az 
ban maga akaT adni, -segíteni. � emberekTe mtndenben lehet 
Hozzászólása elég hosszú, de a � számítani. Szavukból s a fő
kongresszus ernyedetlen figye- � nökségen látottakból megálla
lemmel hallgatja és végül § pítható, hogy példás az 
hosszan - megtí!poolja. § egvüttműködés a gazda-sági ve-

KI ez az energikus, kicsi § ?.etés és a szaksrerveret között. 
asszony? Mesterségét a vasút- � Mindenről közösen, egyetértés
-nál kezdte tanulni még az § ben döntenek. Aktívahálóza-
50-es évek elején, aztán mint § tuk segítségével eljutnak mm
műszerész dolgozott a miskol- i den dolgozóhoz, a betegekhez 
ci igazgatóságon. Hamarosan ;  is. Takács Miklós motorszerelő, 
mű vezetőhelyettes lett az igaz- § sok zalai dombot megmászott 
gatósági távbeszélő Tcözpont- § már beteglátógató útjai soran. 
ban, majd 4 füzesabonyi köz- § Véradással Is segítik a rászo
pont művezetője. Jelenleg � rulókat. Tavaly 90-en adtak 
távközlő vonalellenór. Hatvan- � vért. Bödör József huszonhat
tói Miskolcig az egész terü- § swros véradó. 
let vcmalainak felügyelője, fő- i • 
műveretője. Ez fgy nagyon § .- Egyutt valljuk - mondta 
egysrerűen hangoznék, ha nem i Kiss Róbert és Kovács Sán
mondanánk el azt is, hogy § dor -, h�y az emberekkel 
kö2Jben elvégeme a budapesti § bánni tudn� kell. �I �ost már 
Puskás TivadaT távközlési § lassan meg1smertuk, kivel ho
technikum levelező tagozatát � gyan tudunk célt érni: kinél 
a tiszroképzőt. JelEl!lleg � � hatásos a szép szó, s kinél 
marxista egyetem hallgatója. § ered�nyesebb az „emeltebb 

Férje forgalmi szolgálattevő � hang • 
Füzesabon11ban. ' i llz. T. 

tJnnepi műszak. Március 29-
től április 4-ig ünnepi műsza
kot tailt a tapolcai vcmtatál!i 
főnökségnél Kovács II. Gyula 
mozdonyvezető Zalka Máté 
ezüstkoszorús szocialista bri
gádja, a felszabadulás 26. év
fordulója tisziteletére. Az ün
nepi műszak résre annak a 
felajánlásnak, amelyet az idei 
terv sikeres teljesítése, illetve 
túHieljesítése érdekében vállal
tak - a Zalka Máté brigád 
felhívására - a tapolcai cso
mópont szocialista brigádjai. 

- S:r.ocia.llsta bripdvezet6k 
tanácskoztak Debrecen állomá
son. A március elején rende
zett tanácskozáson részt vett 
47 brigádvezető egyeztette a 
felajánlásokat a forgalmi szol
gálat elé célul túwtt idei 
tervfeladatokkal. A múlt évi 
vállalások értékelése után Né
meth Jó2Sef kereskedelmi ál
lomásfőnök-helyettes bejelen
tette, hogy 9 brigád 66 tagja 
elnyerte a bronz-, illetve 
ezüst fokozatú kitüntetést, 
hozzá össz,esen 19 800 forint 
jutalmat. 

- A közlekedés kiváló dol
gazója. Kenyerffi Ferencné, 
Franciavágás állomás forgalmi 
szolgálattevője, a veszprém
varsányi szakszervezeti bizott
ság nőfelelóse, a nemzetközi 
nőnap alkalmából. A közle
kedés kiváló dolgozója kitün
tetésben részesült. 22 éve dol
gozik a vasútnál, s csaknem 
15 évig volt szakszervezeti bi
zalmi. Ha tánsadalml elfog
laltsága. munkatársainak ér
deke elszólítja szolgálatMól, 
munkahelyén a férje helyet
tesíti, aki szintén forgalrrú 
szolgálat.tevő. 

- Ismét az elsö helyen. 
Vándorzászlót, oklevelet. pénz
jutalmat kapott a múlt évi 
helytállásáért a békéscsabai 
MÁV-Volán kompl<!X brigád. 
Tagjai a kocsirakományok ki
rakási idejét 22. a darabáruk 
kirakási idejét 12 százalélckal 
csökkentették. Az ig,izgatóság 
és az állomás veretói az ér-
1ékeléskor megállapították, 
hogy a siker titka a mtmka 
jó srervezésében rejlett. 

- 125 OOO forint ká.rtérftést 
flzel.ett kl március 5-én az Ál
lami Biztosító Király Barná
aiak, a Landler Járműjavító 
marósának, aki január 8-án 
utasként balesetet szenvedett 
a Nyugati Pályaudvaron. A 
kárlérítés alapját nevezett évi 
szabadjegy betétfiizetére vál
tott ötforintos biztosítási bé ·  
lyeg képezte. 

Halálozás. Nagy részvéttel kf
sén:ék utolsó űtjára Budafokon 
a 104 éves korában elhuntt He
lesfai János MAV-nyugdiJas osz
tályvezeU��helyettesL Temetésén a 
Déli pályaudvar dolgozóinak 
nyolctagú kUldöttsége Is részt vett, 
s a szakszervezet nyugdíjas cso
portjának nevében koszorút he
lyeztek el leghűségesebb tagtár
suk sírján. 

A Hivatalos Lapbol 

A Hivatalos Lapból a =k
szervezeti bizottságok és a 
dolgorok figyelmébe ajánljuk 
a következőket: 

10 számból: 103582'1971. 1. 
D. A kötelező munkaeróköz
vetílés rendje a főváros te
rületén. 

Pályázati felhívás tanári ál
lások betöltésére. 

11. számból: 104704/1971. 3. 
C. Vasútas dolgozók 1971. évi 
hastífusz és paratífusz elleni 
kötelező védőoltása. 

IIAGYAB VASUTAS 
• Vasutasok Szakszervezetének 

lar;,Ja 
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FöszerkesztO:  Gulyas Jánoa 
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a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest. VII., Rákóczl Qt H. 
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FelelOs kiadó: Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
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;Záhony és íitrak6könetének lejlesztese. 
az elnökségi ülés · ilapfrendjén 

A szociális ellátottság nem tartott· lépést 

a műszaki fejlesztéssel 

A szakszervezet elnöksége 
április 9-én ülést tartott. Az 
első napirend keretében Zá
hony és átrakókörzete dolgo
zóinak munkakörülményeit ja
vító és szociális ellátottságát 
biztosító létesítmények fejlesz
téséről készült előterjesztést 
vitatták meg az elnökség tag-
jai. • 

A tervgazdasági, müszaki
feflesztési és munkaügyi szak
osztály által készített átfogó 
anyag, amelyet Harmati Sán
dor vezérigazgató-helyettes 
t.erj esztett az elnökség elé, a 
felszabadulástól napjainkig 
nyomon követi a térség fejlő
dését. A Szovjetunióval kiala
kult gazdasági kapcsolataink 
eredményekéThj; Magyarország
ra és hazánkon keresztül más 
JH!amokba irányuló import-, 
illetve tranzitszállitások kö
vetkeztében Záhony szerepe 
jelentősen megnövekedett. Leg
nagyobb határátlomá.sunk és 
ó.trakókörzete ma a külkeres
kedelem és a. vasúti szál!ítás 
központja, otyan IBesítménv, 

Fő téma : 

amelynek működése kihat 4Z 
egész népgazdaságra. 

Az átrakási teljesítmények 
időnként ugrássrerú emelkedé
se miatt ,évről évre nagyobb 
létszámot kellett az átrakókör
zetbe irányítanL Emiatt, bár 
a vasút vezetöi eddig is köz
ponti kérdésként kezelték Zá
honyt, az ellátottság mértéke, 
színvonala, kezdettól fogva 
.nem kielégitö, és ma is nagv 
gondot jelent. A statisztika 
szerint az átrakandó áruk 60-
70 százalékát már gépekkel 
végzik. Ez jelentős lenne, ha a 
drága pénzen beszerzett rako
dógépek mind üzemelnének. 
De mivel sok a géphiba, az át
rakómunkások tekintélyes ré
sze még mindig nehéz körül
mények között dolgozik. A 
szociális ellátottságot illetően 
különösen nagy a lemaradás. 
Eppen. ezért az elnökség úgy 
foglalt állást, hogu tudomásul 
veszi az elöterjesztésben leír
takat és ajánlja a vasút veze
tóinek, hogy tekintsék Záhonvt 
kiemelt beruházásnak. 

Az elnökség, továbbá java
solja, hogy a IV. ötéves terv 
beruházásait külön vizsgálják 
meg, és a terv keretén belül 
szabják meg az egyes létesít
mények építésének határide
jét. Ha a tervezett létesítmé
nyek határidőre nem épülnelc 
meg, az elnökség felelősségre
vonást kezdeményez a mulasz
tókkal szemben. A tervezett 
létesítmények építése mellett 
sürgősen meg kell javítani az 
átrakókörzet belső közlekedé
sét és értekezését. Enélkül 
ugyarús nem lehet megfelelő 
üzemszervezést kialakítani. 

Az elnökség a továbbiakban 
felhívta a helyi szal{Szervezeti 
szervek figyelmét, hogy kísér
jék figyelemmel a munkák 
alakulását, a határidők betar
tását. A dolgozók között pedig 
rendszeresen végezzenek felvi
lé.gosító munkii.t, hogy óvják, 
és az eddigieknél. jobban be
csüljék meg a több százmiilió 
forint költséggel épülő létesít
ményeket, gépeket és berende
zéseket. 

A közlekedés és hírköz lés távlata i 
Háromnapos közlekedésgazdasági konferencia Debrecenben 

A Közlekedéstudományi 
J:.i;yesület közlekedésgazdasági 
t,:akosztálya és debreceni te
rületi szervezete április 6. és 
8.-a között Debrecenben, a 
Kossuth Lajos Tudományegye
tem aulájában rendezte meg a 
III. országds közickedésgazda
sági konferenciát. A háromna
pos tanácskozáson haz.-ínk szá-. mos közlekedéstudo.nányi, 
közlekedésgazdasági szakem
bere vett részt. 

A konferenciát Szegedi Nán
dor, a debreceni igazgatóság 
vezetóje, a KTE debreceni te
rületi szervezetének elnöke 
n�•itotta meg, majÜ Gál fs!v,fo, 
az MSZMP Hajdú-Bihar me
gyei titkára köszöntötte a 
részve\'Óket. Ezután A közle
kedés és hír1,özlés fejlesztésé
nek legfontosabb feladatai 
címmel dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi mi
n'szter tartott bevezetö elő
adást. 

mély- és áruszá11.ításban még 
meglevó problémákkal kapcso
latban megállapította, hogy a 
IV. ötéves terv fejlesztési elő
irányzatai megadják a lehető
séget ahhoz, hogy a kapacitás
hiány és a minőségi fejlesztés 
gondjait megoldjuk. Ezt köve
tően a közlekedés munkaerő
gondjaival foglalkozott. Rá
mutatott, hogy ezen, a munka 
termelékenységének· növeJésé
vel, gépesítéssel és automati
zálással lehet segíteni. 

A bevezető előadás után 
Rödönyi Ká-roly, a miniszter 
első helyettese A közlekedés 
múszaki fejlesztésének fő irá
nyai, majd dr. Mészáros Ká
roly miniszterhelyettes, a MA V 

vezérigazgatója pedig Sz(!rve
zési és gazdasági feladataink a 
közlekedésben címmel tartott 
előadást. 

A következő napon a három 
előadást tíz korreferátum egé
szítette ki. Dr. Holló Lajos, a 
tervgazdasági, műszaki-fejlesz
tési szakosztály vezetője. A 
vasút fejlesztése címmel tax
toti;,korreferátumot. 

A háromnapos közlekedés
gazdasági konferencia Rödönyi 
Károly miniszterhelyettes vá
laszadásával, illetőleg dr. Czére 
Béla, a Közlekedési Múzeum 
főigazgatója, a KTE közleke
désgazdasági szakosztálya el
nökének zárszavával ért véget. 

„Fegyelmezett munkaval 

ujabb sikereket érhetünk el" 
Dr. Mészáros Károly miniszterhelyettes köszöntötte a kitüntetett vasut�sokat 

A felszabadulás 26. évfordu
lója alkalmából, április 3-án a 
Vasúti Főoszruy kultúrtermé
ben bensőséges ünnepségen 
adták át a kitüntetéseket a 
munkában élenjáró vasutasok
nak. Az ünnepséget, melyen 
jelen volt Gulyás János, a vas
utas-szakszervezet titkára, dr. 
Pethes Imre, a főosztály párt
bizabt:ságának titkára nyitotta 
meg, majd dr. Mészáros Ká
roly miniszterhelyettes, a MAV 
vezérigazgatója köszöntötte a 
részvevőket. 

Bevezetőjében mélJtatta azo
kat az eredményeket, melye
ket népgazdaságunk, ezen be
lül a vasút, a felszabadulás óta 
eltelt 26 esztendő alatt elért. 
Hangsúlyozta, · hogy 1imit a 

�asútért teszünk, azt 4 társa
dalomért, 4 szolgáltatásokat 
igénybe vevó szervekért, 4 la
kosságért tesszük. A fejlesztés 
és a korszerűsítés sem a má
nak szól csupán, hanem a ben• 
nünket követő generációnak, 
az utókornak. :i:'.:ppen ezért 
olyan vasutat kell kialakíta
nunk, amely évtizedek múlva 
is megfel,e,l a követelményel,
nek. 

A miniszterhelyettes végeze
tül e1lismerését, köszönetét fe
jezte ki a vasutasok 1970-ben 
végzett jó munkáíaert, és kü
lön megköszönte mtmkájukat 
azoknak, akik mint kitüntetet
tek vrutak jelen az ünnepsé-

Dr. Mészároa Károly miniszterhelyettes átnyújtja a U
tüntetéseket 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

gen. Rövid ünnepi beszéd után galomba vonuló vasutasoknak. 
átadta a kitün,tetéseket a leg- akik több évtizeden á,t becsü
jobbaknak és azoknak a nyu• lettel szo]igálták a vasutat. 

Jtirműlakaios szakmunkástanulók 
országos rersenye 

Kitüntetett 
könyvtár 

Egy évvel e:relőtt hirdette 
meg a Művelődésügyi Minisz
tériwn, ,a SZOT és a KISZ KB 
a Kiváló művelödési otthon és 
a Kiváló könyvtár pályázatot. 
A cfrn e1nyeré,--éhez különböző 
- nem :k;önny-Ci - feltétf>leket 
kellett teljesíteni. A pályáza-t 
értékelése után, április 7-éu 
dr. Garamvölgyi József műve
lóclésügy1 miniszterhelyettes 
elismerő és értél<;elő szavak l�í
séretében adta át a kit'i.inteté
seket. Miniszteri dicséTetet, 11 

vele együtt a könyvt,ír fejlesz
tésére 10 ezer forintot kapott 
a debrecetlJi já.rműjavitá 
köny�•tá.ra.. 

A jármúlakatos szakmun
kás tanulók hagyo1nányos ver
senyét ez évben Miskolcon 
rendezt:ék meg, A Mü1'4, a 
KISZ és a SZOT fell1ívására a 
Szakma kiváló tanulója címért 
a házi versenyeken legjobb 
eredm.ényt elért 24 tanuló 
mérte össze tudását. A ver
senyzőket Debrnár Gyula, a 
MüM 101. sz. Ipari Szaikmun
kásképzó Jntézet iga1'ga.tója 
kösZóntötte, majd Császár Ber
talan, a versenybizottság elnö
ke ismertette az írásbeli, 
majd a gyakorlati munka fel
adatait. 

A verseny résztvevői mind 
elméleti, mind gyakorlati szin
ten ma.gasú'o..ltú felkészültség
ről tettek tanuságot é.s a MUM 
által előírt !követelménynek 
mindenki megfelelt. 

Ez évben a járműjavító 
üzemek tanulói voltak az 
eredményesebbek. A vontatási 
főnökségek versenyzői közül 
az első öt helyre egy tanuló 
sem jutott. A járműja,vítós 
tanulólc kedvét növelte az a 
lehetőség is, hogy a szakosz
tály vezetője külön jutalmat 
tűzött ki azok részére, akik ,az 
az első ö\ helyezés valamelyi
két elérik. 

A jármúlakatos szakmunkás
tanulók vero;enyében Barhács 
László, a MüM 605. sz. ·Ipari 
Szakmunkásképző Intézet, il
letve a MAV Swlnoki Jármű
javító Üzem tanulója végzett 
az elsó helyen. Eredményével 

elnyerte 4 S:wkma kiváló ta

nulója ara11y jelvényt, arany 
plakettet és a díszoklevelet. 
Ezen:kívül 2 hetes NDK üdü
lésben, 700 forintos pénzjuta
lomban és a Járműjavító 
Sz�y 1200 forintos kü
lön jutalmában rész'ellült. 
Sza/k<ik:tatója: Csesznik Mi
há!11. 

Márodik Kővári GyÖ1'gy, a 
MüM 201. sz. Ipari Szakmun
káskép:z.ő Inthet és a MAV 
Dunakeszi Járműjavító üzem 
tanulója, a;kl megkapta a 
Szakma 1.-iválá tanulója ezüst 

jelvényt, ezüst plakettet és a 
díszoklevelet. Ezenk.ívül Siófo• 
kon 2 hetes üdülésben, 600 fo
rint pénzjutalomban és a Jár
műjavító Szakosztály 800 fo
rinf;QS külön jutalmában ré
szesült. Szakoktatója: Mis
nyovszki Imre. 

Ha,rmadlk Szuchi György, a 
Műl\l 24. sz. Ipari Szakmun
kásképző I-ntézet és a MAV 
Landler Jenő JáJ;mGjavító 
O:rem tanulója, aki « Szakma 
kiváló tanulója bro� jelvé
nyen, a bronz plakette-n és a. 

díszoklevé!en kívül 800 forin
tot killpott és a Jánnűjavftó 
Szakooztály 600 foMntos kü
lön díjában részesült. Szakok
tatója: PetTik Ká1·oly. 

Az első három helyezett 
szakoktatója pénzjutalomban 
részesült. A három tanuló pe
d.jg. jogot· nyert arra, hogy has 
marabb szakmun'k.áso.'k lehet

-------------i nek, mint a többiek. 
Elismerés illeti a MüM 101. 

sz. Szemere Bertalan Ipari 
Szakmunkásképző Intézet ve
zetőit, tanárait, a MAV Mis
kolci Járműjavító üzem veze
tőit és tanműhelyének okta-· 
tóit, aki!k Kovács Béla tanmú
helyvezetö irányításával min
dent megtettek annak érdeké
ben, hogy a résztvevők legjobb 
tudásuk szerint, jó körulrné
nyek között versenyezhettek. 

Sebestyén János 

Örömmel és bü.sxkeséggel 
vette át a kitüntetést Kiss La
;osné, a könyvtár vezetöje, aki 
több mint 20 év óta végzi a 
sdk szépséget, de egyben ren
geteg gondot is jelé!ntő mun-
1<..át az ;olvasók érdekében, az 
olvasók javára. A művelődé
si ház könyvtárából 9 letéti 
könyvtárat lát eJ. és ezzel kö
zelebb viszi az olvasnivalót a 
dolgozókhoz. 

Hosszú évek fáradságos 
mur,.:.1<.ájámi� méltó elismerese 
az elnyert kitüntetés, amel;r 
egyben erőt ad a, további lel
kes, odaadó munikához. 

T, D. 

Harminc év Békésen 
. Kevesen dh;sekedh·etnek el 
olyasmivel, amit Brí�ifi György. 
Békés állomás nyugdíjba vo!. 
nuló vezetöje olyan természe
te&l}alr tart : ne/1lf!'_en évi szol
gálatából három évtizedet töl
tött egy helyen, ugyanabban ,i 

. beosztásban. 
Most, amikor elérkezett a 

mégérdemelt pihenés ideje, 
nemcsak a volt 1>eosztott.ak. a 
pmnkatársa'k bűcsúzta.¼: a hi
vatásának és családjának élő 
v.asutastól, hanem a lassan 
már városnak neye;,;hető .Bé
kés nagyközség vezetói és la
kosai is. 

Tért bódít a brigáilmoz:galom 

Miskolc-Tíszai pályaudvar 
dolgozói az első negyedévi ter
melési tanácskozáson érték�l
ték a szocialista brigádok 1970. 
évi vállalásának teljesítését. A 
versenyben 192 brigád 1216 
tagja vett részt, s közillük 81 

brigád 682 tagja érte el kitű
zött célját. 

jutalmat. Ezüst jelvényre tíz 
brigád 105 tagja jogosult, 17  
brigád 130 tagja pedig a bronz 
fokozatú kitüntetést érdemelt.e 
ki. Több .közösség oklevelet és 
brlgádzászlót kapott. 

A mir.1szter bevezetőjében 
örömmel állapította meg, hogy 
a közlekedésgazdasági konfe
renciákon már hagyománnyá 
vált a közlekedés és hírközlés 
lt'gfontosabb proolémáinak ér
tékelése és megvitatása. Köz
lekedésfejlesztési törekvéseín
k�t elemezve hangsúlyozta, 
hogy helyesen jártunk el, ami
kor céljainkat jól átgondolt, 
ti,dományosan megalapozott 
koncepcióba foglaltuk. Ugyan
akkor rámutatott, hogy a kon
ferencia egyik fő feladata, vá
laszt Keresni arra : mennyiben 
lf'hetünk elégedettek a közle
kedéspolitikai koncepció rea
'l.izálásának eddigi eredményei
vel, milyen problémák, nehéz
tégek merültek fel, hogyan 
kell alkalmazkodnunk elkép
kel,éc,einkkel a tudományos
technikai Corradalom, a szün
telenül fejlődő népgazdaság 
Változó viszonyaihoz. Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter előadását tartja. 

Ot közösség, összesen 35 brl
gádtaggal, elnyerte az arany 
fokozatű kitüntetést, hozzá a 
�mélyenkérrt járó 800 forint 

Az Idén újabb szocialista ci
mért küzdő brigádok alakultak 
Miskolc-Tisza pályaudvaron, 
így most már az állomás do1-
go�óinak 90 százaléka vesz 
részt a mozgalomban. 

Dr. Csanádi György, a sz� (Laczkó Ildikó �elvétele) Kovács Gyula 
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APRILIS 19. 

Aktuális portré Felfelé ível a vasút újítómozgalma Jó  pihenést, 
főorvos úr i 

1 15  va·sutas kapott kiváló újító éJ feltaláló kitüntetést 
Dr. El.ekes Oszká,-, a l\!AV 

Kórház .sokak által tisztelt es 
szeretett nőgyógyász főorvosa 
nyugalomba vonult. Nem hi
valkodóan, hanem csend)len, 
szerényen és igen nagy szak
tudással gyógyította a berege
k.et. S bizony, már awk is túl 
vanna:k a negyvenedik élet
évüláin, ak1ket pályája kezde
tén világra segített. 

Negyvenkétszeres újító 

' ezer forint megtakarítást 

A MA V Vezérigazgatósá
gon kitüntetett újítók kö
zött olyan újító is akadt, 
mint Kulcsár József, a deb
receni épitési főnökség mű
szaki csoportYezetóje, aki 
harmadszor kapta meg a 
kiváló újlt6 jeLvény arany 
fokozatát. Az ünnepség után 
vele beszélgettünk. 

vr •dményezett. 
- És mennyi lehet az el

fogadott 42 újításának nép
,;azdasági haszna·? 

- Nem számolt<mi ki 
pontosan, de biztosan elüi 
a 4 millió forintot. Nehéz 
kiszámoL'li a népgazdasági 
megtakarítást. például a 
legutóbbi újításom . eseté
ben. Apavarán dolgoztunk 
a Hortobágy csatornát át
ívelő hídon. A terv szerint 
a vasszerkezetet a vágány 
tengelyéből el kellett volna 
•olni. helyébe provizóriu
mot építeni. Olyan tech
nológiai új/tást adtam be, 
melynek eredménveTGént 
nem kellett eltolni a vas
szerkezetet, elmaradt a 
provizórium építése is. A 

400 m-es szakaszon egy vá
pánu megmaradt és építés 
közben is fel lehetett hasz
nálni a régi húiszerkezetet. 
A forgalmat csak az.ért za
varta az építl:ezés, mert az 
egyébként 2 vágányú 
\'asútvonal 400 m h=n 1 
vá.rl;ányra szűkült, kitérőket 
kellett beépíteni. Azok a 
vonatok. amelyek a kitérőn 
egyenes irányban haladtak 
út. sebessé�csökkené,; nél
kül roboghattak tovább. 
Csak azoknak a vonatok
nak a re�égét l:<>llett 
csökkenteni, melyek kitéró 
irányban haladtak át az 
egyvágányú szakaszon. 

Március 31-én a Vasúti Fő
osztály lrultúrtermében került 
sor a vasút legjobb újítóinak 
és feltalálóinak kitüntetésére. 
Az ünnepséget, melyen jelen 
\'olt Szabó Antal fótitkár, dr. 
HoUó Lajos, az 1. szakosztály 
vezetője nyitotta meg, majd 
Szú.cs Zoltán vezérigazgató
helyettes mondott beszédet. 

- A vasúti munka megja
vitá.sa olyan sokoldalu felada
tot jelent, -t'.melyhez valami• 
lyen formában minden dolgo::ó 
hozzájárulhat - mondotta be
vezetőjében. - Munkánkban 
küli.inösen nagy segítséget je
lent az újítók alkotóhészsége 
és találékonysága. Érthető, lti
szen az újító mindig többet 
vállal magára, mint amennyi 
a munkaköri kötelessége. S 
pont.osan ez a többlet adja az 
újítómozgalom jelentőségét. 
maga az újító is ezzel érdemli 
ki a vezetók elismerését. 

A vezérigazgató-helyettes 
ezután a számok tükreben. is
mertette a legutóbbi két év 
újítási tevékenységét. Eszerint 
1969-ben 4323, a múlt évben 
pedig 4599 újítdsi javaslatot 
nyújtottak be. Ebből 1969-ben 
1628. míg tavaly 1807 újítást 
fogadtak el. A kalkulált meg· 
takarítás 1969-ben 35 millió 
941 eze,-, tavaly 38 millió 588 
eze,- ]'orint volt. Ezek a számok 
is azt mutatják, hogy néhány 
évi egy helyben topogás után, 
ha kismértékben is, de újból 
felfelé ível a vasút újítómoz
galma. 

- Tisztában vagyunk azzal, 
hogy az újítók és feltalálók a 
vasút minden problémájára 
nem találnak megoldást -
folytatta Szűcs Zoltán. - Az 
azonban tagadhatatl_an, hogy 
mind a munkaszervezésnél, 
mind a termelőeszközök ész
szerií kihasználásánál, az új 

technológia meghonos!tásánál, 
az anyaggal, energiával és a 
munkaidővel való takarékos
ságnál nélkülözhetetlen segít
séget jelenthet az újítómozga
lom széles körű kibontakozta· 
tása. 

Társadalmunk nemcsak 
anyagilag, hanem erkölcsileg 
is megbecsüli, előnyben része
síti azt a dolgozót. ald többet 
ad. A megbecsülésnek már 
eddig is számos formájával 
találkozhattak az újítók és fel
találók. Jelenleg például 115 
arany-, 112 ezüst- és 219 bronz. 
jelvényes újítónk, illetőleg fel
találónk van. Az újítók számá
ra azonban a legnagyobb elis• 
merés, legnagyobb öröm, ha 
elképzelését meg is valósítják. 

A vezérigazgató-helyettes 
beszéde után Szabó Antal fő-
titkár, a szakszervezet elnök
sége nevében fejezte ki elis
merését a legjobb újítóknak, 
majd arra kérte az ünnepség 
résztvevőit, hogy ötieteikkel, 
javaslataikkal továbbra is se
gítsék a vasút előtt álló fel
adatok megoldását. 

Ezután Szűcs Zol<tán vezér
igazgató-helyettes átnyújtotta 
a kitüntetéseket. A kiváló fel
találó kitüntetés arany foko
zatát 1, bronz fokozatát pedig 
�. a kiváló újító kitüntetés 
arany fokozatát 18, ezüst fo
kozatát 29, bronz fokozatát 65 
újító kapta. 

Szücs Zoltán \.·ezérigazga.tó-helyeUes átnyújtja a Kiváló 
feltaláló, illeive Kiváló újító kUiintetéeeket. 

(La.czkó Ddikó felvétele) 

Sok-sok évi fáradozá.!át, 
nagyszerű, emberi nW{111,tartá.
sát mi ú megJ..:őszönjük, aJcik 
a környezetében dolgoztunk. 
Sem mi, =i. a betegek a szü
lésre készüló mamák, soha 
ntml léptünk be szorongással a 
rendelőjébe. Tudtuk, éreztük, 
hogy a blza.kodáswtlt megala
pozott, mert ő Visszaadja az 
egész.séget, vagy mindent meg
tesz a születendő gyermekért. 

Szin<te hiheté'tlen, hogy a 
nyugdíjazás ideje is eLérn:erett, 
hiszen olyan fiatalos, mély ér
:rkstí maradt előttünk, ami
lyennek régesrég me�smer
tük. De ha már igy van, töbh 
ezer vasutas nótá.rsunk nevé
ben képletesen ezúton is át
nyújtjuk dr. Elekes Oszlc�:
fóorvas úrnak a sreretet és a 
hála virágaiból kötött csoh
runkat. 

Klement Károlyné 

HA TI LO S, 

Í RJÁK K I !  
Hangoskodó, táskarádiózó 

fiatalokat utasí'lottam rendre 
Boba állomás nemdohányzó 
várótermében. Közöltem ve
lük, hogy a rádiót cs3'll: füJ
hall,gatóval szabad használni. 

- Nincs kifilggesztve sem-

1 miféle tilalmi tábl.a - érvcl
t.ek. 

S ebben igazuk volt. Jó len
ne ezt a rendel;cezés,t minden 
váróteremben kifüggeszteni. 

M. J. 

- Ebben az évben töl
töm be a 40. évet és életem 
nagyobb felét, eddig 22 
esztendőt dolgoztam a 
MAV-nál - kezdte a be
szélgetést. Vágány-, 
híd-, maga.sépítési munká
kat végzek, de ezt a nehéz, 
az emberi szeroe.:etet erő
sen igénybe vevő munkát 
nem cserélném fel sem
milyen hivatali beosztá.ssal. 
Annak idején Debrecenben 
volt az első szolgálati he. 
lyem, majd a MA V Hídépí
tési Főnökségnél dolgoztam 
1959-ig, s aztán a debre
ceni építési főnökséghez 
kerültem. 

Már korábbi munkahe
lyemen 1s voltak újításaim. 
1954-től rendszere;en azt 
figyelem, hogy hol lehet 
egy-egy munka.folyamatot 
jobb szervezéssel, vagy ed
dig ismeretlen technikai 
eljárással meggyorsítani, 
olcsóbbá tenni. 1954 óta 42 
eifogadott újítá.som van. 
Ezek közül több közkedvelt 
és nagy néJ>su,rúségnek ör
vendő szerszám. Az egyik 
újításom azt oldotta meg. 
hogyan lehet a töltés alatt 
kábeleket átvezetni anél
kül, hogy a töltést magát 
megbontanán.k. Töltésfúró 
berendezést szerkesztet
tem, amely lehetővé tesz!, 
hogy egy 60 cm átmérőjű 
vascsövet vezessünk át a 
töltés alatt. A csőbe kábe
leket helyeznek. Ez az újí
tásom hozzávetóleguen 500 

- Több újításom a oo
ruilvillamo•ítással hipcso
fotban született - ío1ytat
fa. - Az ötletek munka 
közben jönnek. Különös= 
akkor, ha nehéz mfü,zaki 
probléma akadályoz?a a �1 
elérését. Ilyen volt Nyír
egyházán a kisvasúti !eliil • 
járó ügye. Ezt a felüljárót 
a terv szerint igen na:zy 
költséggel fel kellett volna 
emelni, hogy a villamosított 
fóvcmal ŰT"'7elvényén kívül 
kerüljön. Aztfü1 be�dtam 
egy újítást, ami ezt feles
legessé tette: egyszerűbb 
volt a flíútvonalat 30 cm-
1'el les'iill11e•zteni, mert 
uwanazt a célt, sokkal ol· 
csóbban elérhettük. 

Jobb szociális ellá ást 

a kirendelt vasutasoknak 

Kommunista vasárna p 

a Kelet iben 

Nagyon boldog vagyok, 
hogy 1967, 1969 után most, 
1971-ben hannadszol" kap
tam meg a kiváló újítóknak 
járó kitüntetés arany fo
kozatát. Szeretnék még 
sokszor új ötlettel, javas
lattal kopogtatni az újítási 
előadó ajtaján. 

{II. i.) 

A budape:,,-ti pályaudvarok 
léuszúmgond ja!n • 1t IDE€oldá
s:iliaz a Vid-Md állomások már 
jó ideje igyekeimek se�t.�é
get nyújtani. lgy például Sá
tora.l;aújhel1/l'ÓI lmtz<mhat 
vasutm, tmn kirendelésben Rá
kosrendezőn és Fenmcuáros
ban, vona.tvezetői, sa1'tLS, ko
csirendezln és egyéb beosztás
ban.. Fa;t a �1séget az új
helyiek akik<lt" is megadták. 
mikor 11 rende1klezésre álló 
107 dalgiozó helyett 77 fővel 
kellett leborzyolitam a repa
szállitást a Srerencsi Cukor
gyár térségében. 

A honállo.rnás párt- és 
szaikszerve1JE!ti vezetői a távol 
levő dolg,ozók gondjaival, 

problámá.ival is rr.esszemenóen 
'öródnek. A kö;;elrnúlt napok
ban Gruber László párttit
::ár és Véglisö László, a S"'.AK-

szerve7.eti bi2X1ttság tenn"'1é
si felelőse SZJe<ITlélye,;en keres
tók fe.l munkahelyeL�en a 
kirendelt dolgozókat. r:J.be
sz..-lgebtek velü..lc, érdeklőd• 
tek mul1lkakörülményeikrul. 
majd a részükre .kijelölt szál
lásra is ellátogattak. Tapas:
talataile nem éppen kedve
zőek. Legfőképpen a szállás· 
helyek tisztasága, rende=ett
sége, a szociális ellátottság ki
fogásolható. 

A kirendelt dolgozók öröm
mel fogadták honállomá;;uk 
me,gbíwttainak látogatását. 

A Keleti pályaudvaron egy 
hosszú szerelvény tol be las
san, a vasárnap hangulatához 
illóen. A Múszakl Kocsiszol
gálati Főnökségnél a.ronban 
ezen a vasárn.::pon talán még 
élénkebb a mozgás, mint bár
mely munkanapon. Rangrej
tett lrod.'.l.i dolgozók - nök, 
férfiak - kék köpenyben tol
ják a taJdgáka.t, szedik össze a 
télen e1huUatott, a munka 
tempója közben elhagyott 
f '-ktuskóknt, kengy1'1eket, 
egyéb vasalkatrészeket és vi• 
szi1c a gyűjrohelyre. 

kommunista. t·asárnapot tart 
a Jőnőkú:g mintegy :i�o doi
goroja. 

Maki: Attiláné mérnök e� 
Váradi i\H/:Jósné =m.élyzeli 
vezétó, a párt.vezet.ős'..!;! tagja 
irányítják a nagyon s;;erén:,
keclú nói brigád mun'.cijút. 

-------------, Nemcsak érezték, hanem ta-
pa'lZtalták ls, hogy a távolsá<: 

Az alapszervezet titkárával, 
Szücsi lstt>ánnal és Juhász De
zsővel, a főnökség vezetőjével 
járjuk a területet. Amit látunk 
az önmagáért beszél. Aprilis 4. 
tiszteletére a helyi párt és 
szakszervezet, valamint a 
KISZ ke;,,deményezése nyomán 

ÜZenet érkezik Józsefn'iro,
ból, hogy az O'tt !evő részleg 
jól ielje.�ítette a vállalá,t, mert 
az éjszakáról ,1sszam.arad& 
fardásokkal e.,"'Yiltt ren<iat te
r{'ITlbettalt és két kocsit me,:s
raktak sala!;ltal. A Keletioon 
is jó eredmény született. Délr� 
roeg}avítottak 16 kocsit, a 
rendes m,p-! teljesítmény mel
lett me.,"'1.isztított:ú 6 idősza
kos négytengelyes koc�it és 
300 mázsa a.l:k:ltrészt, vashu1-
laclékot gyűJtUtek össze eze11 
a tavaszi vasárnapon. 

Együtt voltak fiatalok és oregek 
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Székesfehé1'Vá1' állomáson 
már hagyománya van a nyug
díjasok búcsúztatásának. 
Szombat este megtelt az üze
mi étkezde, ünnepeltekkel ét 
hozzátartozókkal. Harminc
egyen érték el a nyugdíjkorha
tárt és léptek ki a tényleges 
dolgozók soraából. 

Ezúttal hatodszor gyűltek 
csoportba a nyugdíjba menők, 
hogy fényképpel örökítsék meg 
a feledhetetlen együttlétet. 
158 dolgozó tablói díszítik az 
egyik folyosót, mintegy emlé• 
keztetve a fiatalokat, hogy a 
munkát valóban megbecsülik 
és elismerik. 

Kozá-ri László álD.omásfőnök 
elmondotta, hogy gondot je
lent az utánpótlás biztosítása. 
S nemcsak a létszám, hanem 
az a nagy tapasztalat, gyalmr
J.at hiányzik, melyet a pihenés
be vonulók magukkal visznek. 
Székesfehérvár jelentős vas
úti csomópont. A dunárutúli 
forgalom szíve. Rajta áramlik 
1\t a balatoni forgalom is, me
lyet egyre inkább az idegen
forgalom tesz jellemzővé. 

Az állomásfőnök búcsúztatá
m. után Varga László szb-tit
kár minden nyugalomba vo-

nu'lónak ajándékot és egy kö
szönő emléklapot adott át. 
Valahogy így kellene befejez
ni mindenütt . . . Minden gyár
ban, üzemben és munkahelyen, 
ahol a jól végzett munka után 
becsülettel távoznak a dolgo
zók. 

Onnepet, egy-egy pálya- be
fejezésének méltó, szép meg
ünneplését teremtették meg az 
álaomás vezetői és dolgozói. 
Együtt voltak fiatalok és öre
gek. Szó'.lt a zene és táncba in
dultak mindannyian. 

Sz. B. 

Az állomás vezcl.ése és a mozgalmi szervek nev1;ben 
Kozári László állomásfönök méltatja. a. nyn;;alomba \·o

nulók munkásságát 

sem akadálya a közvet1en. 
JT.eghúbt kapcsolatnak. S a 
többi Vidéki állomás - ahon
rum szin1'én kölcsönöztek em
bereket Budapestre - méltán 
követheti az újhelyiek pél
dáját. 

Sát.oraljaújhely állomás 
gazdasági és mozgalmi ve
zetői egyéhkénrt: jo,®11 igény
lik a lkire.'lde1t dolgozókat 
foglalk02ltató swlgálati fó
nökregektöl, hogy megfelelő 
körilltekintéssel teremtsenek 
jobb szoci:ilis köri.il:rrenyek<>t 
a kirendelt személyzetnek. Az 
emberek szabad idejében a 
rend=es fo;glalko7,ást, a ró
luk való gondoskodást előse
gíthetné, ha például - a le
hetőség szerint - egy állo
másra csoportosftllnák az azo
nos szolgálati helyről él'ke
zett dolgozókat. 

Szücs Ferenc 

- gergcly -

Határozottabb fel lépést 
a fosztogatókkal szemben 

Vasútunknak sok milliós 
kárt okoznak évente a kocsik 
rongálói, fosztogatói, mégsem 
lépünk fel határozottan elle
nük. Ha például az önkiszol
gáló boltban valakit tattenér
ne:k, hogy ellopott tíz deka cu
korkát, az illetőre többszáz fo
rintos bírságot is ki lehet szab
ni. De mi a helyzet nálunk? 

Tápiós::ecsőn 1970. április 22-
én, a 2526.b - 2521 számú vo
nat egyik Bah sorozatú szc
mélykocsijában „elcsíptem" 
egy fiatalembert. aki zsebkésé
vel már éppen a másodi!t vil-

lanykapcsolót szerelte ki. Ese• 
ményköny,.•j jelentésem alap
ján megindult a rendfü·ségi el
.iár:i.s, miközben az ifjú foszto
gaió be".- llotb. hogy effélét 
mú0kor is szokott csinálni, 
méghozzá társ::iival együtt. A 
véc;én meghallgatták a MA \7 
jogi képv·selőjét is, akine-�t vé
leményezé�e után ,.simán" ::á
rult le az ilgy. Kifejtette, hogy 
a kapcsolók h'.\sznúlható álla
potban vissz:,,kerültek a vasűt 
tulajdonába. így csupán a yisz
sza�zere:�si költsél? meriilt fel. 
a"'li pedi� csak fillérekben fi:� 

__________________________ je�hető ki . . .  
Ezek ut(m felmerült a kérdle.s 

S E G ÍT A SZ4 KSZER VEZET 

Nyolcvannégy év - nem kis 
idó. Én ennyi idős vagyok. 
Negyvenöt évi szolgálat után 
mentem nyugdíjba, s már 1919-
ben tar,ia voltam a szakszcr-
1:ezetnei.. Tagságom azóta fo
lyamatos. 

E sorokat azért írom, mert 
szeretném megköszönni a szak
szervezetnek, ezen belül a rá
koshegyi szakszervezeti cso
p'Jrtnak azt a messzemenő gon
do;;kodást, amit a hosszú évek 

folyamán tapasztaltam, s 
amelyben jelenleg is részesí
tenek. 

A szakszervezet aktivistfli 
gvakran meglátogatnak, és 
szinte minden erejükhöz mér
ten segítenek. Jó érzés erról 
beszámolni, és tudni, hogy a 
mi,.gamfajta idősebbekkel is 
törődne:( a fiatalok. 

l{örös Viktor 
Rákoshegy, Rákóczi u„ 43. 

érc1emes a jegyi:izsgálók,w.k 
t·agy mások>>ak határo:mttan 
fellépni a fosztogatói� ellen '.' 
Ha tőlem függne. egyetlen vil
lanyégő tolvaja sem úszná meg 
az ese•et 500 forint büntetésen 
alul, a tolvajok Ieleplezójét 
pedig me�jutalmaznám. Sö; 
hirdetésekben. saj,tóköz;!emé• 
nyekben is fel lehetne kérni az 
utazó�·:özön�.éget, min<l-a1 jó 
érzést! eem bert, ho,,"Y segítse
nek ártalm'ttlanná tenni a 
ío<;ztogr-tókat. 

Földi Józsel 
jegyvizsgáló 

\ 
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A Vasutasok Szakszervezete VIII. kongresszusának határozata 
A vasu!35<?k _szakszervezetének VIII. kongresszusa megtár?):alta es Jóváhagyta a központi veze-"..ösé.g négy évről szóló 1rasos � szóbeli �z:ámolóját. Megállapította, hegy a sza.ks=erve�et • 3elentós_ mertékben segítette a Magyar Szocialista Zllunkáspart IX. es a Ma,gya.r SzaJ:.szervezetek XXII. kong

ress= által meghatározott célolc elérését. 
_M�já,'ban . érvényesült :" �árt vezető szerepe. Sajátos eszko:rervel hozzáJárult a sroc1al!zmus építéséhez, a népgazdasá

.;i terv,ak reljesítéséhez. Részt vett a vasút gazdasági. terveir.,ú kialakításában, mozgósította a dol:gozólklat a2JOk v"'�"�J·-tására. =·== 

A szaikszervezet túlnyomó részben eredményesen ,,égre-h;...Jtott:a· a VII. kongresszus határozatát„ A mé<!: :tlellelliető lü.myosságok ellenére helyesen éit a 1r.,egnöveke�tt jog- és 
/tatáskörökkel, ellátta érdekvédelmi és érdekképviseleti felaclntá.t. Tevékenys"....é(ének hat{:sak,§n,t emelkedett a dolgozók 
m�\•eltségi színvonala, nagyobb teret nyert a szocialista iköz
;,ondolkodás. 

A VIII. kangresszus a jelentések elemzése a szakszervezet 
t ,-,··ékenységáe.l{ széles körú megvitatása al�pján az elkö
, etkeze11dő időszakra a központi v·ezeUíség és a sz.ak:s:rerve
zeti sz� fel.ao.atát a kö,,e'!Jkezók,oen jelöli meg: 

1. 

Növeljük a szakszervezeti 111- : a 
hatékonys"gát 

A szocial!zmus éoítésének k.et az üzem vezetésében.. 
jelenlegi s2'8kasza megkövete- A vezetők közérthetően tá
h. hogy a sza�zervezet az jfkozt.:tssák a dolgozókat a 
eddiginél is hat&onyab'ban döntésekról. Honosítsák meg 
szolgálja a politikai. gazdasá- az emberéges, a mL"ldenkit 
1,i, kulturális, zociális célkitű- érdemei szerint megítélő 
z:.'Sek megvalósítását, mind- elismerő és feg:relmező - ve-
j obban betöltse ér�kvédelmi zet5si stílust. 
t.s érdek:képYiseleti szerepét. Az üzemi demokrácia fóru-

1. A szakszerrnzet a párt mait haté:ronyabban fel kell 
eszmei és politikai irányítása has:zinálni a vezetők és beosz
aJ.apján rojátos eszközeivel. se- tott.alt lka,pcsola1áMk javitásá
Sítse a szocializmus teljes ra, a jó munkahelyi légkör 
felépí�t. l\lindenn.apos tevé- kial!tk.ítására. Tisztázni kell 
kenységével meggyóro módon azokat a téves felfogásokat, 
á:1le&se meg és fogad el melyek - a vasút sajátos 
a szakszervezethez tartaro jellegére hiva1lto-z.ással - az 
dol�zókkal a párt politfü<Já- üze-mi d€!11lokráci,a és az e-zy
Ját. személyi felelős vezetés elvé-

Fejlessze tovább és tökélete- nek �zeegyeztetése terén he-
1,ttse a ga.zd..,;ági vezetőkkel !yerúoént fellelhet&. El kell 
.!Z cgyüttmú.:,üd.;st és a mun- érni. ltogv az üze1ni demol.
kame�t. Támogassa. a ráci-2 tartalma alatt ,n.ind a 
ga=da.sági szervek termelését t:c.:etők, mind a, dolgo-::ók a 
rníny!tó tevékenységet, segít- jogo]G és kötelességek eayilt
.wn. feltárni és megoldani az tes érvJ.nyesillését értsék. 
cllentmon.dásokat. Bírcilja. ct :l. Hat.;J;:onyi1bbá kell renni 
1-ibákat, fogyfl-t.e:os!dgokat, a a ;ziúszen·eze� rét�;mn'l.'.,áját. 
bürokratikus t.'Onásokat. Az Jobl>an fig)•elc."nbc kell ve:i.
<.,nökse;; a [<üzlekedl,is- • • i:u a s-Lolgálnti ágak C\l�"l'l'lás
taü:zyi minisztarre1 és a 1AV tól el•Jró l;c,rülmé-.nyeit. egy
' eilriJ:..�at.6jával küWtt egy szolgálati ,igon ve:ül a 
• zy-üttma;ö:I.;si megáll,:µoc!.:í, t mu:ú::i.k&oo: saj.:í.tos-mc:ait. fü.� 
,izsgálja !elül, és azt szü�g k0ek."e bon�·a kell clememi 
twdnt m6d ·!tsa. a dolgom.· helyzetet, prol;lé-

"l. Gondoskooni kell arról, m.:í.it fs 'ke,,<leminyeali :iz&t 
hogy a dol;(zó.'.;: az ili;emi élet megoldá'."át. mindenkor figye
tórumain kereztül megi,;mer- lembe véve az üzem:. tá.."Sa-
jék a szolgálati fŐ!liMtségek, dalmi és egyéni éro�ket. 
f\Z üzemek előtt álló fC'!:tdato- 4. Jelentős fela.da.t a dolqo
kct, gondokat. A döntések z6 nék élet- és munkakörül· 
c'átt t•e{l'Jék figyelembe a ményeineh j,ivítása. Ervényt 
dolgozók jai:asla át, t>élemé- kell s=ere=ni tl':: egyenlő mun-
1 -,Jé.t. Biztosítsák részvételű· k-áert egyenlő bér elvének. 

II . 

Meg kell teremteni anna.k a 
feltételét, hogy a nők képzett
ségüknek, rátennettségüknek 
és fizikai adotbságuknak meg
íe1eló munkakörben dolgoz
h:i.ssa."l.ak. Küzdeni kell a nő
ket illetően sokak gondolko
chlsmódjában még fellelhető 
helytelen nézetek megváltoz
tatásáért. 

Keresni kell a me�ldást 
az éjszakai munkát, va.la:mint 
az uta.zós:z.olgálatot ellátó csa-
1.á<l:anyá:k helyzetének javítá
sára. A munloo.ldö-csőkkentés 
következő lépcsőjénél különös 
tekintettel kell lenni a. nök
re. El kell énú, hogy a nők 
részére bizrosftva legyenek a 
legszü.1<ségesebb szociális lé
te.;ítmények, és ahol lehetsé
ges a kéthetenkénti szabad
szombat. Biztos!tani kell, hogy 
a vasúton dolgozó a.nyák 
gyermekei előnyben részesül
jer.ek a saját 1:ezelésií gyer
mekintézmények.be történo 
felvétel1'1.él. 

5. A szakszervezeti szervek 
jelentőségének meg!elelóen 
fog!.alkozza.nak a fiatalok ne
velésével, érdekeik védelmé
vel Következetesen ellenöriz
zék az ifjúság védelmére vo
na.tko?ó rendeletek, határoza
tok végre'?1.ajtá$út. Elő kell 
segíteni, hogy e vonatkozás
ban is érvényesüljön a szo
cialista bérezés el�, az eddi
ginél nagyobb segítséget k.ap
jana."' lakáshelyzetük és szo.. 
ciális problémáik megoldásá
hoz. 

6. Javít.mi kel'l a politikai 
tömegmunkát a nYl}gdíjba vo
nult tagjaink körében. A köz
po:i. ti vezet&{� az elnökség, 
az üzemek, swlg-.ílati hel ·ek 
57..akszervezeti bi:zottság;ai le
hetóségeiklhez mérten -nyújtsa-
1'4k segítséget szociális és 
eg�s=ségifgyi problémáik meg
old.i!Uilloz, rendszeres iruor
má!á-,-uk:hoz, a nyugdíjas 
klubélet fejlesztéséhez. 

7. Minden szinten érvénye
síteni kell a törYényességet. a 
do½oz{•:, ás az űzem erdekeit 
szolgáló mun1··ü.,,«yi szabályo:r 
betartását A s::LZJ.:s-::erre::et 
1:ataro:::ottan lépjen fel a. tör-
1:�nysértőkkel tz m-ben, Íl'llf"
ke==en megew::nl a. dolgo.::ók 
jogaira/: megsérté.,ét. 

8. A lmUektív i1Zerz6dés az 
üzemi élet alaptörvénye. Az 
abban foglaltak végrehajtá
sáért mind a gazdasági ,·e� 
tök, mind a szakszervezeti 
szen·í'l!: - a dol.<;ozók képvi
seletében - felelósek. f;ppen 
ezért központi kérdésként kell 
kt>:z.elni a S2JE"I'Zóclé<Jben ·áll.alt 
ketold.alú kö lezelt égeik tel
jesítését. 

A szakszervezet tennelést segítő tevékenysége 

járjon együtt a dolgozók élet-

és munkakörülményeinek javításával 
1�;,,gaz,daság szállít:ísi i= kifejezésre e. dolgozók 

� ru.ksegle..a.nel� kielégítesé- véieiné:nye. 
l �n a vasút sze;·epe to,·:ibbra A nyereségcentrikus gaz
i9 meghatározó marad. Fel- dálkodási rendszer a gazda
• .bta döntúen a nagy távol- stg! vezetőket e.seteru<:ént túl
� igú éÍ.I'U87.állítási igények ld- zott mértékben o::ient::ília a 
e:'.�.;ité<;e, a nemzetközi áru- termelői berendezések fejlesz
f �lítáro'<>' lebom·olítása. a tésére. a pénzbeni jöYeoel-
s.�e.11'!1,•szállítás kulturáltsá- mok növelésére. A s:::a.kszer-
,E.:rnak • javítása. ve:etnek minden.kor oda kell 

Az igénye1, megfelelő szfn- 1:atni, hogy a. dolgoz61e mun.
, cmalú kicl�'.'!'ítése elengedhe- kalwrülményeinek javítása, 
lc.:le.-iül sru:-c.'léges.sé teszi a s::ociális, 1.:u U·urá.lis ellátott
,·a,""\it műszaki szím•onalának sá.ga. járjon együtt a. moder-
tO'Vábbi fejlesztését. belső ni::álással. 
üze.nvitellnek, irányítási 2. Az operatív tervezésben 
i:end.,,zerénck korszerú.�ítését. támaszkodni kell a fm·aroz-

A sza.!-1..,�c·tTezet feladata a t.:ltó felek<J.::el k:ialakftott koo
ri�l.;:itüz.t,€'., széles kö:"11 meg- peri;.cióra. A szakszervezet 
!• ,nertetés"'. a le.'.s'hat.;:wnyabb szorgalmazza, ho<'.,Y a ,·asút a2 

1,1un.'.;:a\•crscnvformi,k ki:lla- ecl<li-;i.eknél jobban alkalmaz
!:ításái,ak S:!!,Íti$e, a do�ozók ko<ljon a munkaidó-csökken
rnoz.,:r:\sf!ása a feladatok telje- tés kö<·etkeztében a ru:pgaz-
6 t(sére. mert csak a ten:ele das.:í.,;ban kial.alrult helyzet
r,a:-,dcságos teljesítésével vá- hez. a megv.;!tozott munldl
lii: lehetővé a dolgozók élet- t:itási rendhez és az ebből kö
s -fn.vcmalának további emelé- vetkező személy- és áruszállí
•z, a béi'J)roblémál: megoldá- t:1.<:i Igényeikhez. 
s , . a, mw,kaki:irü!mények ja.- 3. T01:ább kelt folytatni a 
1· •táea, a szociális létesítmé- ,-alwdás, az ép[tés és a pálya.
'1._iek építése és bővítése, a. fenntartá.s komplex gépesité
�, .u',aidö csökkentése. sét. A műszaki fej!e,;ztésse1. a 

t. A sza�,:en·ezeti 87.enrek pá!J·ti'.k és járművek kor�zerú
tel:"'l·ezé,;ben V2ló részvétele sítl'Sével, a gépesítéssel tart
minden s,.,nt.en én•ényesüljön. son lépést a végrehajtás tech
A fő figyelmet a mús="!!'.i fej- nológiája. 
lcsztésre, va.la.mint a, dolgozók 4. A modern vontató jánnű
c!et- és munka.körülményeit \•ek jobb kih?.szná'lása, a m& 
bn.folyásoló tervfejezetekre netrend szerinti kötlekedés 
kl:ll! forditani. A terveikben biztosítása elengedhetetlen 

feltétele a tervek teljesítésé• 
nek. A teljesítmények emel
kedésénelt velejárója kell le
gren a dolgozók improdulttfv 
fogl:llkoztat.ásának csökken
tése, jöYedelmének növeke
dese. 

5. Ki kell alakítani a kor
szerű vezetés formáit és mód
szereit. Felül kell vi.zs<'.,álni a 
vasút belsó mechanlzmusát, s 
a. mat feJ1ettségl szlnoonalna.k 
megfelelő tartós szen:ezeti 
formát k.el! kia.lakita.nl. A 
szakszer�:ezet segítse elő en
nek kibontakoz.1sát. 

6. Tudomfulyos megalapo-
wtts.ággal ki ke11 dolgozni azo
kat a dinamiku."l létszámnor
mákat, amelyek egyes feladat
körök ellátásához a jelenlegi 
és perspektfvlkus mú,;,,..aki 
fejlettségi színvonal mellett 
sz!ikségesek, 

7. Nagyobb gondot kell fO'f'
d!tani a i.•a.sút utánpótlásának 
bi=tosítá.sára. Ki kell -dolgozni, 
melyek azok a munkakörök, 
amelyekben iparitanuló-k�pzés 
formájában lehet az utánpót
lá<:t biztosíb:li. 

Ten•et kell készít,enJ, hogy a 
=klközépiskolákba.TI tanuló 
és onnan az iskola elvégzése 
után kikerülőket milyen mó
don lehet a va.súti mu.nknra 
megnyerni. 

8. A vasút korszerűsítése. a 
szállítási igények magasabb 
szintű kiel�tése a gazdasági 

vezetőiktől nagyobb öntevé
kenységet és határozottságot 
követel. A fel.a.da.tok na.gysá.
gához mérten. 1iöveln.i keil 
jog- és hatáskörüket önálló
ságukat a munloo.sdervezést, 
munJ.:aeró-ga::dtilkodást és 
bé1-gazdáUwdást illetően. 

A gnzdaság.i. szervek önálló
ságának növekedése szüksé
g,essé teszi, hogy a szakszerve
zet fokozza ellenőrző tevé
kenységét. Rendszeresen szá
moltassa be a gazdasági vere
tóket a tervek mikénti telje
sítéséről, a dolgozók élet- és 
munkakörülményeire vonat
kozó rendeletek, határozatok 
végrehajtásáról. 

9. A tel'Wlk teljesítésében, a 
szocialista gondolkodásmód 
kialakításában továbbra is 
fontos szerepe t.'l:ln a munka
verseny-mozgalomnak. A cé
lolk helyes me�határozásával, 
a teljesltményel�kel arányban 
álló erkölcsi és anyagi eli.s
TT1€'t'éssel kell ösztönözni a 
dolgozókat a tervek céltuda
tos, gazdaságos telj esí tél'ére. 

Biztosítani kell, 1w(Jy a 
munkaverseny- és a, prémium
céllcitú::ések összhanqban le
gyenek és a legfontosabb fel
a.da.tok leggazdaságosabb vég
rehajtására ösztönözzC1!i?k. 

Tartózkodni kell a verseny 
nyilvánosságának öncélú mód
szereitől, de biztosíta,nj kell, 
hogy az élenjáró egyénel, és 
kollekt.ivák megbecsülése a 
nyilvánooság elótt is kifeje
zésre jusson. 

A s:rocialli,ta brigádmozgn
lom tartalmi színvonalának 
emel�ére tett lntl..zkedések
kel, az er':ülcsi és anyagi ösz
tönzők é ;szerű felhasználásá
Yal torább kell növelni a 
mozgalom ga:::dasá.gi hnté· 

konyságát, tudatformáló hatá
sát, a társadalom előtti meg
becsülését. .Meg :kell akadá
lyozni, hogy az anyagi elis
merés pénzügyi !kihatásai gá
tat szabjanak a mozgal9ID 
egész:;éges fejlődésének. 

10. Az újítómozgalmat meg 
kell szabadítanl a túlzott bü
rokrati=ustól. .M,eg kell gyor
sítani az elbírálással kapcso
latos. ügyintézé5t, az elfoga
dott újítások hasznosítását, az 
elbírálásokat. 

11. Az elmúlt négy év so
rán jelentősen emelkedett a 
vasutas dolgozók reálbére. To
�·ábbra. is egyik legfontosa.bb 
feladatunk a dolgozók élet
színvcma.!a ala.kulása. feletti őr
ködés. Fokozzuk. erőfeszítésün
ket, hogy a vasutasok kerese
ti szintje a vasút népgazda
ságban betöltött helyének és 
szerepének megfelelően lé
pést tartson a népgazdaságban 
kialakult arányokkal. 

Kémi kell a kormányzati 
szervek segítségét, hogy a vas
utas dolgozók jövedelmének 
alak7.!lásában .az eddiginél job
ban jusRon kifeje7.ésre a vas
úti szolgálatot jellemző ked
vezotlen körülmények elisme
rése. Fejezze ki a vasutas 
d olgozólc bérezése az álta !á.
nostól eltérő munkaidő-beo.-:z
tásol<at, az éjjel-nappali, ün

nep-i•asárna.pi munkát. 
A belső bérairányokat a vég

rehajtó szolgálat legfrekven
táltabb munkaköreíben fog
lallmztatotta;!mál, a pálya
fenntartási, építési, a forgal
mimunkás- és egyes szakrnun
ká.scsopo1·tok körében kell el
sősorban javítani. Törekedni 
kell a lx re7.ési rendszer egy
szerúsí tósére. 

I l l. 

12. A bérek, mint legfonto
sabb anyagi éisztö.."IZOK, foko
zottabban juttassák kifejezés
re a kvalifikált.ságot, a mU!l'l
ka mennyiségét és minőségét, 
Yal.amint nehézségi fokát. 
Alapelv legyen: aki többet é-3 
jobba.t ad a társadalomnak, 
nam,obb anyagi elismerést 
kapjon. Ennek a célnak !kell 
alárendelni � anyagi elisme-
1·és :különböző formáit és a 
prémiumszabályzó'.lrai. Felül 
kell vizsgálni a vasút premi
zációs rendszerét, az ösztönző 
hatásukat vesztett prémiumo
kat meg kell szüntetni. A 
prémiwnok kifizetése minden
kO'f' a célkitűzések telje&itése 
a.lapján történ.jen. 

13. A bérrendszer tovább
fejlesztéséb-en jusson lcifeje
zésre a törzsgá.rda tagjainak 
fokozottabb megbecsülése. 
Meg kell határo-zm.i a törzsgár
dához tartozás feltételeit, a 
törzsgárdatagság-gal járó ki
tüntetés formuláját és a ki
tüntetés adományozásával egy 
időben történó anya.gi elis,
merés mértékét. 

14. A bértömeg-ga2Jdálko
dásban, a jutalmazásban na
gyobb önállóságot kell bizto
sítani a szolgi,lati veretőknek. 
Tovább kell !r"..élesíteni az ön
álló bértömeg-gazdálkodási 
hatáskörrel rendel!kezó szol
gálati főnökségek köret, mert 
a tulajdonképpeni cél eléré
séhez a közv,etlen érdekeltsé
get csak így lehet biztosítani. 

15. El kell érni, ho.,ry a dol
gozók fogla.!Jkoztatás:a a törvé
nyes mu.rukaidőhöz jobban iga
zodjék. Csökkenteni kell az 
utazós::emél11zet és általába.n a 
t•égrehajtó szolgálat dolgozói 
túlóráztatáS<ínak ;ielenlegi 
mértékét. 

Gond kodjunk a dolgozók szociál is biztonságáról 
A dolgozók S'ZJOci.ilis ellátá

sával összefüggően biztosítani, 
illetve kezdeményezni kell a 
reáli i"(mye!ll: kidé2ítését. el
lenóri:mi a S7ociálpolitikai ter
v e, in1éz!i:ed�i;: k és jogsza
bályo!, , �rehajt.i.,;.'>.t. 

Gyorsftani ke:1 a szoci.:lis 
1éte,;ít;m�nyek épitését, kor
szerű. ítését, az egészsé�'i 
ellátás bóvít�ét. az egésl.:Ség,i 
ar'.a.lmak csökkent.ósét, a bal
eseti veszél}-fOl'T'dSOlk meg
szüntetését. 

Az eddiginél nagyobb ösz
szeget ikell for<litani az üdülő
hálózat, a gyermek.int.ézmé
nyel:: fejlesztésére. 

1 .  Tovább kell folytatni a. 
va.sútegés=ségii.gyl hálózat fej
lesztését, iól képzett szak.ká
derekkel való megerósltését. 
Előtérbe kell állita.'li az ü.zem
egész..:::.égügy szín,·onalána.'-' 
javítását, elzősorban a beteg
ségmegelőző és gondozó tevé
kenységet. Ennek érdekében 
növelni kell az üzemi és 
ü=nellenórzó orvosi óraszá
mokat. 

2. Megkülönböztetett figyel
met kell fordítani a csökkent 
munka.k�pesséJ11ek helyzeté
nek javítására. Biztosítani kell 
a forgalom lebonyolításúval 
összefüggő mun.lmkörőkben 
hosszabb időt eltöltött és ott 
egészségügyi okokból véglege
stm csökkent mururoképe<:sé
gűYé vált dolgozók rehabilitá
cióját. 

Ja,"aslatot kell tenni a lt0r
ked.vezményes m unikakörben 
foglalkoztatottak helyzetének 
felülvizsgálatára, :különös te
kintettel a munkakörülmé
nyeil, javítá.�ára. Kazd.emé
nye::ni kell, ltogy a. nyugdíja
zá.snál azolc úi részesiiljenelc 
aTányos korkedt.·ezm-ényben., 
a.kik egészségromlás miatt a 
25. illetve 20 évet ih1en mun
kakörben nem tudták letöl
teni. 

3. A negyedik ötéves t"rv 
végéig e! 1(.e!l érni, hogy min
den munkahelyen rendelke
zésre álljan.a.k a legszüksége
sebb szociális Létesítmények, 
!i.gyelembe véve az e.,"Yes swl
gálati helyek távlati perspek
tíváját. A beruházároik kon
centrálása és a kJ vi telezé.s 
meggyorsítása képezze a szak
szervezeti 87'.en·ek és a gaz-0a
sági vezetők együttes felada
tát. 

4. Meg 1,ell oldani a, pálya.
fennta.rtási dolgozó/e munka
helyre szállítását a távolléti 
idő csölckentése végett. A le
hetősége<ken belill mindent 
meg kell tenni a pályán dol-

gozók munkakörülményeinek kemping és a rövidtávú kill• 
javiti.'Sára. földi hajóutak igénybevételét. 

5. Eredményesebbé, köz- Eme1ni kell az üdülésl>en részt 
üggyé 1:.clt tenni a. baleset- vevő szakmunkástanulók szá
megeló:ö tevékenységet, kü- mát. 
lönös Dgyelemmel a modem 7. A dolgozó nők gyermekvontatój:í.rművek'.kcl és műsza- nevelési gondjainak enyhítése ki berendezésekkel. a villarno- céljából emelni kell a. gy�rsílá.ssal járó baleseti vesz� meldn.té..-rné-nyek bővítésére, 
lye.kre, valamint a fogblk.o- korszerűsítésére fordított öszzási ártalmakra. Biztosítani s;:eget - esetenként tt.rsulá
kell, hogy a veszélyeztetétt sos tanácsi beruházásokkal is. pályaré<zeken fogJalkoztatot- 11• Népgazdasági szinten ta.k figyelmeztetése és a vo- �ik legnagyobb probléma a na.tforg;alommal kapcsolatos 
információ kOI'62lerú, megbíz- lalcáskérdés. A vasút vállalati 
ható műszalti eszközök, be- es:::közcit•el a.z eddiginél job-,, 
rendez.lsek alkalmazásával ban segítse a dolgozók. lakás
megoldást nyerjen. gcmd,iainak enyhítését, külö-

A gazdasági vezetők fele- nö'ien Budapesten és a vasúti 
Iósségét f<Jikozva a munk.avé- csomópontokon. Elsősorban a 
delmi előírások megsértőivel társasház- és kislakásépítö'.ket 

t...- · • ....,, '·ell kell segíteni kölcsönnel, gé-szemusal szigoruan •= "" pe"n:kel,' szállítási eszközök!keL lépni. 
A személyi és forgalmi bal- Elő kell segíteni a fiatal 

esetek jó része a munka-, a vasutasok nagyobb mérvű be
szolgálati . és a biztcmságtec.h- kapcsolódását a saját eróból 
nikai fegyelem lazaságának történő éµítkezésekbe. A kö
következménye. Ezért elotér- te�ezó előtakarékossági össze
be kell helyezni a dolgo=ók get, a lehetőségekhez m.;rten 
balesetvédelmi oktatását, ne- csökkenteni kell. Nagyobb erő
velését. Olyan légkört kell feszltésel:et kell termi a, szoZ
kialakítani, hogy az egészség- gá.lati lak.ásol,; felszaba.dítá
védelmet, a testi épség óvását sara.. 
a vezetők és a dolgozók mun- 9. Az ,egyen-. munka- é.1 
kaköri kötelezettségükön túl, védőruh:ít időben és folyama
erkölcsi kötelességü:]rnek te- to,;an biztosít.aJli. egyes ruha
kintsék. féleségek minőségét javítani 

A szak.szervezeti szervek kell. Az egyenruha bérjellegll 
minden szinten segítsék a juttatás, éppen ezért a ruha
munkavédelmi tevékenysé� térítés! díj minél előbb ke
társadalmasítását. Tovább kell rül.iön ö..,.,zhangba a termé
szélesíteni a munkavédelnú szetben kiadott ruhák értéké-
őri hálózatot. �·el. 

6. A vállalati lehetőségek 10. A l /2%-os őTA-ból ad-
fejlesztésé\·el bővíteni kell a ható segélyek körét és össze
gyermele- és családos ildii.lte- gét - figyele.--nbe véve, a tár
tést. A fejl=tés �ellett az s:i.dalombiztosítási juttat[iso.k 
eddiginél nagyobb összegeket alakulását - tovább kell bő
kell fordítani a meglevő i.idü- vfteni. Az egészsé,,"Ügyi intéz
Jók korszerűsítésére„ A dolgo- mi<n;rek felszerelésének bőYí
zók és c,;aládtagjaik mind na- t�t. korszerűsítését tovább
gyobb sz.-una részére kell le- ra is segíteni kell az aklm
hetővé t.enni a hétvégi, a mutált összegskből. 

IV. 

A szakszervezet segítse a dolgozók 
szocialista világnézeti és kulturális 

nevelését 
A sza.ks.zen:ezeti mozga.lom 

fontos feladata. a dolgozók 
szocialista tu.datának fejlesz
tése, a politikai, műveltségi 
színvonal emelése. A neve
lési tevékenység fokmérője a 
szocializmus építésében való 
tudatos ré,izvétel, a szocialista 
gondolkodásmód térhódítása. 

Az agitáció és propaganda 
adjon választ a dolgozót fw
lalkoztató kérdésekre. Nevei
jen szocialista hazafiságra, 

proletár-nemzetköziségre. 
Harcoljon a kapitalizmus ká
ros ideológiája, az egoizmus, a 

(Folytatás a, 4. olda.lon.) 
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túlzottan anyagias életszemlé
let ellen. 

A dolgozóik öss:netét.ele a 
vasút kors2€rÜsítésével módo
sul, váit.ozik. Növcicszik a 
magasabb műveltoogű dolgo
z& aránya és sz.erepe a .  ter
melésben. Az egyes rétegek 
között még számottevő eltéré
sek vannak - és hosszú ideig 
lesznek - a politikai, szak
mai, és általánoa műveltség te
kin tetében. 

A szakszervezetnek 4 maga 
e,zköze:vel segíteni kell a mu
ve!ódéspoUti!;ai irányelvek 
m-egvaiósitását. Az irányítása 
alatt álló művelődési é.s kul· 
turális inrez:nényeket is en
nek szolgá.iatába ikel1 állítanL 

Gondot kell fordítani a test
nevelési és spvrtmmgalorn fej
lesztésére és hlrnogatására. 

1. A pdli tikai nevelés ikö
zé,ppori tjába.n a marxísta-le
ninista ldeoló1ia széles lkörű 
terjesztése álljon. A munka
helJ ek váljanak az eszmei, 
politikai net·elw bázisait•á. El 
kell érni, hogy eró�ödjön az 
a közs::ell€TII, amely nem túrí 
a fegyelmezetlenséget, kö
zömbösséget, cinizmust és a 
icrscdalcnnellenes 11;,aqatartást. 

Az eddiginél n.a.,ryobb gon
dot kell forditar.i a szakmai· 
I.a.g jól felk�zült dolgozók, a 
rnús,.a.1-ti értelmiség politikai 
ne,·e.Iesére, elsóso11:>�n a szaik
fzervezieti poutiJrai tömegokta
tás szkle..<t"itósével, sz.nvor.alá
Jlak emelésével. 

2. Az iskolahiá.ny-08 V8S\IW 
flo!gcz.ók n.."'l.gy számára való 
w:<intettel, ö•ztönő;:ni ken az 
au,p1-ép::eitséget biztosftd 
r.yolc általános Wrol4 elveg
:eset. 

t1á t1á.ljanak. Nagyobb lehető
séget kell biztosítani 11 fiata
lok, a néllt, a nyugdíjasok, a 
swcialista brigádok, a szál.lás
helyen lakók ilruJ1Jurállis és mű
velődési igényéin.e'.'.c kielégíté
sére. 

Mind a lrultúrlr.témnánye!!t
bem, mind a s:rolgálati helye
ken s2JOr.ga.1m.azni lk.ell Jduoo.'!t 
létrehozását. Támogatnli kell 
az öntevélreny művészet! cso
portok mu.n!káját, s.relesíteni 
az oh-asómozgalmat. 

A területi bizottságokhoz 
tartozó múvelódési intézrr.é
nya"lc közül a legjobban dol
gozó:�t olyan művelődést 
központokká kell fejleszteni, 
hogy ezek betölt.s.i!k a mód
szertani közpon1ok szerepét, 
segítsék a klisebb lrultúrintéz
mény�et.. 

7. Az irodclmi és műv'észet.1 
nevelés területén felad:;.t a szo
clalista realista művek és 
ezek alkotóbiak népszerűsíté
se. A legliatáTOZOttabban ft?l 
keU lépni a.z értéktelen, 4 
mun.kásél-etct hamisan ábrá
zoló, a szak.szervezeti mozgal· 
ma! és a ti..·ztségvise!óket le
jirató művek ell-en. Növelni 
lkell az agitáció és propagan
da hat&,mysá-gát, harcolni a 
polgári-lk:i.EPOlgáa-i ideológia 
megnyilvánulásai ellen. 

8. A "Magyar Va.sut.u és az 
egy-éh írásoo lkiadványok hat
ható.san segítsék a tagság és 
a tlszt.s.égviselők tájékoztatá
sát. Az eddiginél nagyobb 
gon<lot kell fordí ta.'1l az űjsá
golt, kiadványok széles !körú 
terje.ztésére. 

9. To\·á:bb kell fejleszteni és 
szélesíteni a szakszen·e::et 
ne..-nzetközi tevékenységét. Is
mertetni és tudatosítani kell a 
dol.g-ozó'.ri: között a Szakszer
vezeti Világszövetség és köz
lekedési S'Zilkmai tagozatá.-nak 
célkitiízéseit, .tevékenuségét. 
Az SZVSZ által szocvezett ak-

által is növeljék a tagsá.g ak- J.ők és az aktivisták politil,.-,.í 
tivitását, felelősségét a határt>- és s�ai lrepzésével, az 
zatok kiala!:füísában, végre- ut.ánpótlás biztosí�--ávaL 
hajtásában és ellenőrzésében. SzerezzeMk érvényt minden 

4. Tovább kell növelni a szinten a t,á./.a3ztott tisztségt,t• 
taggyűlések 21�t a screr- $elő�t védó remlelkezészknet. 
vezett dolgozók nevr,lésében, A jól do1go1.ók kapJák meg az 
az alapszervezetek életének és ők�t megillető <:>r"kölcsl és 
programjának k!alacátásában. anya� megbe--..sülést. 
E fórumok döntsenek é,; 7. A !.lza'kszervezet pénzgaz
mondja!lak véleményt a tag- dálkodá3a legyen sz.orosa-bb 
s{ig egészét érintő kérdé- összhangban a mozgalom AJ. 
sekben. Az alapszervezetek t.alán06 felaéata.ival. A gaz- � 
munkaprogram;a ;obb<1n írá• da.sági munkában is éroénye
nyuljon a szervezett dolgozók s-'iljön a demo:;ra;t�-mus. A vá. 
érdekvédelmére, a lkollekt!v lasztott vezet.ó,;.zervek telel&
SZ<"rzódésben foglaltak végre- &éggel döntsenek az anyagi 
haj+.ósának segítésére és ellen• források feLha�zn.álásáról 
őrzésére. Gondo,i!;:odni kell arr61, hogv 5. Meg'.külön:böztetP.tt r;.gye- 8 kulturális. szociális és sportIemmel foglalkoozar>.ak 8 IétesítménJ•ek fejlesztését, szakszervezeti bizottságok a fenntartását &; nzemeltetését sza2c:szervereti csoport,:,k mű- a lehctllség""'.telt f!.gyelemb:? !ködésével, a cropor!:élet ki- véve nö\·ekvó összegeld",1:el táalakításával. A bi.zelmiak ko-p• mogassák. jana.k meghatározó szerept>t ii 
do!gozók kép1-•i�eletében. Vé- A seqé1yez€8' tevé"/-.eny�et 
leményük, javMlat:.ik nélkül ta-rtalmában és hatélronvságá
ne dönthessenek a jogkörük-be ban fewítar.i kell. Az e célra 
útalt kérdésekról. Tegyék s=- rendelkewre álló ö-<;szegelt 
vezettebbé és tartalmasabhá mindenkor és mindenütt ren
számukra a gazdasági és po- deltetésszertlen legyenek fel-
litikai !n!ormáclót. használva. 

fi. A ve7.etőszervek fordít- A vezetőszervek fokozott 
s:mak. továbbra is nngy gon- gondot forditss.nllk a tt.rsa-

A közelnuiltban az úttörővasút leh·étett hirdetett úttör6-
,·a utas é� postás tanfolyamra. A jelentkero71: közül lai 
pajtást vettek feL Kfpütlkön a .-áltó szerkezetét tannl• 
mán�·oz:r.ák lePndó úttöróvasuta�ok a llúvösvölg3i v�-

állomá<on. 
(l\11'1 l'o1o, Benkó Imre felvétele) 

dot a kádermunka szfnvonalá- da!mi tulajdon védelmére. 
En-

CJT. 1-r u·· 'K nak emelésére. Rendszerese11 nek elengedhetetlen feltétele .l. l,.. YOMÁ� 
foglalko=nak a tlsztségvise- a :rendszeres ellenórús. 

A' Vasutasok Sznkszervezellének VIII. kongresszusa a köz
ponti vezetőség kötelességévé teszi, hogy a határozatban fog-
1.?.lt feladatok végrehnjtására részletes inre:i:kedés! tervet dol
gozzon ki, és az MSZMP X. kongresszusa .s:rellemében a ma
gyar szakszerv�ti mo�"3J.omra háruló feladatok végrehaj
tásán munkálkodjon. 

A koll{lresszus felhívja ii �zaks;:err,ezet iialamenntt! taaját, 
a vas-utas dolgozókat, hogy tegyek ma11u1:frá a h!itározatban 
fog!a.!t célkitűzéseket, munkál.kodjanak a::ok megi;alósításán 
hazá-nk., népünk ;a.1,ára. 

A feladatok végrehajti�oz kérjük a párt- <s KJSZ-rn-r
veze�k •e'.!ít.ségét. igén�·eljü.lt a szakmai vezetők támogatását 
Bud:i.pest, 1971. március 18. 

Vasutasok S:i:aJtsenre-retie vm, k� 

Jobb 11 Setlan, 1ni11t 11 Rátót 
Lapunk január 15-1 s7.ámá

ban Jelent meg a Panasz az 
egyenruha minőségére című 
cikkünk. Erre a MA V An ·ag
gazdálkociási és El!átási Iga2• 
gatM!ig E-osztályanak vezetó
íe a kö,·etkezóket válaszolta, 

„A nyári egyenruha anyagal 
az utóbbi idöben több vá!1o
záson mentek keresztül, de 
éppen azért, hogy a vasuta-

3. A VIL�Űt gyors űtcm!i fej
lódlsével együtt 1<.ell ja,.--n.La az 
álr.a�án06 múvelt:séJ növekedé
sér."'k a szakmai és mű..� 
ismer�tek bővítésének. Ehbez 
az eddigieknél nagyobb segít
:,;,éget adjan.alk llZ Olktatási és 
ls.meretterjes:z¼,i. tanácrok. 

ct&.ra mozgósitani kell a dol- ,----------------------------------'------

sok minél jobb minőségű ru
hadarabokhoz jussanak. A3 
1968-ban rendszeresített, · lU

tót nevű a,;_yagból készített 
ruhák lényegesen jobbal-:. 1'01-
tak a korábbialmá.l. Ez az 
-ail)','.lg 67 százalékban poliész
tert és 33 százalékban poli
akril.nitrilt tartalmazott. A 
poliakrilnitril a lágy fogást. a 
poliészter a forma tartóssf.gát 
biztosította. A pol!akrilnltri.1 
káros tulajdonsága, hogy ned
,·e�en gJ'Úrődik. Ezt a tulaj• 
c!onságot ug:·an a poliészter 
e okkenRtte, óe a rormitílt� 
tósság még mindig nem voll 
megfelelő. Ezenl:ivül 11 szin
tetikus anyagok nedvsz!eó ké• 
pessége igen csekély. A dol
c,o·ók pa r.aszkodtak, hogy 11� 

egyenruhába beleizzadnak. « 
nadrág a lábukat kidörzsöli; 
klütés<'ket, illetve bórwu1la
dt!sokat kaptak tőle. Ezekne1, 
a panaroknak a megszünteté• 
sfre t:ezéttük be a Setlan f4-,... 
tdzianei•ú, 67 százalékban po
liésztert és 33 százalékban 
i-iszkózt tartalmazó szöt:etet, 
Ez az anyag jobb. mint al 
előző, mivel nedvszívó képes
sége és formatartóssága ma
ga,;abb �rtékú." 

4. Szorgalmazni és seg!tenf 
kell, hogy min4 Wbb dolgozó 
szere::::::en ma.,a..<abb szakmai 
képesítést. Ki ke;l dol.go,z.r,.i a 
magasabb =Ianai végzettsé
get szerzett dolgozók anyagi 
me�becsülésének difterenciá1t 
to,;.,áit és a smkmai tovább
képzés feltételeit. 

Feliil kell vizsgálni ii 11asút 
oJ:tatási rendszerét. A tan• 
anyagokat a vasút jelenlegi és 
jc.\·óbeni helyzetéhez kell a�
kalmaz:ni. Gondot kell fordí• 
ta.'li a �zaikrn:ü oktatás lmr
szerúsít�'Sére, a vizsiy.í.ztatások 
egy zenlsítésére. 

5. Továl:>b kell fejlesztem a 
szodalista brigádok kulturális 
,·úllalásait. A vállalások ma
gilsabb általános és_ szakm_:8i 
műveltség megszerzesén túl, 
!:apjanak poUtikai tru·talmat 
és segít<-,� a szociaiista em
ber jellemvcmásán.aik kialakí
tását. 

6. Törekedni ke!I arra, hogy 
a mifrelődési intéz-mén-yek OI 
• :::ocialista művelődés bázisá-

gozólkat. 
Javlra.n.! kell a nemxe�özi 

Jr.apcsolatot d�legációk fogad<±
bával és küldéséYel, tapaszta
latcs-erék szervezésével, a 
nemzetközi tmi.zmus fejlesz
téséw.l, kulturális, spart ÉII 
egyéb szerepléseklkel. levele
z.:.. sel, írása.s anyagok cseré]é
vel. 

1 o. A vasutasok sporttr2öJ
cl6! t, sportnnozg&.!m� t tovább 
kell fejleszteni. A min&;égi 
sport érdekében az MTS hatá
rozatait .figyelembe véve se
gíteni és elle1lórizni kell tJ 
vasutas klubok munkáját. Eló 
«,el! segíteni a 1972. évi olim
piúra való fehlt-észülést. 

A tömegek sportolási Igé
nyeinek kielégítésére a}kal
mazni ke11 az eddig Is jól be
vált ve:élkedő formákat, az 
ünnepi évfordulók tiszteleté� 
szerverett villámtornákat. 

A mu.nikahel;i testnevelést 
az arra al!kal/Jnas munkahelye
iken be kell vezetni. 

A munkáS!:zálláwkon lakók 
sportolási lehetóségeinelt biz
to,,itá.sára nagyobb gondot 
ikell fordítani • 

V. 

A fömegkapcsolat erosítésével !e jlesszük 

a szakszervezeti munka színvonalát 
A szervezeti élet továbbfei• 

lóclése megköveteli a szaks?er
vezeti szervektől - minden 
szinten -, hogy nagyobb fi

gyelmet fordítsanak a demol(• 
rctikus ce-ntralizmns és 4 
ko1lel:tiv vezetés érvén11csíté
&ére, munkamódszereik tö
kéletesítésére. Tovább :kell 
növelni az alap- és középszer
Yek önállóságát és felelóssé3ét. 
fe11eszteni a kezdeményező 
készséget, valamint a szak
szervezeti demokráciát. 

A tisztségviselők tev_ékeny
&é"Üket a haUrozatolc végre
haitására. a dolgozók ügyei
:neit Intézésére, a tagsággal 
való kapcsolat erősítésére össz. 
pontosítsák. A munkamegosz
tás alapján a szakszervezeti 
,,ez,:,tőszervek erősitsé1e kap
csolatukat, epyüttmúködésü
ket ii párt és a KISZ-szerveze
tehhl, valamint a gazdasági 
'Vezetőkkel. 

A vezetés színvonalának 
�melése é::-dekében : 

1. A szakszervezet felső 

vezetőszervelnek tagjai - a 
központi ve1.etóség és szak
bizottságai, az elnökség - a 
határozatok, int.éZJked.ési ter
vek meghozataLából. végre
hajtásának segítéséből és el
lenőrzéséből egyénenként is 
fokozot'..an vegyék ki r.§szü
ket. 

2. A közép- és a!apszerv,ize
tek ható s körét tovább kell nlS
velni. A ,iagyobb ön.állóság 
mellett érvényesüljön a dön
tésekkel já.Tó fefoló_sség. Az 
iig,;ek érdemi h1tézése k a 
döntésjog !kerüljön közelebb 
a dol,io:rokhoo. A javaslatokra. 
bírálatokra ell.só,ar'ban ott 
történjen reagálás, intéz'<edés. 
ahol awk elhangzott3.k. A ja
vaslatok megoldásának leh� 
tőségeiről mindenkor tájékoz
tatni !kell a s:mkszervezeti ta
gokat. 

3. A vá1asztott vezetőtestü
lete:: és a tisztségviselők dön
ti,sei1c meghozatala előtt le
'hetól-e("I k"1-jék ki a; dolaoz6k 
vél-eményét és javaslatát, ez-

Elkészült 230 konténerszállító Sy kotsi 
Látogatás a székesfehérvári járműjavítóban 

A múlt évben MT-SZOT 
vörös vándorzászlót kapott a 
székesfehán·ári járműjaví\ó, 
elt'izó esztendei kieme'.kedő 
eredményeiért. Javítóüzem lé
tére, a korábbi évekhez ha
sonlóan újabb, igen fontos ön
álló gyártási feladatokkal bíz
ták meg. 

Marosfi Tibor, a szakszerve
zeti bizottság titkára nem tit
kolha \ó büszkeséggel mondja: 

- VzemünJ,nek még nem 
tudtak olyan komplikált mun
kát adr.i, amit ;ól képzett 
munkáskollektfvájáva;l, amely
nek 60 százaléka törzsgárda
tag, el ne végzett 11olna. 

Üi gyártmányok 

Az üzemet járva csöppet 
sem látszik dicsekvésnek ez a 
kijelentés. A tároló vágányo
kon azonnal szembetúnnek a 
n?-gy rakfelületú, széles, hosz
szúméretú, alacsony oldalfalú, 
precizen megmunkált Sy-soro
za;tú lapos kocsik. Tavaly 
kezdték meg énnek a kocsití
pusnak. az előállítását. A 
mintapéldány gyorsan elké
szült, s máris szabad utat kap
tak a sorozatgyártásra. A 
megrendelt 230 kocsit hiány
talanul el ts készítették. Nem 
akármilyen jármúvek ezek; 
egyik alapját képezik a kon
ténerszállításl programnak. 
Harminc tonna fölötti konté
nersúly hordo�ására is alkal
masak, de különleges, nehéz 
gépeket, berendezéseket is ké
pesek szállítani. 

Másik fontos gyártmánya az 
üzemnek ii négytengelyes sze
mélykocsi forgóváz, amely a 
dunak<>szi jérmújavító me<(
rendelésére készül. Ebből 320-
nak az előállítását tervezték a 
megrendelés · szerint, de a du
nakesziek nem sértődtek meg, 
amikor többet kaptak. 

Ez a két gyártmány most a 
fő profilja a fehérvári üzem
nek, de nem kis jelentóstágú a 
harmadik sem: ti Központ! 
Osztószertárat, tehát az egész 
vasutat, jPlenleg kizárólag in
nen látják el vasúti kocsial
katrészekkel, hordrugó csap-

szegekke1, hevederel:kel, alá 
tét csavarokkal, legtartályok
kal stb. Itt készül a porvédő
tárcsa is, mtigpedig körtilbe
lül két éve nem flból, mint 
azelótt. hanem Takács Láa�ló 
mérnök és Kántor Gyula 05z. 
tályvezetó újítása szerlnt mű
anyagból, csehszlovák fröccs
önt.ö gépen. A régi fajta tár
c.sához külföldről, drága pén
zél't kellett behozni a külö .. ,:�
ges fát. Ez késztette a két 
műszaki szakemb<>rt az újítás
ra. 1\Iiíanyag tárcs6.j11k nem
csak lényegesen kevesebbe ke
rül mint a; faanyagú, hanem 
tökéletesebben is zár és ke
vésbé kopik, tehát tovább 
tart. l\lár külföldön ts érdek
lő<lnek iránta. Az alkatrész
gyártási tervet 103,1 százalék
ra teljesítette az üzem. Mind
ezt és valamennyi tavaJJ; ver
se-nyvállalásl.lkat a 3,4 százalé
kos létszámhiány ellenére is 
túlteljesítették. Az egyszcírnlé
kos termelékenyséimövelési 
t•óllaláson felül 8,4 százallfkos 
túlteljesítést értek el. 

Orabéremelés 

A beszé'![ebést Németh lm
re igazgatú\·al és Kocsis lst-
1.'án tervooztályvezetővel foly
tattuk az idei termelési célok
ról, a nyolcadik éve tartó üze
mi rekonstrukció előrelátható 
befejezéséről. 

- Fő célunk, hogy a ter
melésnövekedés és a munka 
hatékonysá.gának javítása, a 
lehetőségekhez képest kereset· 
nÖt'ekedéssel is ;árjon - kez
di az igazgató. - l\Iivel to
vábbra is létszámhiánnyal 
küzdünk, a hiányt a dolgo
zókkal előzetesen megbeszél
ve, be Is terveztük. Ez tette 
lehetővé, hogy február l-én 
már átlagosan 50 fillérrel ma
gasabb órabért fizethettünk 
Id. A különleges kocsik gyár& 
tását az igények és a megren
delések szerint terveztük, a 
tavalyinál áfü:lában nal!yobb 
számban. Sy•kocsit ez évben 
már 300 darabot állítunk elő, 
Dunakeszinek ugyancsak 300 
négytengelyes személykocsi 

forgó �at készítünk. E1.enkí
vül gyártunk Ku•sorozatú ön
ürítős zúzo•t kő,zállitó, tej- és 
vasércszáll!tó koc ·it. Az al
katrészgyártás nlmileg c,-:ok
ken. 

Természetesen a javítási 
munkát sem hanyngolha•ja el 
az üzem, de ez a gyártási fel
adatokhoz képest szinte el
enyésző és gyorsan ha:ad az 
alapos nen·ezeittség, a pontos 
anyagelőkészit.és jóvoltából. A 
jaYító részleg mindössze 28 
főból áll, dc mindenki érti a 
dolgát.. 

Hol tart a rekonstrukció? 

A nyolc éve tartó rekonst
rukció során tavaly, az 1969-
ben elkészült úi creosi rende
lót izületi betegségek gyógyi
tására szolgáló fizikotherápiás 
berendezésekkel szerelték fel. 
Az üzembe pedig a daraboló
gépekhez görgős anyagtartó 
állványokat szereztek be a fi
z:kai munka könnyítésére. Áp
rilis l -én végre átadják a már 
korábban esedékes, új nagy 
kocsigyártó műhelyt. A régi 
kazáncsarnokot teljesen le
bontják és a helyére tmk-mű
hely épításéhez fognak hozzá 
Ez a munka előreláthatólag 
két évlg tart. Ekkor múr any
nyi hely lesz az üzemben, 
hogy lehetségessé válik a 
termelés átcsoportosítása és a 
járműjavító egész területének 
parkosítása, ami előnyösen 
megváltoztatja a mun!rnkörül
ményeket, csökkenti a balese
teket. Ebben az évben hozzá.
fog"'!ak a 900 személyes öltö
ző-mosdó elómunl,álataihoz. a 
lcözponti kazánház tervezé.sé
hez. Az új kazánház látja 
m;ijd el gőzener!(iávnl ;,z ál
lomást és a ftitő.házat is, úgy 
hogy a most használatos ócs
ka mozdonykazánokat végre 
szolP,álaton kívül helyez!1e•ik. 
Végül pedig, ami m_ég ebben 
az évben megvalósul : a ko
vácsműhely kemencéit az ed
digi pakura tüzelés-ró! a mo
dernebb, tis:rtább, jobb hatás
fokú gá.ztüzelésre ri llit ➔1 k át. 

Sz. F. 

A dolgozók tehát helyeselt 
t1Iapították meg, hogy az 
ú.1onnan kiosztott nyári 
egyenruhák anyaga más öst
szetételú, cle tudniuk kell, heg:, 
a változtatá.sra éppen a beé-r
kezett panaszok. nyomán ke
rült sor. A vá'.asz megemlí!i 
- bár cikkünkben csak a nyá
ri ruhi\król volt szó -, h� 
egyes dolgozók a téli ruha, a 
köpeny és az esőkabát min6-
séJ:(1t is kifogásolják, de az el• 
műlt évekhez viszonyítva va• 
lójában semmiféle minósé-,;:
romlás nem következett be. A 
szövetek a szabvány előírá
sai szerint készülnek. f,. vá• 
laszlevél határozottan leszö
g,-zi : 

„A ruhák készítéséhez 
s:::ükséges alapanyagokat 11 
ll-IAV Anyagvizsgáló FÖfl.Ök
ség végenként veszi á.t, úgy, 
ahogy azt a; szabvány előír_ic. 
A legkisebb hiba esetén az át
vételt magtagadja, ezá.ltal í1 
védve a 111inőséget és a vas· 
úti dolgozók érdekeit. A!: 
egyen-, munka- és védóruhlilc 
minőségének megállapításakor, 
illetve egy új- anyag rendsze• 
resftésekor mindig k!kérik • 
Vasutasok Stakszervezete 
munkavédelmi fe!ügyelóségé• 
nek véleményét, egyetértését. 
Ez megtörtént ii nyári ru1tá1c 
1íj anyagának bevezetésénél 
is, H 

,.Minden jó szándékú és • 
közös érdekeket elősegítő bí· 
rálatot szívesen fogadunk -
hangzik a válasz befejez�e 
-, de a megalapozatlan, csak 
egyéni érzésen alapuló észre-
1-'ételt nem tudjuk figyelembe 
"enni. Eddig is igyekeztünk, 
és a jövőben még fokozottabb 
mértékben azon leszünk, hogy 
a legteljesebb mért.ékig kielé
gít6ük a dolgozók igényeit." 



tiGYAR VASUTM • 

zéppontjába került, s ez lett minden más vi
� efileDllét ik:ölléppozi.tja, A !capitaliz,.. 
mus és a szocializm.us közötti világtörténelmi 
han: !D.1lég toiklMlb kö1Jéppoiitja a világesemé
� a a hetaJrnas srocial.ista világrend
szer ma még .i:nká:bb fő ereje a széles ami
imper:ialista haronak.. 

Kitüntetések április 4 alkalmából 

Leninre 

«r#Q április %2. E2le%i a napon mi
i O / letett Vlagyiff'IÚ' Iljics Lettm, 

korunk géniusza, alti a legna
O'Obbek kmé tartozik a törlénelmi sumélyi
ségek sorában. Képességben, tudá5ban és 
munkabírásban egyaránt messze felülmúlta 
kartársai legtöbbjét. .Jórészt enne.le köszön
hette korán kivívott nagy tekintélyét. De so
hasem tartotta magát c:salhatatlannalc és nem 
tekintették annak őt legM.gyobb tisztelői, ba
rátai sem. 

Mesterien értett ahhoz, hogy a sajátos je
lenségek mögött me�lássa az általánost, s az 
altalános érvénye.sltesére törekedve mindig 
figyelembe vegye a sajátosságokat. ízig
v�g dialektikus gando1kodó volt, aki mirulig 
lipést tudott tartani a dolgok gyors. a forra
dalom idején rendkívül felgyórsult tejlődé
sé,,eL 

Nem úgy tekintette · Mar.:i: és Engels ehné
letét, mint késret, befejezettet, hanem volt 
képessége és bátorsága felismerni, hogy az 
-újkori történelemnek csak sa:rkköveit mkták 
le. Azokat tov-J:bb !kell fejleszteni, ha nem 
akarnak elmaradni a-z; élettól. Le,ifn tovább
fejlesztette Marx-Engels t:inításait. 1gy lett 
11, uminizmt1s az imileríalizmus és a proletár 
forro.datmtt.k Tarrszak.tín.ak. mar.ti=usa. 

Leninnél egy személybe'\ egyestilt a forra
dalmár tudós és a gyakorlati ember, a nagy 
f.l !amférfi, a srocialista épltés kiváló smkér
lóje és irányítója. 

Tevékenységének egyik sarkpontja a 
nemzeti és nemz.etközi mozzanat össz
hangja az osztályharc elméletének és 

gyakorlatának felfogásában. A kommunista 
pártok elméleti és gyakorlati tevékenységében 
egyaránt kife_jezésre jut az a lenini gondo1at, 
hogy a tóke nemzet.közi erő, tehát riemzetkö-
7.il.eg kell harcolni ellene. Az a gorulolat, 
hog11 a kapitaliz1n-us megdöntéséért és a sw
cializmus felépít�séé:rt vívott lw,rcban mináe-n 
országban jelentős sajátosságai, alaT<ulnak. ki. 

A to7.e nemzetközi jellegéből, a tán;a�mú 
tejl.6dés törvényeiből fakad, hogy a társadal
mi fejlódés fő vonalai minden ors7.ágra nézye 
azonosak. Korunl:ban eg11re szerteágazóbbá, 
összetettebbé vám, az antitm1>eria1istti harc. 
A monopoltőke fokozza akcióit vil'iguralmá
nak helyreállii:Máért, s a :néptömegek e!'yre 
újabb és újabb rétee:eivel kerül szembe. Egyre 
újabb és újabb tömegek ismerik fel, hoey "ét
l-rdekük követeli az antiimperialis-'a harcot. 
Ennek a szélesedő k07.delemnek fő ereje a 
.uociaJ.ísta iii1'14,!'en<lsz"1'. E"!:ét e tlen n ,; 
umímper.ali!>lla. � S"'..imára se-m lehet kö
zöm� a szocialista vllá� helyzete. 

Lenin már az első szocialista ország meg
niü1etésekor felismerte, horo• a kapitalizmus 
k a szocializmus hxca a világesemények kö-

Az e/só negyedévben 

A tönénelem. óriási felel.6sséget ró a 
szocialista országok kommunista párt
jaira, és e-nnek caak. a lenini szelLem-

ben tehetnek. eleget. Lenin :ramutatott ana az 
óriási világforradalmi szerepre, amelyet a 
szocialista országok gazdasági sikerei jelente
nek. Ha sikerül a kapitalizmusnál ma�bb 
színvanalat elérni a mtmlta termelekenységé
ben - mondta Lenin -, ,,akkor cilágmére
tek.ben, bizOftyosan és r,égérvényesen nyer
tünk". • 

A szocialista vi1ág pártjainak töpbsége 
leruni szellemben tölti be világ.fornadalmi hi
vatását és harcol e hivatás kispolgári. nacio
nalista vagy nltraforradalmi tanításai ellen. 
A len;ni típusú pártokat t6mö1-í.tö kommu
nista mozgalom 6riásí utat tett meg -máig. Ezt 
az utat végigkísérték a viták, harcok, a ki
meríthetetlen lenini örökség tisztaságáért. A 
moz�om tisztaságát őrző viták maguk is 
a lenini szellemet tükrözik, amely mindig fo
gékony volt az új iránt és viták során dolgoz
za fel, értékeli az újabb és újabb jelensége
ket. A mozgalom vitáiban azonban sajnúla
tos módon nemcsak ez a lenini módszer tük
röződik. hanem a leninlzmustól idegen !-7.alra
dárság is. 

A kommunista mozgalom a munklisosztály 
vezetője abban a világméretű osztályharcban, 
amelvnek tétje ma már nemc.sak a 1á=dalmi 
haladás, hanem e<zyi!"e it1kább az embert,ég 
puszta léte is. Óriási feleloo;éget vesz ma-
1'(,ira m:ndenki. aki „zt a ha„cot ezysée:bon
t.ás�'.'11 akadályozza. E�ért P'ró.•ödik a mozgn
lomban - bizonyos né"?eteltéré�Pk ellenére it 
- az eguségre i.rányul6 töreb•éa. amel•mek 
•nam,!IZerú véldája ez 1969 éiii mos-kt>lt! ta
,iácsko�ás és az S7,KP kÖ"?eti napokban be
fejeződött XXIV. Jwn,gress::rusa. 

A P'"Oletár int.ernadonalizmus lenini elvei
vel ellentéte.s mindenféle e'!rülönülé� vae:y 
�emlegesség. A Magyar S:mcia1ista Mttnkns
párt int.emacionali<rta arculatát bi-ronvftja. 
hogy minden cselekvé�éért a m::i"'·�r m1m
kásosztály. a magvar- nép. é,; eguszer,;'"'llnd a 
:nc>mzetkm! munká�om�1v előtt h 1•állal.ia a 
f "'1 e 1 Ö<'.sé�et. 

H cl.adásunk döntő biztosítéka a len'n' 
tanítások következetes allca1ma.zása. 
Pártunk azért tudta kijelölni a dolgo-

zó nép felemelkedésének biztos útját. mert a 

lenini tianítások. szellemében 11atáTozta meg a 
feladatokat: és foglo.lta egységbe a. 11Pm::et te
remtlí erejét. Ez a politika. amelyben hú.<:ége
sen kifejeződnek a munkáso"1:tály és a dol
go-zó nép alapvető érdekei. önbizalmat ad a 
tömege1cnek és bizalmat táplál a párt Jránt. 

Ezt az irányvonalat erősítette me� a X. 
kwigi:� =ilcor !elmérte. az elmúlt �é� 
év tapasztalatait. eredmiinyeit. A enini esz• 
mék vezették, amikor megsza!>ta az ellcövet
kező évek politikájának vezérfonalát. a leg
fontosabb politikai. társadalmi, állami. ga"!'Xla
ságl és kulturális feladatok programját. 

tervszerűen haladt az előszállítás 

Dr. Csanadi György, közlekedés- és postaügyi miniszter látogatása 

a MÁV Vezérigazgatóságon 

A Magyar Képk6ztársas4g Elnöll:i 
Taml.csa hazánk tel.szabaduláa4nali: 
26. évtordulója alkalmából kiemel
ked6 munkáji!lért a 

BRJNl[A DDEMBEND A&Alft' 
FOKOZATA. 

kitüntetésben részesllette: Oro9ll 
János felvigy., Záhony Plt. Főn., 
Papp Károly Igazgató, Va.00 FÖ
osztály 6. Szakoszt. 

HUN1tA. bDE!IDtEND :SZUST 
FOKOZATA. 

lrtttlntetést kaptak: Dr. Gérlnger 
Ferenc főtan., VMútt Főoszt. Va
sútüzem Blztoruiágl Osztály, Gom
bos Pál f6ell., szeged P:!t. Főn., 
Görblcz Sándor mérnök tan. !:sza
ki JJ. O., Hont! Tivadar f6ell., Rá
kosrendező állQtM.s, Járó RudoH 
felügy. MÁV Tervező Int., Káldi 
István főtan., 1,ILÁV tUdőgyógy:lnt., 
Monori István főfelügy., Dombóvár 
áll., Nagy István foell., Bp. Fe
rencváros áll., Németh J'ózse.t 
mílsz.főell., Hatven-SalgótarjAn Pft. 
Főn., Pasztusák Gyula mílsz. f6ell., 
Miskolc Vont. Főn., Perlaki Laloa 
felvlgy., Pécs Pft. Főn., Pusztai Fe
renc tőfeli.!gy., Vasúti Fóoszt. 11. 
Szakoszt., Dr. Susla János fOtan., 
Szeged Vasűtig., Szabó Béla igaz-
gató, Szombathely vasútig., dr. 
Vajda György orvos főtanácsos, 
MA V Kórház és Központi Ri,ndelő, 
Vécset Béla m1lsz. :föel!., Debrecen 
Vontatást Fc5n. 

I\IIDl.'KA t:RDEMREND BRONZ 
FOKOZATA. 

kitnnteté-sben részesültek: Balato
ni András felilgy. Miskolc Vasútig., 
Balogh József V. m:Gsz. ell., Hat
van Vont. Főn.. Bzirabás József 
mű!=.�. ell., Békéscsaba Vont. F6n., 
Bánki Béla mílsz. felUgy., TBI<F. 
Bodó Barnabás főell., 1/lÁV Autó
fUv. Főn., Bokor József segédfel
vigy., Celldömölk áll., B. Varga 
Ferenc müsz. fc5lnt., Záhony Ptt. 
Főn., Csttnekl Ferenc mdsz. íel-
vlgy„ Dlkter József. mérnök főlnt1 

Szombathely JJ. U., Dobi Gábor fö
ell., Záhony áll., Erdélyi Lajos f6-
lnt. N�-►iregyhá.za áll., Gedeon Béla 
mérnök tan .• A!iskolc Jj. tt., I<:as
só Károly rr.Osz. fóe!l., Bp. KP.let1 
Vont. Főn., Kazinczy Lástl6 masz. 
!nt., BBFF. KJss Ferenc íelügy., 
Szombathely Vasútig.. Koller 
Gyö['gy mérnök tan., Gyöngyös Kt„ 
t�rógyártó U., Komá4y J6nos 
müsz. f6int., Zalaegerszeg Ptt. 
Főn., Madar Miklós mérnök fc5lnt., 
Yasúti Föosztály a. Szakoo;ztály, 
Németh István felvlgy., Miskolc 
Tisza! pu., Németh József. mOm:. fc5-
ell., Hatvan-Salgótarján! Pft. F<ln., 
Papp András segédell., \'árpalotn 
áll., Papp Zoltán te!Ugy., szentes 
áll., St\gheg11 Bálint Elemér. főlnt., 

611,, áll. - -S<q,da!ose;. . .1ános 
főtan., Vasúti Pőo�t. 6. Szakaszt., 
Széles Károly músz. fúlnt., Deb
recen Vastítlg., Török Sándor mun
kás, Ilámán Kató szertárfőn., Vá
rosi IstvAn fóell., MA V Gépjat·ltó 
U., Virág Erzsébet fólnt.. Sátoral
ja1l.jhely1 Pft. F6n., Vörös István 
főell., Dombóvárt áll., Zákony:I 
Gyula mOsz. fe!Qgy. Dunakeszi Jj. 
0. 

A klStlekedés- és postaügyi mi
niszter 

KÖZLEKEDl'?s K1V ALO 
DOLGOZOJA. 

k:ltl!Dtetésben részesítette: Balogh 
Ferenc el.l., Dombóvár Vont. Fón., 
Baranyai Zoltán fO,ggetlenftett 
szaksz.tltk. MAV Eszakl Jj. U., 
Barta Kálmán főlnt., Szolnok áll., 

az eLőszá!!ítá.si kötelezettsége- megküzdeni. Kifejezte azt a Bé!l:ésl llUtyás mérnök tan., Bp. 
inknek. A felhasználási helyre meggyőződését, hogy a vasút Vasútig., Borotvás IStván e!l., Du-

tjuk • •t-· · '•b hón pakb · fel nakeszl Jj. U., Csőcs Gyula fc5ell .. jutta az ep1 01par1 anyaga- azo"' an a a an is - Miskolc JJ. u., Déghy György mér-

Vssűttg., Finta Jen6-fmnt.; GYSEV 
Ig., Gombás Benjamin müsz. félell., 
TBFF Pécs; Bavrán János en.� 
JBFJ!', Házi József müsz. fc5int., Bp. 
Ferencváros Vont. Főn . ., Hédervári 
Károly fölnt., M.lskolc Vasútig., 
Horváth IV. József ell., Szombat
hely Vont. F6n� Hrabovszkl János 
Int., Béltéscsaba áll1 Juhász István 
e!L, Bp. J;:p. Fón., JUhász István 
IV., segédell., HA V Autótuv. Főn., 
KaránYi István mílsz. föeJ!., Mls
k:olc Vont- Főn .• Keresztúri Ferenc 
mdsz.tan.. Landler Jeni5 Jj. U., 
Kiss Imre mílsz. Int., Celldömölk 
€p. Főn., Klepács Pál műsz.felvlgy. 
Nyíregyháza vont. Főn., Lajos Fe
renc m-asz. ell., Bp. Ferencváros 
Vont. Főn., Landesz J'ános :főell., 
Gy6r áll., Lódi Lajos mOsz.!ótnt., 
!IJ.AV Szak- és Szereli51p. Főn., 
Mák �ászló szaktech.n. tan., sze ... 
ged Vasűtig.; Medve Sándor :töell., 
Hatvan áll., Mester Lajos főint., 
özd áll., !.1:észár Lajos fi5ell., Deb
recen Jj. U., Miskolci Sándor mér
nök ft51nt., Miskolc-Tisza! pu., 
r.tolndr Ist\•án tc51nt., Pécs Vasűt
tg., Papp Sándor n1üsz. f6ell., Deb
recen :Ep. Főn., Pálmai István f6-
1nt., '11p. Vasútig., Pethes Sándor 
mémölc fc5int., Jászkisér MAV Ép. 
gépjavító U., Rajnai György !ó
ell., MA V Hldép. Főn., Simon r. 
J'ár-"'S ft'5ell., MA V Közp. Szertár
tón., Somkútl Vilmos föfe!Qgy .. 
BVKH, Somogyi Dezsé5 Utas�llát6 
Váll., szabados Henrik tőint .. Közp. 
Üzemirányító Hiv., Szabó Ferenc 
segédfelvlgy., Bp. Angyalföld P.ft. 
Fón.1 Szabó Imre músz. föint .• 
S'tombathely Vasúttg., Sza!ai· l\fár
ton mOsz. fc51nt., Kecskemét Pft. 
Főn.. S-zegedi György főint., Deb
recen áll., Szi.lfl?Yi Mátyás !óell., 
Bn. Keleti pu. '\. ... ill. Fennt. Főn., 
S7-0bo<.zla7r JAnos segédell., Debre
cen. TBFF. Tongori Imre mérnök 
tan., Vas. Fdoszt. ?. S7.akoszt., Tóth 
r�h'án munkás, Celldömölk szer
f"trfón., Varga And.-Ss ell., Szolnok 
Jf. U .. V!'.lrga T,ászJó müsz. fc5ell., 
�zeged Vont. Főn .. őri László tan., 
Szombathely Vasútig. 

MINISZTERI DICS:lmETBEN 

részesültek: Alvégi Ferenc :f6ell., 
Székesfehérvár Jj. tJ., Béres Erzsé
bet el!., Záhony áll., Bódi K:lroly 
ell., Szolnok Jj. U., Bog:ith Lajos
né fólnt., Vasúti Főosztály 1. Sza
koszt., esete Ferencné f61r.:t .• Pécs 
Számvlt. Főn., Donkó l\látyás fó
cll., Kiskunhalas Vont. Fön .• Far
kas István mt.lsz. int., Vas. Főoszt. 
n. Szakoszt., Fltos Istitán tnt., z.:i
laegerszeg áll.. Gál István mérn, 
fötan. Vasú U Fdoszt. 11. Szakoszt„ 
G1lián János fócll., Távközl. Fen.nt. 
Főn., Kandó József ffünt., Miskolc 
V"asút1g .• Karacs Károly segédtel
\1.gy.. Püspöl-t1adány Szert.árf6n., 
dr. Keres?tes István Vasútas Szak
szerv. I�özp. Kocsis 1\fiklós ell. 
Szomb&thely TBFF, l(odó BéJa í� 
eu .• ?i.tA v %°';1). !ennt. Főn., Kon!or 
Ls:t-án főlnt. Szolnok MAV Kórház. 
Kovác.,; Jctván Pál íöint., J.11skolc 
GömPr.i pu.. Kovács Zoltán mér
nölr bn.. Záhony 2. sz. Ben.1h. 
Felügy,, Kun Dezső tan .• MAV 
T!sztkép:il Int., Lóska! J'ános tőell., 
Rámán Kató Vont. Főn., Mattai 
Kálmán segédei!., Bp. Teréz,·áros 
Pfi. Fón.. Pósa József íelvigy „ 
Szentes Ep. Főn.. Salamon J\1!htliy 
músz. föint., Dombóvár '.ep. Főn., 
Sipos Béla f6!nt., MA V Köcp. 
Számvtt. Főn., Soproni József 
müsz. 1'�11., TBK.F, Surin Lajo� 
el!., Landler JJ. U., Szalay László 
fóe1l„ Székesfehérvár szertár!ön., 
Tu!i Lajos se11édell .. MAV Hídép. 
FVn., Varga János felvtgy., �tA v 
J'egynyomda Főn., Vágvölgyi Jó
•sef fóe!J., Bp. Déli pu .. Vásárhe
lyt Emő mérnök fc51nt .. Küzp. Fel
épftményvizsg. Főn.. Zö!d Ferenc 
se�édfelvlgy., Debrecen Délt Pft. 
Fi5n. 

A kötlel:edés- és postaügyi ml
hi.szter helyettese. a MA V veztr
lgazgatója 

VEZ1':RIGAZGAT0I 
DICS:C:BETBEN 

o,,_ Csanádi Gy6rgy. köz
lekedés- és postaügyi minisz
ter március 30-án látogatást 
r,et,t; a MAV Ve2lérigazgatos.á
�-ín, majd részt vett a Yasút 
,·ezet6i által összehívott szúk 
körű a..'dívaértekezleten. Az 
<ll."llekezleten megjelent dr. l\f6-
ró I.tván, a VI. lk� PB e'.só 
titkára és Szabó Antal, a Vas
utasaik Szakszervezetének: fő
tiikára is. 

kat, a követ, kavicsot, cemen- adata magaslatán áll majd : nök tan., vasúti Tud. Kutató Int., 
tet. véglegesen ;ellemzö lesz az dr. Erdős József főtan., MA v Jog-

Az elmúlt év azonos idősza- egész hál-Ozatra nézve az egy- ügyi mv., dr. Faragó Ferenc mér- �f.f-i'�";;:Z;
u

;.';";i�-� g:.,:-i�1;i Jg;��r 
káJioz VÍS2JOIIlyítva 10 száza.ték- séges, kollektív szemlélet. nök főtan., Vasúti Főoszt. 10 szak- föell., MA v Házkezelő Fón., Dávlcl 

Dr. Mészáros Károly minisz
terhelyettes, a MA V vezérigaz
gatója bejelentette, hogy el
'..észiJlt az Atlamvasutak. IV. 
ötéves terve. A terv összha:n;g
ban •áll a népga2Xiaság célki
tűzéseivel és messzemenően t· -
gyelembe veszi a 622llitási 
"ények vasúti konzekvenct.iit, 

a termelés felfutását, a terület
fejles:zités és az urbanizációs 
elképrelések: megvalósítását. 

A IV. ötéves terv kidolgozá
sánál nagy gondot fordítottak 
a nemzeblmzi munkamegosz
tásra. Növekszik. hazánkon át 
a tranzitszállítás. A szocialis
ta orsr4ak egyre több tenné
ket állítanak elő és a termél',;:
csere folyamatában nagy sze
repe van a vasúti szúll!tások
nak. Becsi/.letbeU k.ötelessé-
r1ün.T• a. tran:!!Ít-k.illdemények 
avors továbbítása, ugyanak
kor a növ€!k-vő szociális. kul
turális és egyéni utazási igé
nyek is egyre nagyobb felada
l<x.'mt rónak a vasútra. 

k.at több tranzit-árut további- oszt., Farkas Imre fóell., Kaposvár Károly segédmunk., N:agylcanlzsa 
tott a MAV. A most következő 

B. L áll. Fábián Andor tnt., Debrecen �a•:.�rr;·�,;:;�;;��tn.'."i;:r�';/: tavaszi és nyári forgalomban ------------------------------1 rtch József masz. int., TBJ!:F, Hand-
a vasút közpanJti feladata a ler Ferenc masz. feltigy., ves. Fő• 
személyszállítás magasabb oszt. 3. Szakoszt., Herczeg István 
szrnvana1ú lebonyolítása iesz. Asbót Máté kilenc gyermeke �!�:\31;:�•�_s:::..�·��á':��

k
�!� 

Legfontosabb feladatainkról gédkez., Vasúti Főoszt. 2. Szakoszt., 
szólva 8 miniszteI'helyettes ki- Az Egervár-Vasboldogasz- egy-egy Allbót-gyerek felett �:: s�;J�r !i;:". g:i����1öi;

s
��!i'. 

emelte a záhonyi vasúti cso- áll �-- d lg ó A b ,  v•"•"-'t védno··kse'e:et. A Vas• Főn., Kollár János föe!J., MAv 
mópont tov-cÍ!bbi korszerílsíté- szony om=vu O oz s Ot = 

., €szaki Jj. U., Németh Miklós se-
sét, a budapesti körvasúti for- ��:futth

i:�t �df:��:;;/ �!:s��!:1�7.;: Eh�;;a�
e

�Í� �:��t��;'
á

�a��t"Ja Kiz:i�
yo

;�i;t'.: galom megjavítását, a jugo- mekkeL Amikor az idős ember kőszegi nevelőot'"ltonában ta- Vas. Főoszt. 4. Szakoszt., surányi 
sz1áv tranzit-s7.á1Utá,;ok haté- egyéni tragédiájáról a közel- nuló gyerek: ellá.tásához já- Sándor Int .. MAV Anyaggazd. és 
konya'bb megszervezését és a múltban tudomást szerzett a rul hozzá, egyben 1100 forint :,;;tá

t
i>!f;.,!�

e
�a�::'��.

r 
;t��� §t hálózati elv gyakorlati alkal- szombathelyi igazgatós�g 30 készpénzt küldött a család- nos főint., Budapest vasútig., Tu

mazá.'Oát. A vasút munkája, szocialista brigádja, mindjárt nak. rócn Istvánné segédtiszt MAv 
megbízhat:ósága és pontossága akcióba léptek, és egy mosó- A húsvéti meglepetésről Ke- szak- és szerelc5tp. Fön., Vlnc7e 
oly mértékben javult, hogy a géppel ajándékozták meg a Tekes Já.nos, Zalaszentiván ál- Déne• fGlnt. Miskolc Tisza! pu. 
közvélemény Is elismerőleg családját becsületesen nevelő lomásfánöke gondosolcodott: szertárfón. 
nyilatkozik a vasutasok erő- A b't Mátét E -<-"k bri két takaritónőt küldött Asbót Hazánk felszabadn!ásának 26. c'v-
f __ •• ...__ -'-�' Et kelt e·rn•, hO"'' s o . gy m..,,i -
�><••"'-�=v.1. • .,., gád pénzt, Ismét egy másik :Máté lakására, hogy yége:z.�.ék forduló!a alkalmából a ho:wMelmi 

minden vasutas úg,J végezze egy szekrényt küldött a nagy- el az ünnep előtti nagytakarí- r:iinlszt�r klemelkedc5 munkájuk 
munl:áját. hogy a 1•ö=-vélemény családos embernek. Zalaszent- tást. elismeréseképpen a 
fig11elme Mjta van! íván állomás három brigádja l'lf1ukos Jómef 

A S Z É P  B E S Z É D  VA R ÁZ S A  
1 

szokásos rideg „parancsolga
tás", a paragrafusokra utaló 
közlemé11yek gépies beolvasá
sa. 

HAZÁ <;7OU1M,ATAllRT 
imDElttREllf 

k1!0ntetésben részesítette: Dejczö 
U.szló f6felügy.. V&stltl Főosztály 
5. szakaszt., Vaslrn-r tstván mém. 
!ó1nt., Vac;űti Föosztály 8.� szakoszt. 

H'ász éV1 munka után 

HONV1IDELJ\n 1':RDEM:ElnEllf 

függ. polg. véd. tarzspar.; PQ,ip6kw 
ladánY áll.; Kassai Ferenc e16adó 
Szombathely MAV Jj. U •• Kálmán 
Gyula ftigg. polg. véd. tórzspar., 
Székesfehérvár áll .• Majzlk Sándor 
állomásfón., Orosháza áll., Mojzsis 
András fQgg. polg. véd. törzsp,u-., 
Bp. Rákosrendező áll., Narancstk 
Péter függ. poJ.g. véd. törzspar .• 
Hegyeshalom áll., Placskó nana 
bérszámfejtő, NagyJcan.lzsa Vont. 
Főn., Rozsnyai Jenő fQgg. polg. 
véd. törzspar., Pápa áll., Simon Ja
nos oszt. vez., szam.bathely Vasut-

!g., Szabó Vilmos függ. poJ.:::. v�cL 
törzspar., Hatvan ált. 

Tizenöt év! munka után 

HONWDELMI �Ellt:EREllf 
kitüntetési kapott: Balázs József 
fóelóadó, Szeged Vasútig., Boron„ 

ka1 Ferenc -főelőadó, vas. Főoszt. 
10. szakaszt., Dobos Károly főelc5-
ad6, Anyaggnzcl. és Ell. Ig., Fizl 
J'ános foelóacló. Anyaggazd. és EU. 
Ig., Gittinger Tibor főelőadó, vas. 
Föoszt. 8. Szakaszt., !{álmán t:iszl6 
tervcsop. vez., Szolnok M.AV Jj. ű. 
Lengyel Sándor norma és idóelem
ző, MAV hidép. Fön., Lisiczky Lar 
jos GYSEV Ig-azg. vezetője, Lónárt 
Teréz asszisztens MA V Kórház és 
Közp. Rend. int., Madaras I!:t°l'.Tán 
M.A V Házkezelő Fc5n. vez., l\Ia
róthy Sándor rakt. 1,ezeló, MA\' 
Landler Jenő J'j. U .. Rátslrny Pál 
Jenő vasút6rpar., :MAV �szald Jj. 
U., Selml Jó7sef.okt. tiszt, Duna
újváros áll .. Spártng László pft. fő
nök. Szombathely Pft. Főn., Sipos 
László fl!inavez., MAV :€szaki .1:1. 
0., Sterb1n�zKi Gyula oSt:t. ft'S..t 
M.iskolc Vasűtlg., dr. Szabó Zoltált 
tg. íőorvoshe1yettes. ?,,1A,V Kórhá.7, 
és Közp. Rend. int., Tasi István 
f6elé5ad6, Debrecen Vasút!g., Varga 
Fe.ren.c függ. potg. véd. törzspar. 
Dunakeszi !IIAV .JJ. tJ., Yárh!dl Jó
zsef oszt.. vez l\f.A V Kórház é� 
Közp Rend. int. 

Tíz évi munka után 

HO��EL'III J'lRDEM.11:REM 

kitüntetésben rés•esOJt: Berke Já
nos oszt. vez., GYSEV (g., Csá
nyi István csop. ve--�.. MA V Land
ler Jenő Jj. 0 .. Farl,as r.aJos míl
,,ez., 1\1:AV Hldép. Fán .. Gallnl Sán• 
dor függ. pol:t. véd. tör·7.spnr., Bp.. 
Keleti áll., Hemeczki Jáno� ren� 
dészervez., Gyöng�s MA. V K!t�rő"
gyártó tJ., Ipol;"l X-álroán fóel6-
;?!dó, Bp. Vasútig.. Jancs�� Imre 
oszt. vez. h., Vac::útl Főoszt. s. 
Szakaszt., Jávor- Béla műsz. cn·
lnt.. Dunakeszi Jl. U., Kellner Ist
,•ánné előa.dó. Vac;útl FóOS7 • 1. 
Szakoozt„ Németh F. Józ!-1.=f bel�6-
eHenőr, Na!f'l,--lcnnlzsa fül„ Pavllk 
m',roly !6e!6'tdó, M:A v Anyatr
grc:,d. és El!. I"., Slltorl \-llmos fö
mérnölr. Szombathely Pft. Főn. 
Tic;er I�t:ván �zb. tcnn. biz. tit-
kár. 1111 rol� MAY Jj. tJ'., Tóth 
András :lőelfüidú. Debre-c-en ,•.a.�;;t,-
12.. dr. Udvarhett"l Dé:les főeH5-
ad6. Vno;;útt F6oszt. �- Sz:ak()4;ZL 
V.:1N!a: G.yörev áll. fdnfik. Bafa. t-!l. 
Verec?..,"-.'1. JP.t'ló f,�P.!ő1dl"I. \"ns1ít1 ,::'6-
oczt. 5. S7.�kOC'-:!t,. \\'e,\1nnd Fnene: 
(j".1,J;r,tos csop. vez„ Székes!ehé--n.·át· 
Jj. u. 

* 
A !\Ui...:-cryar N"r'?kö�tá�a�.1.� �

nökt Ta.nác<:a több l-t'tizede,; h"i
eme!1-:edő t..evék.-.nyl.Sé.,.ilk el!sme
r(iseként, n:,-u�állományba vonu„ 
l'i�ulc alkfllm.'.iból 

�="KA l)Rl)E,mr.,--o EZCST 
FOKOZATA 

klttlntetésben rél!::ze...:;ftette : Qy.1,._o,!' 
Imre m. felUg-y „ Vasutl FGosztály 
9. szak�zt.. N'ngy Gyula m. fel
Ugy., Miskolc Va,c;titJg. A 

J\IUNltA l;RDE:llnr:,--o BRONZ 
FOKOZATA 

kltUntetéSI kapták: Hóvári Ján05 
m.fó"1t., Voni'- Főn. Kaposvó.r, 
Kar�di Antal m. főell., Vont. Főn. 
t\-Uskolc. l\,lart:1 Géza rö-:.nt., Kis
kundorozsma áll., Pt:tet'f:=t.hi Já-
nos főfelügy., Szomba"hely Jj. 
tr., Sári Ja-nő m. !őell.. MA\" 
Landler Jenő J'j. l'. 

A kö,Jekedés- és i;ostaü!:}� 
miniszter 

11:r:INISZTEIII DICS!:RDTBEN 
részesítette: Boda János e!l., Bp. 
Ke!eti pu., Burda Józsc! fóell. 
Hatvan-Salgótarjt..11.1 Pft. Fő!l., 
Cse:-hátl József m. f6ell., Kiste
renye Vont. Főn.. Farkas Imre 
főell., Já.'-7..apáti áll., Glmesi Jó
zsef m. főell.. Zalaegeri:;1:eg -�:ont
Fön., Honti Imre fC:vig--J., Vác 
P-rt. Főn., Horvát István ell .• 
Dombóvár Pft. Főn.. Kiss Mátyás fóel!., l\tA V Landler Jenö Jj. tJ .. Litkei ,167.sef re1,1gy., G,·él,é
nsres iill., Mészilros Lajos főlnt„ 
Pátroha áll., Nftdudv.srt Arpád fel.ügy„ 1\1.ÁV Autófuvaroz�.s1 F6."'1. P#;.l!i M67.es föell.. Deb!'ece� l\JA "Jj. U .. Péter Imre munkás. Dom
bóvár Szert.árfön.. Saál ':.lózset 
mérnök főtan,, l\L.4. v Szab\'ány ... 
ügyj L"'lt. 

A közlekedés- és Postatígyj 
min1,;zter heiyettes,e, a l\IAV vezér'!gazgatója 

VF.ZI:RIClAZGATOI DICSI':
RETBE..'I 

részes!tette: Egri József f/Sell .• Debrecen J1. U-.. Fekete Sándor m. !óell.t De-brecen Jj. 0.. Gabat Nándor m. !5ell .. T6v:,özlé.sl Fe-ntart. Főn. Bp„ Unr�n�ozó S.1ndor
r.é föell.. MAV Kórház és Köao. 
Rend., Horúnyi t,;tván !6int„ 

:MA V Jogügy'1 Hlv .• Jánosi Jó:�.,;ef felV1gv „ Nyiregvhá:,..,"l Pft. Főn ... Ke.:;7.theJyi Jó7.c;efn� fö::it„ Ep. 

Az e1múlt két évben a vasút 
�zá:llitásí tevékenysége elma
radt a népgazda<c"'«g igényei
tól. Az idei első negyedévi 
3záltítási elöiránv=atot ,·is?ont 
a. »a.sút minden t•t>na.t1w=ásban 
túlteljesítette. Eleget tettünl: 

Dr. Csanádi György, közle
kedés- és postaül?Vi miniszter 
fel.s7.61alásában azt hangsú
t11ozta, hogy a. t•asút eTedmé
nyel ig<m pozitív benl/omást 
rwa.TwroltaJr ,·á. A M \ V nép
gazdasági felelősséggel végzi 
munkáját és vezetésére a nyu
godt, megfontolt, optimista 
szeml-él<"t ie1lem71'i. Arra fi
gyelmeztetett a miniszter, hogy 
az elkövetkező hónapok folya
m.án, a nyári nagy �zemél�·
for:?alom. m:iid ,37 az ... 1-övfl'tó 
őszi forg,i)om idei&n. mf.� igen 
sok gonddal, nehézs�ggel kell 

Név szerint nem tudom, 
hogy kit dicsérek. De minden 
utasnak feltünt ápctlia 3-án, 
�mikor én 13-14 óra között a 
Keleti pályaudvaron jártam, 
hogy mllyen kedves és kelle
mes női hang tájékoztatta a 
közönséget a hang0s bernon
dón keresztül. Az e-;<>te." több
ségében bi?.Ony nem tetszik az 
1,1tazóközönségnek a ftSÚtnál 

Most viszont így szólt mel
lettem egy idős bácsika: 

- Ha lenne idöm és tud-
116.m, lionnan beszél ez „ szép 
szavú hölgy, bi.z' megkeres
ném. 

Vasűtig.. Lutz Józc::er feh"igy., 
Dunaúiváros Ptt. Főn .. �Iitru J:ínos feivf.gy „ Dió.:;győr Vasgyár All„ Papp István !óe.!l., Debrecen MA V .Jj. ü.. Pá•!!Ch Győző főel! .. 
t.nndler Jenö Jj. tJ„ Pongi·:'cz LajoJt röe!l.. Land!e,- Jenó .Jj. ü.. �e1tő 

kitüntetfSben ré!;ze�ü1t :  Antal And- t Ferenc feJügy„ V:.i:�űti Fóo�ztátv 
rás tugr. polg. véd. törzsparanci::i- 2- sz.al�ocizt._._, �:1�"1.4-t Péte-r m. f'ő-
nok Mi�kolc-Tl't:rn! pu., Bíró János Jg;-, Já���

a
'!;r�

r
os rohi\;e�n„ er.,.� ... fóeH5adő Debrecen Vasűtie .. Dar�- be:--end. Fe!'lnt. Főn .• sz�o!ak1 jó ... bos tstvt:n fO!lg, polg. véd. törzs- �f feh1ia!Y.. Bp. Relett pu„ 

pnra'!'lcsnolc. Bp. Kelenföld :í11 •• Sr.ti;-pk�v tct •án fe';'�v.. M.1'.Y 
Földec;t Lajoc; füng polg véd S7..!lk• éc:; �zel'f:"l<."í1p. Fő'l"J., Z�C!="..fllh"1 
törzspar., Győr áll.: Gallcs �lihál; �;.

6 ;'�'.716!< tdn .• !'.L<\V Anyag-
Windhoffer Kál:.nán 

Győr 
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F elszahadulási lövészverseny 
Szombathelyen 

A fe'lszabadulás 26. évfordu- -
tója tiszteletére március !t8-án 
lövészversenyt rendeztek 
Szombathelyen a MA V Vezér
igazgatóság és a vasútigazga
tóságok MHSZ !övészklubjai
nak részvételével. A verse
nyen négytagú csapatok in
dultak. 

.,,... ::�'·· 

A hét vasutas lövészcsapat 
versenyét ünnepség előzte meg. 
Locskai Ferenc, a szombathe
lyi igazgatóság forgalmi osz
tályvezetóje köszöntötte a 
részvevőket, majd méltatta a 
lövészsportnak, az MHSZ-10-
vészkluboknak a j:lonvédelm; 
nevelésben betöltött szerepét. 

0 

Az ünnepélyes megnyitó 
tr.án a szombathelyi MHSZ új, 
30 lóállásos, korszerűen beren
dezett lőterén, erős szélben 
kezdődött a verseny. A kedve-

Az aranyérmes miskolci csapat tagjai 

. zótlen időjárás miatt az ered
mények nem úgy alakultak, 
m.int azt a szakemberek vár
ták. 

A nyiHirányzékú kispuská
'l>'al végrehajtott 30 lövéses 
összetett versenyt 896 7cöregy
séggel a miskolci igazgatóság 
�sapata nyerte, második a pé-

csi igazgatóság 857, a harma
dik a szombathelyi igazgatóság 
csapata 855 köregységge!. 
E!:!yéniben Hidvégi Ferenc, a 
péc:si igazgatóság versenyzője 
végzett az első helyen 283 kör
egységgel, két szombathelyi 
versenyző, Zimonyi Arpád és 
Schiiffer Gábor előtt. 

Békés megyéken szeretik a sportot 
Békés megyében több mint 

ötezer vasutas él. Közülük so
kan szeretik a sportot. )sz ki
tűnt a legutóbbi választások 
alkalmával ís. úgyszólván va
lamennyi vezetőségválasztó 
taggyűlésen sok szó esett a 
sportról. A minőségi sport mel
lett, amelyet a megyében első 
helyen a Békéscsabai l\lAV SK. 
képv.isel, a tömegsportot is 
fontos feladatnak tekintik a 
gzakszervezeti bizottságok. 

A Szakszervezetek A1egyei 
Tanácsa minden évben meg
rendezi a szakmák közötti 
alapfokú versenyeket. A vasu
tasok ezeken a találkozókon is 
megálljál, a helyüket. De fi
gyelemreméltó eredményeket 
ér:iek el a sportlétesítmények 
építésében, felújításában és 
karbantartásában is. Társadal
mi munkában nagyon sok 
sportpálya ér,,ült már a vasúti 
szolgálati b,elyek dolgozói ré
szére. 

tennivalóikat. A beszámolót vi
ta követte, majd hattagú sport, 
bizottságot hoztak létre a me
gyében. 

A társadalmi összefogás 
eredményeként egyébként Bé
késcsabán március végén ad
ták át rendeltetésének a társa
dalmi munkában épített kispá
lyás labdarúgó pályát. 

Dömény Ferenc, 

S PO RT H l R E K  
Felszabadulásunk 26. évfor

dulója tiszteletére, irtprilis 4-
én Nyíreg11házán barátságos 
sakkcsapatmérkózést játszott 
egymással az állomás és a 
vontatási főnökség csapata. A 
találkozót az állomás csapata 
nyerte 4,5 :t,5 arányban. A 
visszavágóra november 7-én 
kerül majd sor. 

(Varga Csaba felvétele) 

Az ünnepélyes díjkiosztáson 
lelkes taps köszöntötte az első 
helyezett miskoJ.s:iakat, ak.ik 
egy évig védői, boldog tulajdo
nosai lehetnek a díszes ván
dorscrlegnek. amelyet a MA V 
vezérigazgatója a fe!szo.badu
lás 25. évfordulója alkalmából 
alapított. V. Cs. 

A HIVATALOS LAPBÓL 

A Hivatalos Lapból a sT.akszer
vczett bizottságok és a doJ.goU,lt. 
figyelmébe ajánljuk a köveLkez6-
l<et: 1 1 2. számból: !02310/1971. 1. c. 
;1�;{;�, aJ:-'!ter:�lf:��:ef:�: 
ta!ról, hatáskörér61 és alkalmazá
s! feltételeiről. 

123459/1971. 1. D. KU!földlek 
munkavállalásának szabályozása, 

Felhivás a !akáslgénylések be
nyllJLására, ilJetve megújít.4sára. 

1 3. szl.mb6I : 10532411971.  1. D. 
A törzsgárdatagok erkölcsi és 
anyag! e!!smerésének sz•bályozá
sa a Magyar Allamva:suta.k terü
Jet6n. 

A Vasúti Ruházati Utasítás 
egyes pontjainak alkalmazása. 

Viharkabátok Igénylése. 
1 4. számból : Felhlvás számvi

teli tan!olyamokra történ(! Jelent
kezésre. 

KÖTELESSÉGTEUESÍTÉS 

SZOLGÁLATON KÍVÜL 
A megyében 1971-re is gaz

dag sportprogram készült. A 
programot az SZMT székház
ban megtartott értek-ezleten 
dolgozták ki. A szakszervezeti 
bizottsG.gok sportfelelősei mel
lett a KISZ-titkárok. a TB 
sportbizottságának vezetője és 
a Békéscsabai MA V SK elnöke 
is jelen volt az értekezl-eten, 
melyen Vajda János, a sze-
1;edi területi bizottság titkár
helyettese ismer.tette az ez évi 

ötszáz forint jutalomban 
* részesítette a miskolci igazga-

Új szakosztállyal b6villt a tóság vezetője Batta Istvánt, 

MAV Hídépítő Sportkör. Meg- Szerencs állomás kocsivizsgá
alakították a tollaslabda-szak- lóját, mert egyik, szolgálaton 
osztályt, melynek férfi és női kívüli utazása alkalmával 
cs:apata hamarosan megkez- J vasutashoz méltó hivatástu
di a rendszer� edzéseket. A da!�!• .. öntevék�nye� közre
sportkör vezetoi ugyanakkor 

l 
mukodott a L1llafured ex

tervbe vették. hogy még ez év- pressz Ludas állomáson l:iekö
ben saját pályát építenek az vetkezett műszaki meghibáso-
ürem területén. dásának elhárításában. 

KERESZTREJTV-ÉNY 
Vlzszlntes: L „El kell éenl, szolgáló forma. !9. ll>Odol!-féle 

hogy • •  •" Jdé�ct a X. pártkon,:- szá:n. 40. Zúdít. 42. N@-1n látható 
resszus határozatából. (Folytatása a dolgok látni vélése. 44. Házi állat 
függőleges 13-ban.) 13. Me;;.telenség himje. 45, Holland város. j7. Har
latln szóval. 14. Nyelvjárások (gö- cot kezdeményez. 48. Afrikai ál
rög). 15. TcrUletmérték. 16. E�yik 1am. 49 . • . .  gimento, újra!elemel
ruhagyárunk rövldité<;e. 18. Elekt· kedés újjáébredés. 51. Erődítmény. 
romosban van. 19. Gödöllő széiel. 52. A Nagy-Szunda szigetek egyl-
20. Latin éljen. 22. Jó a �zeme. 24. ke. 53. Kis úttcr6 egység. 54. Az 
Gyakori gyógrsier (l=i) . 26. :l\feg- arzén kémiai jele. 56. Igavonó ál
történt dolog. 27. 57.C"llem. 29. I<e- lat. 57. Három római szám. 58. Avas 
vert c�el. 30. Szent, sérthr?tellen. 32. a közepén. 59. Francia vároc; (fon.). 
SzélvihaT a germán mitológiában. 60. Svájci szabad!iágh6s. 62. Egy-
34. Hat római szSn-•mal. 3G. Folyó mást köve10 betUk. 63 • • . •  Johan 
Jugoszláv!ában. 38. Vissza : mintául Henr!ch (1751-1826) német költő. 

65. Több magyar helységnév v�;t
zódése. 67. A kö!Lészet egyik faj
tája. 69. A hajó része. 71. 1':v
szakt névelővel. 

Filggú!egcs : 1. A Trója ellen In
duló görög hajóhad gyülekező he
lye. 2. Hangtalanul esd. 3. Nyári 
természeti Jelensé�. 4... Fordítva 
sport szerencsejáték. 5. Orosz ural
kodók címe volt. 6. S:;olntén. 7. A 
11tium kémiai jele. 8. Helyhatározó 
9. Kellem, l;>áj, l<önnyedség. 10. Tel
jes, mindent átfogó (ék. hiány). 
11. Német elötiárószó. 1:'!. A!"any
penz az USA-ban. (ék.fel.). 17. 
Orosz íolvó. 21. 1'Iagot szór. 22. Fo
lyadék. 23. AUó,·fz. 25. Résen más
salhangzói. 27. Bizánci aranypénz 
volt. 28. Vándorló n.épessé�. 31. KOi 
ellentéte. 33. Város Erdélyben 35. 
Az indiai kormányfő keresztneve. 
37. A távolság. 38 . . . .  Llcco, 1smert 
hegedűmfivész. :19. Azsiai templom. 
41. Pest megyei község. 43. Arab 
si:ultán!;ág. 44. Siov1et au1onöm te
rület. 46. A mo!!bdén ve�yjele. 4�. 
A titán ve�y1ele. 50. -esszera�ég 
(francllll . 52. Rabló. 55. Túl fzes1-
tett. 56. Férfinév. M. Csille. pőreko
csl. 61. Vajon lát? &3. Vívó tec:?i. 
64. Vesszőból fonott S'lállftóeszköz. 
66. 'Szarva�fajta. 68. Német s.,.emé
lyes névmás. Gl'. A tellu:ium ké
miai jele. 70. varrószerszám. 72. 
Igekötő. 

BekQJdendtl: vfac;ztntes 1 és foly
tat�saként a fHe-J?t'51e�es 13. 

BekQJdésl határld6: 1971. május 
10. 

Az e10:z6 keresztrejtvény h<-lves 
m•gfejtése: A központi vezetőség 
megválasztása. 

Egy-egy könyvet nyertek a:z: l!t'71. 
f:vt 6. számunkban megjelent kc
resz:trc1tvény helyes megfejtéséért : 
Almási Károly Bp, XVII .• erc1em u. 
24, Csörnyet Zoltánné BalatonfOz.!6, 
Balatoni körút 51. Kovács Eszter 
Ve,zorém. Stadion űt 16. ö-,;v. Po
gorlskv Béláné, D.et,recen. Bec,;ke
rekt S. utca 10. Nag\1 László Eger, 
Kertész u. t. 

Miskolci úttörők vették át 
a XII. számú pántélvonatot 

Mint ismeretes a Tanácsköz
társaság kikiáltásának 50. év
forduloján, két évvel ezelőtt, 
a legendás hírű XII. sz. pán
célvonat hú mása elindult or
szágjáró útjára, s az 52. év
fordulóra visszaérkezett kiin
dulási helyére, a miskolci jár
műjavító udvarára. 

Fel�meló érzés volt látni, 
amint a páncélvonat, díszsor
tűz és négyezer úttöró öröm
ujjongása közepette méltóság
teljesen begördült a fogadásá
ra felállított dísztribün elé. 

Az ünnepi szónokok méltat
ták a Tanács.köztársaság, vala
mint a legendás hírű XII. pán
célvonat törté..elmi jelentősé
gét. Az ünnepségen Kfráió tít
törövezetó kitüntetéseket ad
tak át. A járműjavító dolgo-

zói közül a páncélvonat 
megépítéséért - többen ré- - Ujúságf ankét Ferencvá
szesültek külföLcti 'iidülésben és rosba.n. A ferencvárosi csomó
pénzjutalomban. pont KISZ-bizottsága március 

Az ünnepség záró akkordja- végén aktívaértekezletet tar
ként négyezer úttörő ajkán tott, melyen Tóth János, a bu
felcsendült az őrtüzeink cimű dap,esti igazgatóság vezetője 
úttörőinduló, majd Kóvárí tájékoztatta a fiatalokat ak
János örnagy a páncélvonat tuális ga:z,daságl, szociális és • 
parancsnoka és legénysége le- kulturál!Í.S problJémákróL majd 
jött a vonatról és Szabó Fe- válaszolt kérdéseikre. A vas
rencnek, a Magyar úttörők út fejle57rtéséról szólva k.iemel
Szövetsége főtibkáranak jelen- t,e Budapest-FerencvárD!! je
tést tett. Ezután Szabó Ferenc lentöségét és fontosságának 
rövid beszéd kíséretében azzal megfelelően beszélt jövőjéróL 
adta át a XII. sz. páncélvonat j 
alapító levelét a miskolci út- - Gázturbinás vonatok. Ka
töróknek hogy legyenek a nadában Montreál és Toron-tó 
páncélvo�tnak és a forradal- között öt, gá:zltúrl:>inás motor
mi hagyományoknak is hú rai!. felszerelt gyorsvonatot 
őrzői állltottak forgalomba. A vona-. 

Kisvárdai János took átlagsebes6ége 150, maxi
mális sebessége 200 k:ilóméte.-/ 
óra. Minden szerelvény két 
rnotoi·- és öt személykocsiból 
áll. A kocsik alumínium ötvö-

1 zetl>ól készültek. 

/ - Huszonnégy nyugalomba 
vonuló dolgozó tiszteletére 
rendeztek ünnepélyes búcsú
estet a hatYani vontatási fő
nökség gazdasági és mozgalmi 

J vezető!. A hatvani vasútasok 
művelődési házában rendezett 
ünnepségen töl:>b mint kémz.á
zan voltak jelen. 

1 - Teherautó a. VOllMOD. A 
Német Swvetség:i Köztársa
ságban 1970-ben minden vá

Az ünnepség részvevöl 

rakozást felülmúlt a „Hucke
pack" forgalom, pontosab-
1:>an ezólva a tehergépkoc.sd1t 
vasúton történő sz.állítása. A 
DB 50 OOO camionl:>a.n 850 OOO 
tonna terhet továbl:>ított. Ez 
80 száZJ0.lékkal haladja meg az 
előz.ó évi teljesítményt. 

(l'IITI Foto Fényes Tamás telv�tele) 

Három Wartburg 
egy „üres kocsiban" 

Különös „üres koc�" érke
zett márc.i us 11-én Ferencvá
rosból Leninváros állomásra, 
a 2384 sz:ímú vonattal. Három 
új Warbl>urg-típusú személy
gépkocsi „szomorkodott" ben
ne. Ki tudja, hol, merre ka
J.andozhattak ? 

Az azonnal eLkezdett nyo
mozással csak annyit sí.került 
kideríteni, hogy a 1150 
1992563-1 számú kocsi, ame
lyikben a három Wartburgot 
tal.á1ták, még 1971. év első 
napjaiban lépett be Szob ha
tárállomáson, s azóta i.& üres 
kocsiként kezelték. 

Még szerencse, hogy a ffép
kocsik sértetienek maradtak, 

Uglyai Sándor 

LAKAS C S E R E  

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

Hottmarm József Veszprémvar
sány ;  Markos József Zalaeger
szeg; Szucs Ferenc Hatvan ; Maj• 
zik László Szentes ; Szabó József 
Uzsa : Boldizsár Gyula Békéscsa
ba ; Wlndhof!er Kálmán Győr; 
Dancs Jówef Tapolca ; Czeglédi 
Sándor, Kiss János Debrecen ; 
Murányi Tibor Bánrévei Boros 
Zoltán Szombathely; Csongrádi 
• flhaly Komárom; Csiba József 
Oódö!lő;  Pacz Jóu,ef Curticl ; 
Pintér Lajos Vácrátót. KlsvArdal 
János M.16kolc Ti�7.aJ pu. Lt-vete1„ 
ket lapunk an:ra;A.ttoz telbaszn.'1-
Juk. 

- Bét l:v telt el azót.a, hogy 
Szentes, Hódmezővásárhely és 
Makó állomás azonos turba.n 
dolgozó szocialista brigádjai 
lkomplexl:>rigád szerződést kö
töttek a vonalszakasz mun. 
kájának megjavítására. A l:>ri
gádok együttmú.1<ödése azót.a 
jó barátsággá érlelődött és 
egy-egy nagrobb ün.'1ep al
kalmával a fehér asz.tal mel
lett is taláfukoznak. Legutóbl>, 
m.á:rcius közepén a szentesi 
Dózsa brigád volt a házigaz
da. 

Fekete Jó»sef Hatvan ; Pap;, Ti
vadarné T&ktaharkány; Vida Já
nos Dunaújváros ; Füresl Tihamér 
Debrecen ; Bán.át! György Sáros
patak ;  S1,abó János Szolnok ;  Bu--
la Sándor Balatonfenyves ; lfJ. Oriás vasúti komp. Ai 
��t��

n�15;ffci� ; J��� Ji..�� NDK rostocki Neptun Hajó-
nszal pu. ;  dr. Gál JóS?et Bp.; gyárban 9400 tonna teberl:>irá
SZOrádi Ferenc Dombóvár;  V,s:ga sú vasúti komphajó készül a 
rr.!�ik�; ��:n:��bft�!�

jket Skandinávia felé irányuló ten-
Az utóbbi hetekben a la.punk- geri forgalom lebonyolítására. 

b:u, közölt néh!ny cikkel kap- Az óriás komp hossza 153 � 
i::

1a

!�!�k•�:����in:.";:;!�
k 

/.';�;: ter. 478 méter hooszú v�ny-
Ju.k olvasóink fleyelml!t. h0!:<' 

1
. 22� egyszerre 42 VaMtÍl ko· 

eukkel a Je.-elekkel érde,nben csit lehet szállítani, autók ré-
��� .���1;.� �

0

��',!�i°':tu 

mé
� jt SZ>ére 982 négyzetméter teréilet 

uándék. vezérellel áll rendelkezésre. 

Elcserélném A!lomásl 1 szo- r-----------------------------,, 
ba • komfortos laJcásomat - 300 
nég�"Szögol kerttel - olyan dol
go,ovaJ, akJ az állomásoll váltó. 
málhl\zó beosztási. i6 kaphat, 1 
szoba konyhás, félkomfortos L 
e�eletl Jakásra Budapesten vagy 
kOrnyék6n. Cim : Németh Lászlo, 
Klskunlacháza á!!omás. erdel<IOd
ni bármikor lehet. 

- Szegedi f6bérletl szép nagy, 1 szobás, olcsóbérü lakásomat el· c-serélném zalaegerszegi !őbé,r:leti 
lakással. Cim : özv. Erdélyi Ist• 
Yánné Szeged. Pu1c utca 7. l:.r
deklOdni levélben vagy 6zemélye
sen lehet. 

- Elcserélném Keleti pu. mel
letti MAV-házba.n levő földszinti 
2 szoba (személyzeti) komfortos, 
gázboJleres lakásom,,.t szoba hal
los vagy másfé-1 szobás tanácsi 
rendeltetési] lakásra. Cím : Ozv. 

Németh Béláné, Bp., vm.. Kere
-pes! út 1. fsz. 7. 1':rdeklődnl lehet 
egész nap. 

- Féll<omforoos tanácsi báz• 
felü'(yelöségem elcserélném hasoniórn, meJJegyezésseI, Budapest 
terüle1.,�n. Cím : IYá.n Jözse!, Bp .• XIV .• Erzsébet királyné út 102. 
Telefon : 220-660 10 mellék, 
Uzerni : 31-88. 

- Elcserélném Erd nagyállo
máson levó 2 szobás szOil.gálatt la
kásom (viz bevezetve, kertes) 
budapec.t:1 1 �?:obá.c;.ra vagy gar
zonra. :€rdeklódni lehet telefonon : 457-399, Pet6 lakás. 

' MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok S7aksrervezetéoek 

lapja 
Szerkeszti a szerkeszt0 bizottság 

�Oszerkesztö: GulYá! Jánoe Felelős szerkesztő: VtsJ Ferenc 
szerkesztőség: 

Budaoest. VI.. Benczúr utca t1 
Telefon. várost : 229-872, 

Qzemt : 111-'11. 
Kiadja és terjeszt!, 

a Népszava Lapkiadó VátJalat 
Budapest. vu., Rákócz1 út 64.. 

Telefon : 224-819 
Levélclm: Bp. 70. Pf. 32. 

F�le16s kiadó: Gábor Márton, 
a Népszava Laoktadé Vállalat 

tgazgatój• 
Csekkszámunk : MNB 215-11 859 

Szikra Lapnyomda 

PRESSZOKAVE, KAKAO, HIDEG UDITO ITALOK, 

BUFEARUK, CIGARETTA, LEVELEZOLAP, BELYEG. 

Az utasok gyors kiszolgálását biztosítják 

a pályaudvari automaták. 



Ünnepi zászlók · 
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Y�c:v�két 1:sztend6,·e1 ezelőtt, 1C39-bcn. a n. InLrn_3;c10mHe k'l;igres.,21.!Si 1atámz:,.t11 tette mf. ·us 
0 

eb<'"Jet a prole�. nemwtköz:ség ünn<.'pJvé. Rá �gy évr - t:i_rlotta n;eg a nh:g prolellíriát:.isa el,ő nagy seregszamleJét. _Errol _a !elej!lwtetl�n napról írta Engels: w.: • • a m?-i nap lat1•an.ya az ege,z i·t.ág tókéseinek és fol�e�u_rat114;1, megmutatja, hogy m�napság 4 világ proletar ,l(J.l t·aloba:n ewesültek''. 
-�i�or e;ek a s_orok íródtak, a tól;és rendszer. a klz?,k�_nyolok osztálya élete teljében volt. a világ proieWr1atusa. ne:n �i';'Sekcclnetett olyan szen.·eze!tségg�!• nunt. a tőke. l\fo1:1s utclr:i indult )O"aiért é:etkönuményeinek megjavításáért, a tőkés kiz.sá,l�nyoilás ellen. 
l\!ájus 1-e I! munká sos-;tály nem,etköz-1 ün.n.epe. A 

f!'-'!�!oa. és a.,Proletár o_sztá-lyszolúforb ás t•Llágot átfogó 
,c[!,ep�. A to,rn ellen vivott osztá· ·hare munkásáldoza
tarn�'<: végtelen sora nem volt hiúb.Jvaló. , ta kföel 100 
orszaglban clnek, harco:n:i...1<: lmmmunist..lc. számuk 
me;:\'z.cl(l;i . az 50 1:';Uiót. _A r.e:nz...o.tközi munká!osztály 
mcbb1zásaool vcz�llk a n'.ágot átahl:'tó forradalmi 
mozg:icmat. Súlyos fe:e'óssé.�:it jele.,t ez. s ne111�z ha:-
c<>t, N�Te bonyo:ulta.bb viszonyok között. Eb1nm a 
harcban megbí.:ható és irán;;t mutató fegy�•er a prole
tár os�té.lyswlidaritás és il'll'ern4c;ona!i.:mU&. A mu.'lMsok törek,·ése az ös�ze:Ogásra, az egységes 

fdlJpésre, e,zyidós a mun,d;os·c!:ály kia.h.1rulá.�á
val. A munlci.so:tat. a do:;ozóka.t saját tapa.szta-

ht.llk koron riiébresztették an-a. hogy jog:llikért, köve
te'.ése:ké:.i: csak úgy harcoU,atnak e e-:'tménvesen ha 
ezt együttesen 1e•zik. t<sy tudJ ·ík me-gstka<l.ályozni hogy 
a kizs:ikmányolók hasznot húz;;anak megosi:tottsá
gukb&l. 

Az első közös h�co1c ham 3rosan úJabb tanu1,;ágok
kaJ szo11;:,1t:ik :  a �ő::ésele más országo).ból beho::ott 
munkaerőt allwlma.:tak a munkások 1.arcárv.ik megtö
résére. S ez vilá,;ossá tetre, hogy elengedhetetlenül szűk
S·:,l<'s a munk,,sosztály nemzetközi összefo�ás:i. 

A tő:,e m;nt n�mzetközi erő. nenue!köz.iivé tette a 
k:lz�:an.ányo:ást. !gy s�:ikség,.;zerűen 11emzetlcö2i jel
leggel sziiletett meg az ellene küzdő proletariátus össze
fogás,a, is. A mun:cisszolidaritás, az lnternacionali:.mms 
s�ellc:ne h'.ltja át sze..-te a v:lágon azo-k:at a mil.Rókat, 
akik május elsejét ünneplik. 

FelYetődi.k a kL'rdi':s, hocy a mai ko!"ban megvál
tozott-e a munkás-nemzeJ,özisé;i tarta:m:i? Határozot
tan azt kell erre felelnünk : a m,!r-kásosztály és min
den elnyomott érdeke a földkere:;ségen ma is egy és 
o:,zth,i,tatlan - a kizsá1:mányo1é.s m""gszüntctése, a bé
két, boldog élet, ol!fan t.:írMdalom fdépítése, amel!fben 
mcgszúni!.: a kizsákmányolás, s;;:abadon és biztonságban 
él. U gyanakkor természte"l'n azt !� me� kell állapíta

nunk, hogy a 1nunkás-nemzc-tköz:.ség ma rn.:ís for
mú!,ban j&e11tkez:k. Olyan korban élünk, amikor 

az �,nhcr:•ég fej'ódésb':;en a haladt.s és a reakció erői 
mi'1d fokozottabb összeütközés,h ez, nagy társadalmi 
socSfordulókhoz érkezett. Hatolmas erők. a szocializ
:nus é, a 'kapitalizmus erái vívnak élet:halálharcot. E 
hare jezyét ma�án viseli korszakunk minden eseménye. 

Az imperializmus minden módot és lehetőséget fel
has-mál, lr.tba ve1i egész gazdasági, polit,kal erejét, hogy 
megakadályozza továhbi v\ssz�szoríWsát és megtartsa, 
illetve rendszerezze e:őbbi hatalmi pozícióit. Eszközei 

1,;ijzé taTtozLk többi között a gazdasági kényszer, a zsaTo
lás. a politikai manüi:erezés, a fella.zí:tís, a háborús fe
szü?ttég szítása és az agresszió is. E kelléktár legszé
gyenle:esebb tette az amerikai imperialisták támadása 
az indokínai népclt ellen. 

Az idei május elseje jelszavai köz.ö't első helyen 
szerepel a szo!idariUis az amerikai Imperializmus ellen 
ha.rcc.:ó né-pekkel. Az arab vilá,:i népei is erőt meríte
ne'., a május elsejei szol!daritásból ahhoz, hogy harcol
janak az izraeli a!!resszió ellen. Jlri!!iólc és milliók fe
jezik 1:i együttérzésüket a fels~abad.ulásuJcért küzcló 
nép01ckel. elítéLik a fajgyűlölet mételyét, a fa.sizmm 
eszméjét hirdetó rei•ansistáka.t. 

A magyar dolgozókban a proletáriátus kialakulá
sától kezdve él az internacionalizmus érzése. A 
jelenlegi helyzetben a magyar dolgozók azzal 

tesznek a legnagyobb szolgálatot a nemzetközi! mun
kásmozgalomnak. ha minden erejüket hazánk politikai 
és gazdasági erejének növelésére fordítják. Ebben a tu
datban és eltökélt gzándékk:il menetelnek a májusi 
zászlók ahtt a munkásmilliók, dolgozó parasztok és ér
telmiségiek. 

VIL�4:'.i PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK ! 

Gratulálunk 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

A Minisztertanács és a 
SZOT vörös vándorzászla
ját elnyert csomópontok, 
üzemek ünnepi eseményei 
április 27-én kezdödtek 
meg Nyíregyházán. A Mi
nisztertanácsot Földvári 
László miniszterhelyettes, a 
Szakszervezetek Országos 
Tanácsát l\lolnáT György, 
szak.szervezetünk titkára 
képviselte. 

Másnap, áprll!s 28-án a 
miskolci csomóponton ad
ták át a kitüntetéseket. 
Megjelent és beszédet mon
dott Benke Valéria, az 
MSZMP Politikai Bizottsá
gának tagja. Az MT
SZOT vörös vándorzászla
ját cZr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi 
miniszter, és Szabó Antal, 
a vasutasszakszervezet fő
titkára adta át. 

:,,.--v. eVFOLYAM, 9. SZA!II Ara 40 fillér 1911, MAJOS 3. 

A legjobbak kitüntetése, elismerése 

A Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlajával 

. kitüntetett szolgálati helyek 

A Mim.sz,tertanács é6 a 
Szants:rervezetek Országos Ta
nácsá.'lak elnök•ége az 1970. 
évi jub.ileumi és kongresszusi 
munkaversenyben ki.magasló 
eredmények alapján az alábbi 
szolgálati helyeknek, illet\·e 
üzemelmek ítélte oda a vörös 
vándorzászlót a vele járó 
pénzjullllommal: 

1. l\Iiskolci vasúti csomópont 

2. lUAV 
Vzem 

Jármújavftó 

3. Nyíregyháza v='1ti rsomó
poni 

4. MA V K.itérógyár(ó 
Gyönn-ös 

Ozem, 

Kiváló kitüntetésben részesültek 

ru. 1970. évi eredmények 
alapján az alábbi vasúti cso
mópontok, illetYe fónökségek 
és üzemek részesültek Kivcíló 
i·asúti csomópont, Királó fő
nölcség és Kiváló üzem kitün
tetésben a vele járó pénzju
lommal: 

Kiváló nsúti csomópont 

kitüntetést nyertek: Békéscs«
ba, Nagykanizsa, Budapest-Dé
li, Pécs, Dombót•ár, Szeged, Ta
polca, Veszprém-külső csomó

Kiváló főnökség 

kitüntetést kapták : Hánián 
Karö Vontatási Fö11öksl:.g, Jl.1AV 
Ce!ldömölki Í:pítési Főnökség, 
Záhony Pft. Főnö1·ség, Diós
győr Va.�gyáT áU., Szeged 
TBF'F, Kisi,unhalas Pft. Fó
nökség. 

Kiváló üzem 

kitüntetésben részesültek : 
MAV Szohiol:i JárUiújai•ító 
üzem, 1\fAV Építő Gépjavító 
üzem Jászkisér. 

Kivál3 Intézet címmel tün
tették ki a MA V Tervező In
tézetet. A Közlekedés- és Pos
taügyi Minisztérium előter
jesztésére pedig Kiváló Válla
lat címet kapott az Utasellátó 
Vállalat. 

(Folutatás e 2. oldalon) 

.------------

Apriils 29-én az tszaki 
Járműjavítóban, 30-án a 
gyöngyösi MAV Kitérő
gyártó Üzemben adták át 
a kitüntetéseket. 

A nagy�=eri,en helytánt 
és kitüntetett üzemek, cso
mópontok dolgozóinak ez
úton is gratulálunk. 

Nagygyűlés 
a mozdonyszereldében 

Kádár János az Északi Járműjavítóban 

Az :ts.:aki Jármújarítóban 
nagy meg:iszteltetésnek tart
ják, hogy Kőbánya dolgod>i
nak nagygyűlése színhelyéül 
az üzem mozdonyszere!déjét 
jelölték ki a párt, a Hazafias 
Népfront és a X. kerület ve
zetői. Ezen a nagygy(ilésen 
megjelentek a párt és a kor
mány vezetői, élükön Kádár 
János és Fock Jenő elvtárssal, 
s kíséretükben ott volt dT. 
Csar..ádi György közlekedés
és postaügyi miniszter is. 

A vendégeket, Kőbánya ne
ves gyárainak, üzemeinek 
munkáskollckt!váit - mintegy 

15 OOO embert - piros és nem
zetiszínú zászló..ckal, üdvözi.ó 
feliratokkal díszített csarnok 
fogadta. Azután hosszan, lel
ke.sen zúgott a taps, amikor 
Csomor Ferenc, a Vegyipari 
Gépgyár művezetője, a nagy
gyúlés elnöke bejelentette, 
hogy Kádár János, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz
ponti Bizottságának első titká
ra kíván swln.i a megjelentek
hez. S Kádár elvtárs így kezd
te beszédét: 

- őszintén. köszönöm az 
elvtársi fogadtatást, s szívből 
-üdvözlö'.'n a nagygyűlés rész-

_________________________________________ _. vevőit, az !!:szaki Járműjavító 
é3 Kőbánya dolgozóit, Buda• 

ponto.:r. 

Nyers ezső elvtárs látogatása 
a Magyar Ál lamvasutaknál 

JJeSt dolgozóinak képviselöit. 
Köszöntöm az önök személyé
ben a magyar munkúsosztályt, 
a parasztság és az értelmiség, 
a magyar nép fiait, minden 
honfitársunkat s egyben át
adom önöknek a Magyar Szo
e:alista l\Iunkáspárt Központi 
Bizottságának, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá
nak szíYból jövő, !orr6 elvtársi 
üd,·özletét, legjobb kívánsá
gait. 

Országszerte a vasutas dol
go?,,)k rendkívül nagy jelentó
ségűne'.t tartj.;.lt azt a látoga
tást, melyet az elmúlt napok
ban tett a MAV-nál Nvers 
Rezső elvtárs, a PB tagja, a 
Központi Bizottság titlcira. 
Most első ízben fordult elő, 
hO.;:}' a Politikai Bizottság egy 
tagja ü:z.emláto1atással egybe
kötve L-;merkedjék meg dolgo
zóink élet- és munlcakürül
ményeiYel, a vasút előtt állá 
feladatok megoldásárnL 

Vendégünk a reggeli órák
ban érkezett a r.IAV V.nér
igazgatóságra Klézl Róbert, az 
J\ISZMP KB Gazdaságpolitikai 
Osztály helyettes vezetője és 
Urbán Lajos, a Gazda.<aágpoll
t!kal Osztály munkatársának 
ldséretében. 

Nyers Rezsó elvtársat dr, 
I\Iészáros Károlv miniszterhe
lyettes, a MAV vezéri;;azgató
ja, dr. Pethes Imre, a Vasúti 
Főosztály MSZ. 'lP PB-titkára, 
Szúcs ZoLtán és Lindner Jó
zsef vererigazgatóhelyettesek 
és dT. Ho!ló La.jos, a VB tag
ja fogadta. 

Tájékoztató megbeszélés ke
retében dr. Mészáros Károly 
miniszterhelyettes, a MA V 
vezérigazgatója ismertette a 
vasút helyzetét, szállítási fel
adatait, beszámolt az Allam
vasutak eszköz.állományáról, a 
vasutasok helyzetéről, munka
helyi körülményeikről. Tájé
koztatta Nyers elvtársat a 
vasút IV. ötéves tervében fog
lalt elképzelésekről, a vasút 
szervezetéről. A jelenlevő ve
zárigazgató-helyettesek beszél
getés közben egészítették ki a 
miniszterhelyettes beszámoló
ját. 

Nyers Rezs6 elvtárs nagy 
érdeklődéssel hallgatta a be
számolót. Ezutim dr. Pethes 
Imre, a MA V Vezérigazgató
ság pb-titkára, adott tájékoz
tatást a Vezérigazgatóságon és 
a vasúton folyó politikai mun
káról, a pártszervezetek hely
zetéről, szerepéről, s azokról a 
kérdésekről, melyeket a ya-: 

utas párt-;zervezetek politi- Nyers Rezsó elvtárs a lá
kai feladatuknak tekintenek. . togatás összegezéséül hangsú-

. lyozta : a párt és a népgazda-
y endégemk ezután

_ 
dr. Mé- súg sokat vár a t:asutas dol

szaros Károly nunisz:terhe- goz6/ctól, akilcnek kezében van 
lyettes, a MAV vezérigazgató- az ország szállítási vérkerin
jának kíséretében megtek.in- gése. Kiemelte, hogy a párt
tették Kőbánya-teher pályaud- és kormányszervek elismeril, 
varon a legkorszerűbb magyar � vasút dolgozóinak munká
és külföldi gyártmányú pálya- Ját és _ _ egy�ttal azt várják 
f t rtá • . é 'té . , kból dolgozomktol, hogy tegyenek 
_enn a 51 es P1 Sl gepe meg mindent a s-,cernélyszállí-
áll_ó berr:utató_t, a_hol Nyers Re- tás kulturáltságáért, a népgaz
zso elvtárs kerdeseket tett fel daság áruszállítási igényeinek 
a bonyolult gépeket kezeló kielégítéséért. 
vasutas dol.gozól"�,ak, akik tá- Végül a látottak alapján azt 
jékoztatták őt a gépek múk1>- a meggyőződését fejezte ki 
déséről, teljesítményeiről. Ez- Nyers Rezsó elvtárs, hogy a 
után Ferencváros-rendezó pá- vasutasság képes a feladatok 
lyaudvaron tettek látogatást, megoldására és ezt a vélemé
ahol Nyers elvtárs több vas- nyét örömmel tolmácsolja a 
utas dolgozóval folytatott be- Politikai Bizottságnak. 
szélgetést. B. I. 

A beszédét nagyrészt teljes 
egészében közö'ték a napila
pok, s mivel az el.mondottakat 
olvasta, hosszú távra szólóan 
megjegyezte és magáévá tetLe 
az ország, nem szükséges is
mét idéznünk. Azóta a válasz
tások is sikeresen lezajlottak, 
győzött a párt, a Népfront po
litikája. Csupán eleget teszünk 
még az Északi Jármúja,·ító 
párt- és szakszervezeti bizott
sága kérésének, amelyet az 
üze.-i1 vezetősége és dolgozói 
nevében juttattak el szerkes.z
tóségü::lkhöz: 

Köszönetiíl,et tolmácsoljuk 
az őket ért megtiszteltetésért._ 

Nyers Rezsó eh1árs, Köbánya teherpályaudvaron megtekintette a pályafenntartási szakszolgálat m unkagépeit. 
(Laczkó Ildikó felvétele) 



�tA<. V Ali V ASUTAS 
l!m. l'.11A.ros a. 

Szakszerveze tünk 
VIII. 1�011g1·essz11sa utá11 

Jó l  s ikerült  

k iá l l ítás 

Vezérigazgatói elismerésben részesült 

szolgálati helyek 

1 

(f'o1ytatas a.z l. o!dal.rol) 
,,A !=ocializmus ép:tése -

maga.s0,bb szinten ' címmel .'\:z. l970. m,; eredmények 
kiállftúst rendezett Pécsett a alapján az alábbi vasuti s.wl-

1 Sza�erv.ezete� Bara�_ya . mc-
1 gakt, helyek, üzemek fő-

o, .:.�zertar Főn., �rA · Orsz. 
Ola.ielos210 Szert.ar Ri,kos, 
111.\ V Sa\llítJ11ányozási Iroda. 

i,·la: Gulyás János titkár l gye1 Tanac a es a \ aros1 ta-
1 

•·l<!;égek �ült.ek 
nács m(ívelödé�l osztálya. A no. 
harmadik i.,\évt-s t':1-v idősza- ; n:�f;r..TGAZGA'J◊l , ká.ban elért eredmE!';yek!!t be- El.Ji,,)IERÉSlm., :  �I árcius 17-lö-án ü1ése-

E
hhez a goc.wotat!törhbz törtek. Eppei, ezert nem na.- mutató és a neg_1·ed1k otu,·e� ,

1 

A i',1.A V Vezérigazgato.ság.a 
és a Vasutc'l..�ok .Szal�z.e.rver 
ze·;enek elnölc;égc filtal a fel
S7.ai>a.clula:,;..i jublleurn.i és kong
reszusi munka\·e�e11y e:1sme
N;>é.re alapított 

, ·· · · külözlntó a do1=zó:*al wiló ö z.ett sza,k;sze•,ezetün•" . tartw;: .• r u t;;,�.·eaye.,,;cg ..,v . terv .előirányzatait é1"L.ék�ltet 8 ",·ug·•" áll c.,,-,J '·-' '."s-• b · · l'' • - 1 ··d,.,1· ·,, ,,p,,-·�lat Javít:ísa. idób=1ll , ., .-, -u • � = v VIII. k.ongre5'5Z:U.;a. A \·e,:,:et.o- izOCbl..a&L ·.,e.�t orrn •· ·- ·= kiáll_ 1táso_n. h
0

el_ yet . .  c.ap_t= . a u· •. ·, · · c-,,nlopon .  · "i-.,••.·.·,21·w ., --•· t · f nk r�o(f'-á�á;; ü� -es-bajos OOlgai;c- - � 1 � .., z·u u ... --.o uerve.lc rnegvá.lasz:.\..."-3 :n •'"�tt ,nin„en s�s=en·eze t u ·- , ,. vas_ ut _ musz._ .. n _  teJl_óde _ _  et 1 - a·i• . .. s •�b ,,u, .. ,'lAV �l""�"'P· · · · k , · J ··• 'e'"" · ra. A legközvetlenebb er:ie,.- = . _, n -~� 
KO'.",,'GJff,,szu 1 

OKLE� LLET 
alapos előkészítés és sz;in�·oaJ.- c:ona.rmsr.a · e,emi co-<!, .;.,e- lusztralo s-ane� folok ,�. . F " 8 Bal' r..i Bi-z:t. Ber. Las vita után a kong'!"esszu:s ge. A s=�-ks:::ene=eti oi�ot1,ag t•éde!em legyen az a!aps:::ert·e-

X:ulönösen nagy bl!tert ara• ! or.., p. 
• p.a•r· ·k•· "őfe"nt h>ltározatot howLt a követ::,e- 111inden időben és esetben 1,a- :e"ek legfontosabb teendoj 

tott a szakmur·k, • U>nulók ál- 1 \':'°:rt. . Fo;1., ".\ uz. .:• : 
Zo• n·"'gy é" J=-font,:,,;abb fel- tcirowt.ta.n lép,·en fd a tör- C,:_:;ed'"4 ú�y. ho.:v_ a he_lyb:n 

t ·' l 1·-',,,·•et• M'1-es soromtú 
l 

fon„ Ozd ail., Dco
. 

recen L ia 
.

. 

é-, külön jutalmat az alább-! 
&?o\.a1a!i helyek kapi::ik: 

= • __.,... 
· · ..- ' t k t h„l•ileg int •z " ,�. ' ' • u •• >r t

„ s e te ,·.�0ut1 adcüaira. A határo=at zá, ó re- vénysértő/.J:ci szem ben. Sz • ll- ei:n,ez.P v·e - ' " - Diese!-mozdonv modellje. A ki 1 :t. c o!l .. • 
0 

z n_,� .�";'. •. 
s::ében felhh-ja. a. s;:;a,kszen:e=et jon sfüra a a.:i,lgo:z.ú:C és a� z.'ok el. A .na elintézh<"wt ne 

közi.>n>-l�,1ek l�e.n tet»-zett - csom�pont. r��"'':. , .... u.i 
calamennyi tagjat, a t>asutas- i:z;�.n é;.-dslccit s:ro1.g:;.;1ó mu1�- od:i=ii, bo!n.3.pr.i. 

. a ,·cnd<'o:könyv heje�·�sei c.<'?mo2°"'r
-, 

Gyt".{én_. es áll., 
dolgo;;ókat. hogy tegyék magu- kaügi; szabá.iy,ok betart' ·íúrt. Mu·c ezd< u ,orok az olvasu szerint _ a MAV <;S a péc,i I Pees 1 BFF, Zal�gerszeg va5-
kévli a célJdtft.:éseket, rmm- Bnn_k ér-d1Méoo1 ehn.gedhe- kf"Lélx, !<erülne,,, ös,-ze_ul � ma-

1 
rnsútit:;a:z,Gat ,< \: területén úti csom.ópo:-it, \'árpalola áll.'. 

kú!kodjanak azok megra.lóritá- tetten a kol!ek1.ív S21"1C"Z0<K-S �= -s�:...';:,--res:,· 7.et:� �XII. 1 \"ég:bc,sent 1·áltoz:hokat jel- 1 Ke.s�tll:lY, áll.. _MA V _De�recem 
sán.. alapos ismerete. Az ai>� koa!:!re.�usa. f_elada i, ossze- lemző ábrák, grafikonok „ JJ. ü .. ,,ln V V1ll. FCJS.O\C-Z. �P-

l\fü,kolc vasúti csomópont, 
MAV Észalti Jj. 0., . •.,·fregy
b:i.7.a ,-a.suti c..somi>pon.t, Békés
c•!,ba \'/!.. úti c,omopont. MA V 
Kitt'i'Ögy:lrró 0., Gyöngyös. 
Nc.�vkani�a vrutúti csocnó-

A fel11ívns ugyan valameny- foglaltak ,égr-ehajtá.;;íkrt a ;iezn: a sza.I= kon.�·essv.i...s.o- t�blúa.to:C ötlete�en. ízlésesen Fón .. 1',IA V Adstft¾dolg. Fvn .• 
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écet- és rnunkal,ötiil.ményeiket A ltongr�us h::.t.áTozata ke'.. " vála-,zt itdm a me-,;oloa- szakszervezet területi bízott 

pont. Bp. Déli vasúti cwmó
pont. Szeged \·asúti csomó
pont, Tapolca vasúti csomó
P r,t, MA V S-· lnúkl Jj. ű .  
,\lA V Celldömöl:ki Ep. főn. 

hiYatott jaYilani, mégis első- tenné;;zel:s.:renlleg �;: Miogó so!· módozatá!"a. sá�t és akti\ist.áit dics..."ret il-
soroo.n a, tisztségL'ise!ól.ön. mú- etgoncloli,.-ok:J.t 1::1:-talmo.z. A 4. kon� mintegy h�- leti. 
Uk, hogy a végrehajtás 111i!1;e1i végrehajtásra k1'iszüló ruszle- A rommillió szervezett dol- Halmai Jlino 
eredményes lesz. A clolgozó't tese!)b int�k� terv :sem gow nev6ben „zólva szab mozgó�ítása. a határo2at Yelük térhet kl olyan rész,�tkérdé- irányt a ir.�Ollom fejlőcésé- l történő megism.m-tetés.e ugya:.- sskre. a.rr..e1y<>k csup;\11 néhány no!c.. A Magyar szoc:a:..:s•,1 

A pórt Ujúsógpolitikai 
baldrozc1lliluik szellemében 

i!S elengedheteW.en a megvaló- sroL;µlati ht>iya'l J.elhetök fel. . lunká,
p:llr

t X. kongressz
usá- Hs!11Hllnak a fiatalok 1 sításhoz. Pcdjg lehets&gas, hogy a.dolt nak hat.írna.tát ahpul ,·f'\·..,. J "" i AL. MSZ'.\-1:P h.'B i.fjús.igpol!-

A határozat 1ermésZ'::'tsz-e- helyen ez.e!( a le�g :tóhb gon- v?zo!ja az.ok .... 'lt a cé-lolt'lt, ah<:> -. , , . . Likai ir�_\"'elvci __ a:la.pj� sz.:�-
rúen válaszol a7.ckra a kéo-dé- dok. A s::alis=e·n-e�eti bi:wtt- ni az ell<övetkezend,j n·•�-v ,,.,, Kl�Z-erd ,n.-:-<:mmel. füo: ,,;,_:,rveze',;unk kőz;>a: ve-r..e;o-
=• tl\:���-':i'Tl�� t� f:S�0Ie�1�bc:e!�

11

i:;;�:�= i�t!n � l�!�����f �:� 
l 

����:tástlt
i 

fó�ö�
la

r!���� 1 m6Ü l���� �;t;l; alt; 
t:"�"V11léseken, lcül<li.ittárt.c--kez- sztI,Si hatá.ro:-P.t megi-nlósi,á- mot adó határozata Yalame:1 . .v- eredmén ·es munl"'t vegzo a ,·n.sút területé.-e \OP..atkozo 
Lcteken elhangzottak. A:z a sáért, ha a helyt gondok kikü- n ; szaksz.e.-rn:zetí �:· • tiszt- KISZ-alap,u,-n·e-ze:ét A Có-- j kor-'rrd f�t.o•;at. Ha,tá."OZ'1-
slliksz.ervezeti bizottság köze- szöbölését tartja a legfonto- ségvi,,elóre kötelező erejű. nökség fiataljai termelési 1� tot hoz.ott. m,e]y r-�mutat: a.z 
liti meg helyesen a határw..at sabbucl,. Ezek a gondo.lc szín- Munkálkodjunk megt:alósítá- 1 vékenységükért és a mozw- 1 elköi:etkezend-0 idos:::ahban a 
bcnertetésének leg;hatá=bb te mindig egy€S .sze,rnéJ.yekhez, sán, odaadá.ssal, hazánk, né- i mi munkáé:-t több,,z/jr része-

1 

i·asu.as;"la!alo,..a:t jo��n _be 
módszeret. arnelv a:z adoti szol- ,-agy kisebb csoporto!tl1oz kö- pünk javára. sültek már elismerésben. hell 1:onni a gazdasagi, politl-
gálati hely dolgozói problémái- .------------------------------------------ 1:al és kulturcí!u. munkába. A 
r� telel.etet adó l'álaszt expo- • ·i-Li>vdi v=� mellett lét-
n�':i ki a h0t.:•ozatbóL Ill"S.'1 rehozott 1;; tagú !ijúsági bi-
TT'ód.szer m,-· .'.'Jl a do�goz&. N A P f R E N D E N wtL-,5.g k�.zdemdl;' =Src az 
i,gy é!"llik : ha /;ö:i,etct� titon elmú];. hete:--'ben éctékalták a 
ts jutott el lcéré•ürt a kong-

I 
\-a,;utas K.ISZ-szerH!IZet-ek 1970. 

ress::m.shoz, ismM"ik t·alós hely-

't ,- • 'f 'mo ma 
éi.i te..'•rn.el. • segí!:Ó t,evék my• 

::etüket, s a lehetóségekhe;:, a vasu UJI o .zga ságét é.s az éws akcióprogram 
mérten megoldá.sra is ke·rül "�tá: .i.t. 
problémájuk. Aki pedi!! ma- Az értékelést végzó birott-
g:áenak éi:z:i a határOZ3.tot. fel- Alig két hét telt el azóta, lesztését. a munka- és egész- is, hogy egyes elbíráló!. az sár,::o1, tájé-koz..aUi;;a alapján 
n,'.t.sei.re v;l;l:asz,t talál al:>l:>an. hogy a Vasúti Főosztály kul- ségvédt:lcm és munka minő- ujiW.sl díjat nem a gazdasági megállapítható, 110g11 a oosut
k.és:z azok meg-�lósítá.sáér: túrtermében kitüntették a sér.ének javítá'iát. Nagyon eredmény figyelembevételL� ü:::em W70. ét:i. eredményefüez 
od.aaciással dolgozni. vasút legjobb úiitóit, április sok újítrisn�k péuzben r.em is vel, hanem szubjokt1v alapon a. cwmópontok, ii.::.en� és /o-

14-én újból újítók töltüttd, !ellet kimutatní a kihatását, állapítják meg. n.öl.'.$égek KlSZ-s=en:e::etci !.'I A k:ongres<zJS határozata. 
!"\ eljutott rni.nd"'11 alap

•=·ezethez. Teljes t:erjlc":leil
mébet megjalent lapunkban 
ts. Nem k-all különösebb tanul
·ninyozás a..'tl1oz, hogy rnegál
' :.pítsulc a. határozat egy rés::é
r,.ek megvalósftása a közép- és 

c�ószert•el.; feladata. de meg
r<llálja, be-n.ne o. ten.nit-a,lót 111/r.
cien au;pszeri:eze•, milufen. aJ;
tivista. minden szak&:;eri:e::etí 
tar,. 

meg a termut. Ezúttal or::i:a- l!as:no,sáuuk azon ban uitat- Az is gyakran eló,ordul, llo::::áj<iTtJl a"-. Munkájukkal gos •aní,csko7�sra in,;•ált a hat,tlcrn. 'ho-,· az újitAsi ja\·aslatok el- e • ·t • ';: a SI.IO,�bt1 he-
mcghfró. Dr. Ho/Ui Lajos, a A beszámoló a sz..mszerú ut.asíuisa esetén hozo\lt ha!a- lyek célk.ttúzksied.nek b:.•lj

esité-I. szakosztúly vezetóienek ercdmén,•ek ismertetése mel- rozatok indoklasa nem klelé- sét. 
me;(nyltója után S;;úcs Zoltán lett rámut..-i ott: az új gazda- g, ,-,. r:z rendszerint az újító A KISZ�k eroclmé,-ezérigazgató-helyetles átfogó ságirá11yitásf re-ni/szer be-ve- kedvét szegi. Ugyanakkor na- nyes termelést tó tevó
é.:-té,kclést adott a vasút úji- ZC'tésének első freíben a va.,- gyon sok panaszra ad okot. és koo��ét figyelembe vé\,:- az tómozgalmáról. úrnál feltifoó„n risszac�ett a:: to,·cbbi eljárásokat von ma- e1nöl;;ség ez év március :?3-4 

A ,asút területén a harma- újitómo:galom. 11168-ban az ga után. ülésén ha ,,.ír'Oza<lot hozott, hogy 
dil.: üté,·es terv idósza!,/\ban, ú.litások mennyi ége :i:; száz.,- Hátrál latja az u 'itomozga- a J � ,-e r,úiya;ehb€n dolgo
a második ötéves tervhez vi- lékkal csi ""'"nt a korabhi lom fe_ölódését az is. hogy a zó if.iúsá · i;zervezetek k'.7.ül 
szonyítva, viszae•ctt az ujító- éw,l:hez viszonyít •a. gaz:bs:igi \·ezeiólc nagy rés?e 29 KISZ-bizottságot, íllc ólcg 
teúken11ség - álla!)fto ta l\1i enne1: az o1:a � _ kér- elsz:ikad az újít.ótól. Az ují- a'ap =en:e=etet pénzjutalom
meg a beszámo!ó. Ennek el- dezhetné bárki. A vei"�i![az- tá<i il�vek: elb!rálí,.•:lnál az ban r�t é; t„bll ilj� 
lenfrc elmondható, hogy az iwtó-hel\'ettes erre a kérdés- az egv,zemélyi elbfrálók és l:ml�d-n�:c a l\!AV J.:it>ciló bri
újítö', munl,ája ebben az ;dő- re is \·álaszt adotT. Cl<Ön-'k szakvélcmén ·ezók pedig nc•n gdif.ja k.!türnet.f'3t adományoz.. 
ben is segítette a vasút szállí- arrr'il b(c><;zcilt. ho� l1átrálta •- mlndi� a le;:nagyobb kürtiltc- za. 
tn,i feladatainak teljesílését, ja az ú.}ítómoa:11a!om eredmé- kinté el, az úJít s 1oz fúz,jdó A l\IAV Ve:ziér:ig;a:,.,ga • ' és 

a �e-f'\-ezetek e'.lnöksb� az el
ső lépéseket mes:tett.c az. ifjú-

g poF • 1 pa:i irt..."lyel veh"'l.ek 
me't':aló--;,tiisa útján. Meggyő
�ü:1k, hocy kollektív ösz.. 
�ze!�j,so;.aJ, érdemi intézkedé
. k.�el. megfelelő erkölcsi
nnyagi elismerés alk.alma:zásá
val a fi:i,talok még aktivabl>an 
yesznei,: részt a vasútra hám
ló feladatok végrehajtásában. 

Bízu.nk benne, hogy a KISZ
,;:z�t,·e'7..e1.e.s: ez-kö!csi-.anyag: el
is1neré;e to,.,,.ibb se�tcnti a 
\-.lSU"!.lsfia'talok tartalmi mun• 
ldj,ín<tlt el:srnerését., és ö.;:z.
tönzóleg hat az 1971. év-i 
ga.zda<.é.gi-poU.tikaj. íeladalnk 
teljesítésénél, az ez évd. akclo
p.:-og:ramok v�-ehajtásánál. 

Az ruiibb:aklxm közöljük a 
m�,du1alm.a.zott KISZ-b'.210tt
�c és szer; eu-tek :r.évsarát · 

.M.A V M!s'kolci Vasú tüzem. 
B]). Fer-enc,"áro,;, Rák.osre..'l� 
zó. Bp. Keleti, Bp. Déli, Nagy
k Yiizsa. 7..i..'10ny. N,iregyháza. 
Pécs csc;mópont, Dombóvári 
K!SZ-b!=tiságok. 

Kaposvru- állomás, Kaposvár 
7ontatá:'ii Főn., G)·ékén ·es ál

l más. Békéscsaba ii.11omás, 
�ba Vontat:.b:.i Fón., 
Si.eged álJlomá..-.:, S:ze�•-d ·anta
tt:si Főn„ S:reged TBFF. Kis
kunhalas Pft., Tapol� Zala
c�rszaei;. V€'e'ZJ)rá1,-kül'\"6, 
MAV É=..'ti Jj. ű. MAV Sz.ol
nr,Jti Jj. 0., !11.\V Debreceni 
,JJ. o_ MA V K térogy�rtó ű .. 
• IAV :tpító, Génj:a.'"itó ű., 
J, :z:k:sér, MAV Ad,i'tfeldalgo
/.Ó Főn., l\I A V oon."'eZÖin tér.e� 
KISZ-szervezeteik. 

Mi az. arm,·el a.z a'::lps,,,erve
t.ete!i: és a dolgozók hozzáj:í
rulh� a céli,:.Lűz.é„ek �-aló
rm-Mtá-sai.oz? Mindenel,elott 
a szállitá.$i feladatok rnaradék
t.alan, gazdaságos, sefojtmen
tes teljesítésével. Hl= a ha
urozatnak minden olyan pontja, 
amelv közvetlenül az élet- és 
munkakörülményeket v:in hl
vatva javítani, a vasút ered
ményességének függ\.·énye.. A 
bérügyi inté,kedb,···ekre, a 
munkakörülmények javítására, 
a sz.ociá1.1s ellártx>tll;.ig emet'sé-
re, az egész:sé�gyi létesítmé
nyek :t.ejfos::zitésére vonatkozó 
J)Olltok egyaránt feUé-teleztk, 
how a vasutasok a jö-i;őben. is 
ez ed,d,ig tanúsított helvtállás
sa l tel;esitik a népga.zda.sá.g ál
tal t.>timasztott igényeloet. 

előmozdította a pályák, a jár- ni,e•;;éoét 11 bernháza•okl-trl nép<>azdasági érdekek szem 
művek és hírközlési ber€'0de- kapcso!attJs ujítcfai ;al'a�!atol: előtt t.artásá\·al járnak cl. 
zé;;ek, a javítási technofógia hosszadalmc� elbírálása. Ilven Emiatt nag11on wf.:s::ot indo
fejlesztését, új, termeléke- úili��ok esetében - mivel a kolatlan peresl:edésre kerül 
nyebb mm�kamódszerek, eljá- döntés meghozataláig több sor. melynek 1:öi·etke:::tében a 
rások ,�.'.olgozását. s7ervet is étint - a munka llfAV-ot jelentős pén:::ilgyt ki-

Szocialista brigádok kitüntetése 

Elórehaladásunk egyik 7ÍUO
g.i. az üzemi és a szaks:z,arve
zeti. dlemok!I-'J.Cia :(-ejl=tése. 
Ennek gyakorlása elsósorban a 
srolgáJati helye1cen ror"..éndk. A 
sza.kszet've'Leti bii=tt:ságolm:.l:k 
kell oc!ahamáuk, hogy a dön
tések előtt mindenkor vegyék 
figyelembe a dolgowk javas
J.alm, Yéleményél. l<bt keil!l el
érni. hogy a veretők minden 
e5el:ben tájélc=tas.,ák a dolgo
zókat a clöntéSlek:rfll. ,,Honosít
sák meg az emberséges, a 
111,indenktt érdem<?i szerint 
megítélő - elismerő és fewez
mezd - tlezetési stfl.u.st" 
sz:ögezi le a határozat. 

:Mast.anában nagyon sok sz6 
esik a jó munkahelyi légkör 
k.:.a!.akításáról. Enélkül nincs 
:neg az ÖSS7lhang vezero és v-e
,�e!Jtek között. Egymás meg
c�xsülésénelc hiánya mérgezi a 
légkört, �egágya az intri:.1-::á
nak, a bizalmatlanságnak, ikö
vetlk.e2.lésképpan a fegyeimezet
len.ségeknek, amelyeknek vi
!!ZOTht a telje;ítrnények romlá
sa a követke:zméDye. Az em
bersége.s légkört felső pamncs
ra elérni nem lehet. Ez csak a 
helyi gazdasági!, mm.galmi v-e
zet&: és a do1g02lÓk hely� 
kapcsolalia révén éI'hetó el. 

A:z újítások, találmányok az folvamatossái,;át meg kell z.a- adások terhelik. Nem be�zél-
elmult tervidőszak alatt mint- kltani. a dolgoz6ka.t m'Í� ve az elvesztett perek: okol'Jta 
egy 203 millió forint megta- munkaterületre kell Irány!- erkölcsi károkról. 
karitást eredményeztek. A tani, ami je1ent6s pénzüg:"i A gazdasági és pénzügyi 
szakágankénti megoszlásnál kihatással jár. Emiatt fo!'rlul vezetők sokszor megfeletl-
a megtakarítá�ból viszonylag elő, hogy az ilyen tárgyú ja- keznek arról, hogy az újftó-
mag:i.s az arány a közlekedés- vaslatok nagy százalékát el- mozgalom a vasutna'.: sokkal 
ép11,es javára. Ez nagyrészt ut'.\sítják. több bevételt biztosít. mint 
ab��· ad6dik. hogy egy-egy Kifogásolható az Is. he>gy ahogy azt sok esetben �ztm-
építési jeller;ű munka újítá- e,,,·es eaz.daságl vezetők indo- szakila:;( kimutatják. 1:ppen 
sa általában nagy volumenű kolatlanul hoss=ú ideig tart- ezért mi1tden vezetőnek köte
eredménnyel jár. A kö:r.Jeke- jak maguknál az újítást ja- le�sége, liogy ó-rkődjön az újl
dés és a híl'közlés területén vaslatot. Több szolgálati he- tómozgalom tisztaságán. 
elért megtakarítások döntően lyen az egyszemélyi elbíráló A beszámoló utáni vi'.ában a beruházási, építési, üzemel- az újítási rendelet, illetöleg felszólalt Gulyás János, e 
tetés! költségek csökkentésé- a Va.súti ú;ítási Sza.bályzat vasutas-szakszervezet titkára 
ből ered'"lek, de kedvezően be- ismeretének hiám•ában álla- és dr. Tasnádi Emil, az Or
folvá"l>lták új gyártmányok pítja meg az ú.lítási díjakat. <;zá!{os Talfilmányi Hivat-.1 
kiltlakftását, a meglevők feí- Van:i.ak olyan tapasztalatok elnöke. 

Brigádok a célban 
Negyvennyolc szocialista 

Az állomásfőnök is tanácstag 
brigád múlt l'Vi munkáját tet- Aprilis 25-én országszerte 
tfilt mérlegre Szeged állomás sikeres-.on lezajlottak a válasz
dolgo2lÓi a leigutóbbi termelé- tások. A Hazafias Népfront je
si tanácslrozá50Il. Két brigád- löltjei - az ország_gyúlési 
n.aJk most első Í2lben íbél.ték képviselők és a t.�nácstagok -
oda a szocialista dmet. hét megkaptálc fontos kCYT...életi tebrigád Gl ta.g_ia, kiérdemelte az ,•ékenységükhöz a nép blzal
ok!evelet, 23 brigád 183 tagja mát A v4Iasztások előkészíté
a zöldlcoszorús jeit-ényt kapta séből a vasutasok is dereka
meg. Tiz.en.két bri)sád 101 tag- san kivették reszüket. 
ja a bronzkoszorús jelvényre Nálunk, az 6hatpusztakócsi 
vált érdemessé, egy 9 tagú sz.akszervezeti bizottság teril
brigádot pedig az ezüst jel- !etén, Egyek állomás dolgczói 
vénnyel tüntettek ki. Két brl- végezték a legkiemelkedőbb gád 14 tagja az arany fokoz.a- munkát. A:z állo.'llásf6nök irátú ititüntetkt érdemelte ki. 

A kittintetéseket és a pénz- n�ít,ásával naponta já�. 
a 

'utalmakat 3 felszabadulási kozséget. szervezték a Jeloló
!m1i&kün11ensé"eken n -(ijtották gyűléseket. hogy a v-álasztá� 
át 3 brnf<ádobla'k. 1 

minél jobban sikerüljön. Vigh 
Dr. Bánkfalvy G:,ula Ferenc párttitkár és Varga 

István, az szb gazdaság) fele
lóse egész válas.ztókürzetek 
értesítését vállalta. A lakos
sá� így tájéko;.ottan és rclké-
szülten vehetett részt a jelö!t,
gYűléseken, illetve jelenhetett 
meg a szavazóhelyeken. 

A lalros.'lág és a község ve
zetői nagyra értékelik a vas
utasok segítókészségét. Nem 
véletlen, hogy a 24-es körzet
ben Immár harmadszor vá
lasztották tanácstaggá Ktss 
Mihály főintézöt, az állomás
fónököt. Neki is része volt ab
ban. hogy az elmúlt évben a 
vasuta.sofo 1600 6rát dolgoztak 
a községben. 

Agoston Lásrló 

Az 1970. é\'i \"l'rSe!Jycét'dtú
,zése,k értéi,eléole alapján ez év
ben első ízben került SOI" -
az MT-SZOT 1001 11970. &. 
együttes ha'.árazatánm �,el
rP.ié!be-n - a sociali<>i.a brigá
dok részére. különbö1..ó eli=ia
résel: és kitün� arlomá
n,c,zá:. 3ra. 

A 57.oci.a.li.<;tta kollektivák el
ismere6ére. kitüntetés9re, az 
1970. é1:i részesedési a?apból 
10 miUió forint keri.l?t !ewsz
ti,<:ra. a brigád.ok között. A 
cli..ffe:ren.c:.atan í<"loszoo?;t ösz
.s.ze!r<l'ket a sz.o1:g:á!lati helyek, 
,·asút-igazir,atóságok, li.zesnek 
\·ewtói é, az illetékes s:zak
"zerTI":reti szervek döntése 
alapjún, különböző elismerési 
fokorato.'!t jutalmazás:.ra has'L
nálták fel. 

E7.enkívül a MA V vezérigaz
g:et.ój-a és a =k=-ezet el.
nöksige 31 brngádr.ak adomá
nyoi:t'.l a l\!AV lciváló brifl<Ídja, 
hlletve 3 b1'ig,údnak a közleke
dés. posta és hírközlés kit-álő 
brigádja kitüntetést és a vele 
járó pénzjutalmat. 

KÖZLEKEDr.s, POSTA 
&S HfP..KöZLf;s KIVÁLÓ 

CRIG ADJA 
kitünt:etést �p!:c,k : M:-;koJc 
Vontél"'.:ÍSj Fó,ö�ég .,!{arba-n
t.a,-tó b!"°.g:\dja (] 0 fő), !\L\ V 
t$"Vezőíntézet „Rákóczi" bri
gádja (11 fő) és M:'>kok '-1'o
másfónö."i{sé,� ,.Tímár lstt•án" 
bri:gúdja (3 fő). 

A MAV KIVALO nru
GADJA 

l:.:tilntetést kapt:llc : Hatvan
Salgótarjé:.111 Prt. Fón. "Kele-

. men"-biiig;4d, Tá� 

Fcnnt. Főn. ,.l.,e-n.in" bri-gad, 
HAV Műsz. K=:sz.o¾. ffu1.. 
Bp. Déli „November 7" bri
/tid, Mic«k.O:c TBFF ,.Pu.sJ:ás 
Ti ,adar·•-b�d. Ó-:\-Ii<:kolc 
Pit. Főn. ,,Petőfi" bri�',d, H:ai-
van-Füz,,..;al:>a11y Ptt. Főn. 
,.VIII. pm. szaka.sz", Deh..--ece
ni l:s?.aki Pft, Fán. ,,Jfáju.s 1• 
brl.E(ád. Debrecen TBc·F „Bfa
tositóberendezl!si'' b.,.;cid. Ka
!)05\'ár ál1om:ís „Latinka Sán,. 
do-r"' brigád, 'a-zykani:zsa 
'.'ont. Főn. .,Lenin" brigád, 
· I'<>l::olc Állomásféin. ..Héj! 
Károl-y"-bri.gLd, Dombóvár 
Vont. Főn. ,.l'iharsarol:" brí
/cid. l\fAV Dun�k..."'SZi Jj. ű. 
.,1 'épek Barátsága" br.istáó, 
M:AV Duna!,""'7;Í JJ. ű . • Béke 
Rará.tsérg"' brl!Zád. KapOS\-..lr 
Vont. Fó.n. ,.Sáav,it-i Endre� 
b:-'gűd Smgecl á11 .. Bék.e'' bri
gád. Vésztő Vont. Fún . . ,Gaga
-ri,i" brii::ficl. Bé'.s:,-scs:i.ba ,·ont. 
Főn . •. Maqyar-Szovjet Barát
sri.g" bnl:tád, Sze-ged áll, .. Ba
rátság" bri1<ád. Tapolca Van-t. 
Fáo1 . .. Dobi lstt-án" brii::-ád, Ta
polca \'ont. Főn . .. Bánki Do
nát„ bt'.i!rád. Swmbathelv 
TBFF .,730 106 s::." br'-g:íd. 
Tapolca Pf't. Főn. ,.Batsá"t1i°' 
lr.·:;:ád, CQ!ldömölk f:o. Főn. 
.. Kossuth" brirt:íd. MAV Kilé
rőzy-.írtó ű. c,•ün-;:.,-ös, •. Ne
mecz József''-brtgid, MAV 
l!;.szakl Jj. ű . .  ,Kim.érő" brig:ád, 
MA v f:,;i-zti J j. 0. "Kandó 
Kálmtin" lfj. bmgád. MA.V 
SwlnokJ Jj. 0. ,.Vörös Olctó
be•" bri1;.1d. i\IAV Deb··e<:erú 
Jj. 0 . .,Kilián Györg,J" brig-ád. 
,HA V Debrec21nl Jj. 0 „Kan
cló Kúlmán•· b:-'gád, Szentes 
:E;p. Főn. ,,Dóz.sa .. hrn;;ád. 
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Az MT-SZOT vörös vándorzászlajával kitüntetett szolgálati helyek 

A miskolci csomópont hármas kitüntetése 
A.ki a miskolci vasúti cso

móponton a vasút ütócrére 
teszi kezét, gyors ál.·amlást 
tapasztal. Nehéz itt helytállni, 
de a tempós munka eddig 
sem maradt elismerés nélkül. 
1959-ben az állomás századik 
születésnapján a Munka Vö
rös Zászló érdemrendjét kap
ta. Az utv�ui években négy
szer nyert-ék el a Uiniszter
tanács-SZOT vörös vándor
zászlaját, és négyszer az él
üzem címet. 1 968-ban kiváló 
csomópont lett a Tiszai pálya
udvar és a vontatási főnök
ség. Az 1970-es esztendő min
den nehézség ellenére újabb 
sikereket hozott. Erről beszél
gettünk a napokban az ered
ményes munka irányítói\·al, 
Erdélyi János állomásfónök
kel, Kecskés Lászlóval. a von
tatási főnökség vezetőjével és 
a két szakszervezeti titkárral, 
Mezei Istvánnal és Vincze 
Károllyal. 

hatszáz óra társadalmi mun
bit. A felatlatokat nemcsak 
teljesítettük, hanem némely 
vonatkozásban túl is teljesí
tettük. 

- Területünkön 198 bizal
mi csoport mülcödik, s mint
egy 650 akt!vistánk van. A 
szakszr•·vezeti bizottságba leg
utóbb haj: fiatal.t és négy nót 
válasz:t.ottunk. Majdnem fele
fele arúnyban van.,ak veze
tő szervünkben a fizikai dol
gozók és az alkalmazottak. 
Nálunk központi helyen cill 
a nőkkel való törödés. Leg
utóbb is 110 dolgo=ónknak. 
biztosítottunk öltöző és mos
dóhelyi,éget, 1.·alamint korsze
rűen berendezett laktanya.
részt. Növekedett a dolgozók 
jövedelme is. Elósegiteite az 
eletkör-ülmén11elc ja1.,u1<1.sát az 
is, hogy 25 lakást kaptunk a 
várostól. H:i ilyen ütemben 
számíthatunk a jövőben is az 
igények kidégitésére, 1975-ig 
kevé elintézetlen kérelmünlc 
lesz. Igaz, vasutasaink is 
részt vesznek a helyi politikai 
életben. AUQmásunkról tíz. 
városi é<: egy megyei tanács
hgot választottak április 25-
én. 

Az elmúlt évtized Je/nehezeób évét is 

kitüntetéssel zárttik a nJíretvbáziak 

- Valóban - mondja Er
délyi János a szakszervereti 
bizottság irodájában - rer,d
kltnJ.1 nehéz. de végül is ked-
1.•ező évet zártu111: tavaly. Ma 

már tudjuk, hogy mindez el
üpzelhetetlen lett volna a 

dolgozók, elsősorban a szo
cialista brigádok álhatatos 
munkaja nélkül. 

- Jó eredményeket értünk 
el a konwesszusi munhiver
senyben is - folytatja az ál
lomá�főnök. - Ez többletva.l
lalásial ;árt a ktvá tó csomó
pont cím elnyeréséhez képest. 
Dolgozóink felajánlották, 
hogy a tervfeladatokat továb
bi két százaleltkal túllteljesí
ti.k, felépítenek két családihá
:zat a szomszédos árVízsúi
totta Szabolcsban. Ezenkívül 
két százalék.lral !'sökkentik az 
önköltséget és öt százaléldrnl 
a sremélyi és tárgyi balesetek 
számát. Sportpálya építé�re is 
vállaltak több mint kétezer-

Az emberek 

értik a dolgukat 

Ha.sonlo eredményekről ad
hat sz:imot a vontatási főnök
ség vezetője, Kecskés László 
is. 

- Munkánk nem választha
tó el a. pálya.ud11ar tevékeny
ségétől. Alapvető, hogy csak 
müszakiu:g alaposan előké
szített s-::erel.::ényekkel lehet 
kifooástalan foraa.lmat lebo
nyolítani. Az elmúlt évben a. 
korszerű jármú.vele 82 százalé
ka. mindig üzemképes volt. 
Eljutottunk odáig, hogy az 
emberek ér'ik a dolgukat. 
Karbantartó lakatosainknak 
több mint a fele technikus. A 
brigádmozgalom · - anélkül, 
hogy az eredményeit felsorol
nánk - nálunk is a legjelen
tősebb segítség a feladatok 
teljesítJ:<ében. A g67.mozdony
javitómGhelyben dolgozó Toth 
bri�ád olyan kollektíva, 
amelynek csak azt kell mon
dani, mit sze!"etnénk. Villa
mosmGhelyünk többször el
nyerte a szoctallsta munka 
mii.helye címet. 

Reflektorfényben 

a nődolgozók 

A miskolci vasúti csomó-
pont gazdasági eredményei 
ma mar elképzelhetetlenek a 
57.erverett dolgoz.ók tároogatá
sa, segítsége nélkül. A leg
utóbbi szakszervezeti válasz
tá ok megerooitették a vezetó 
szerveJ;: helrét, szerepét. Me

zei Ist1.•án, a Tiszai pályaud
var szb-titkára már húsz éve 
látja el feladatát. 

A /eg, zehb születésn 
. . , 

I aJ dék 

- Szebb t�letéSfl(lpt c;án
dékot nem kaphattunl- volna 
- ezekkel a szava!,kal ke1.dte 
• beszélgetést Koller Györ(J1J, 
a gyöngyösi MAV Kitérőgyár
tó üzem igazgatója. - Uze
milnket 1951-ben alapították. 

�.ólva - nem verte le. sót 
biztosan „vette" a magasra ál.
lil-Ott .mét·oét. 

Az MT--SZOT vöró8 ván
dar;z;ászló és a kongresszusi 

(Folywt4.s a 4. oldaloaJ 

1300 személyes 

szociális kombinát 

Vincze Károly, a vontatási 
főnökség szb-tltkara szin�én 
sikeres mun.l;:áról számolhat 
be. 

Lapunk 1970. december 1 -i 
számában - a budapest-deb
rccc:1-7..áhonyi vasútvonal 
teljes villamosításának befe
jezése előtt - nagyobb l�rJe
delmú riportot közöltünk a 
nyíregyházi csomópont dol-
1'(o7óinak helytállásáról mun
kában elért eredményeikről, s 
természetesen arról Is, hogyan 
készültek fel újabb feladaitaik
ra, Név szerint eml!tettün/.: 
olyan dolgozókat, brigádo-
kat, akiknek naim réstilk 
volt abban, hogy Nyíregyháza 
már több mint egy évtizede 
f0Lya1na.tosan teljesítt az él
üzem cím elnyerésé1ie!e felté
teleit, mégpedig úgy, ho� 
1964-től három éven keresztül 
vezéri o-,i7natói dicséretet kap
tak, 1967-ben klérd�melték a 
kiváló vasúti csomópont cí
met, majd a követi,ező évben 
elnyerték a :Minisztertanács 
és a SZOT ,-örös vándorzász
laját, és 1 969-ben is megtar
tották kiváló hel�•ezésüket. 
Amikor a riportot írtuk, ak
kor már birtokukban i,olt a 
va.sutas-s:ak.�:ervezet területi 
bizottsága és a. debreceni 
igazgatóság kongresszusi t1án
dorzászló;a, ami később - az 
úiabb eremém·ek elismerése
ként - vén-leiesen a tulajdo
nukban maradt. 

Ami mellettük szólt 

- Az utóbbi évekbm sokat 
;ai:ultal: dolgozolnk élet- és 
munkafeltételei - ve�zi át a 
szót kollégájától - Tizcmhat 
millió forinttal, 1,100 szemé
lyes szociálís kombinátot ép!
tettiLnk. Befejezé. előtt áll 
egy új központi fútótelep lé- Nem ért tehát bennünket 
tesitése is. meglepe�ként az úja.bb hír, 

Még sok mlndenrol. szóltak hogy a magyar forradalmi 
a beszél ,<'t� résztvevői. Sza- munkás-paraszt kormány és 
vaikb61 kiérződött, hogy az a Szakszervezetek Országos 
elmúlt évben ismét ös'!Zehan- Tanácsa elnöksége vörös ván
golt, jó munkát vé�eztek, ki- dorzá:s-zló kitü?tetést . . ad<>m!1: túnöen tm-ier k egymf;s eré- nrozott a ny1re•,rrhazi vasut1 
nyeit fo , a kos agait. Cs.:i..'1;:- csom6pontnal- Is. figyelembe 
Is ilyen kollel:tív munkának 

I 
véve, . hogy dolgoz.?i .. �uzamo

tudható be az a sil·er, amit sabb idő ota, es ktUono5en az 
1 970-ben elértek- Rendldvfü e:múlt évi.,en, a Magyar S:o
nehéz körillmények között dalista l\!un1,á.spárt X. kong
teljesttették, illetőleg többlet- ,.ess�s.a tiszteletére fol-ytatott 
vallalásoki,al tül jesítették s�ociahsta munkai,ersenyb_en 
felaru.talkat. Ezért a Minisz- k1emelked6 ercdmél'lyeket er
terw.ná.c.t �s a SZOT vörös tek el. Az odaítélés mellett 
1•ándoná$zlaja mellé megkap- szóltak a dolgozók: élet- és 
tál.; az MSZMP Kö-ponti Bi- munkakörülményeit, s:rociál!s, 
zottsá.ga kongres.�zusi zász1a- lrulturáfü, ,·alamint munka
ját a MAV v e::érigazgatósdg bizton•lin; és egészsé�édelmi 
és 'a v,m1tasok Sza],..szen,eze- helyzetét javító intézkedések 
te elnöbégenek kongresszusi Is. ide számítva a dolgozókkal 
oklevelét. való bánásmódot. 

A nyíregyháziak el-
nyerté..lt a MAV Vezérigazga
tóság és a Vasutasok Szak
szervezete elnökségének kong
resszusi oklevelét is. 

... 0yütt ülünk ismét a cso
mópont dolgozó;nak képvise
lőivel, s ha szokványosnak 
hangzik is a kérdés, nem ke
rülh.t.iük el: - Mi a jó ered
mények titka? 

o�, ált recept 

Eráélui lAjos felügyelő, az 
állomásfőnök helyelte�e és 
Román Sándor, a szakszerve
zeti bizottság termelési f ,elö
se együtt fogalmazza meg a 
választ: 

- Az egyi1, ,,titok" a -rend
szeres, naprakész értékelésben 
re1ui. . .M!után. a szállitási feL
adatok termelési tervét rész
letesen. a dolgozók tttdomá
sdra hoz:::uk, és enne/: alapján 
megteszik 'Versenyvállalásai
kat, attól kezdve dekádon
ként - vagyis tízn:iponként 
-, majd havonta és negyed
évenként értékeljük az elért 
eredményeket. Az adatokat a 
szolgálati helyeken levó ver
senytáblákra kifüggesztjük, 
hogy állandóan szem előtt le
gyen: hol, mi a teendő. 

- Eredményeink másik 
,.titka" a társszo.lgálati agak 
példás együttműködésében 
kereshető - veszi át a szót 
Erdélyi Lajos. - Egymásra 
vagyunk utalva: a, forgalom a.. 
vontatásra., a t-ontatás ts, mi 
is a szertárfl'inökséore és így 
tovább. Külön-lclllön nem 80k.-
1'a jta;n/J.nk • • •  

A kiváló helyezés elérésé
nek harmadik fontos lánc
szemeként a szoci�li•ta bri
gádmozgalomban rejlő eró jó 
kiha=álását említlk a nyír
egyháziak. 

- Ez elsl'isorban azért dlm
t6 momentum - magyarázza 
Román Sándor -, mert a 
brigádok oazdasági, tarsadal
mi és politikai válu:lásaí szo
ros öszhnngban 1,annak az él
üzem-célkitúzésekkel. A bri
gádok felajánlásainak teljesí
téséhez pedig - amint ők se
gítik a csomópont vezetősé
gét - igvekszenek messzeme-

nő segítséget nyújtani a szol
galati főnökök, eló!járók, _a 
párt és a szakszervezet akt!
vistái. A pártszervezet példa
ul kommunista őrjáratokat 
honosított meg, hogy a szol
gálati helyek dolgozót kötet
lenül mcm<lha-»ák el vélemé
nyüi<et, problémáikat. A hi
,·atalos, előírásos, me�szabott 
időhöz kötött szolgálati ellen
őrzések u�·anis erre nem ad• 
nak olvan lehPtóséget. mint a 
tarsadalnú jellegű őrjáratok. 
Különben ez is hozzájárult a 
balesetek csökkentéséhez, az 
emberek munkahelyi közér
zetének javításához, a többi 
eredn,6r,·liez. 

Erkö rsileg. 
an:,,agilng. •• 

A beszélgetésbe belekap-
csolódott Halász Ferenc, a 
vontatási fónökség vezetl'imér
nöke - most már hosszú idő 
óta megbízott vezetője - és 
Görbedi Lajos főfelügyelő, 
szertárfónök. Egymás után 
sorolják ők is azoknak a bri
gádoknak. kiválóan helytálló 
vasuta�oknak a nevét, akik
nek s:rerintük legtöbb érdeme 
van a csomópontot ért ki
tüntetések elnyerésében. Az 
említettek közül sokan k1llön 
is -va<1r, éppen brigádjukka[ 
e,:,1JÜtt magas erT,ölcsi és anya
gi elismerésben részesültek, 
azon kívül, hog_v például az 
állo,-·-íson a múlt évben 2 
millió 15 ezer 218 forintot 
tett ki a jutalmak, prémiu
mok formájában kiosztott ös� 
szel!. Ez most tovább növek
szik. 

Szívünk 5zerlnt ismét fel
sorolnánk a korábbi ripor
tunkban említettek nevét, ki-
egészítve az újabban felso
rolt brigádok, különleges ér
demeket szerzett vasutasok 
névsorával, de helyszűke 
miatt nincs rá lehetóségünk. 
Nem mulaszthatjuk el azon
ban, hogy velük együtt Nyir
ep:1háza. csomópont minden 

dolgozójának gratuláljunk el
ért eredmén.yeikhez, a magas 
kitüntetéshe-z. Szinite klvéfrel 
nélkül megérdemlik az elis
merést. 

Mo.rt tl4gyunk tehát 20 éve- ,----------------------------------------------------�;----------
sek. Az alap:tó - mint emlé
kezetes - a Kohó- és Gép
ipari ?,1inísztérium volt, de ;ke1 
év elteltével a KPM Vette át 
a váltógyárat - ahogyan 
helybeli köznyelv ma Is neve
zi. Az új fooatóság, V a.súti 
Főosztálya irány.tásával 18 év 
alatt a MAV egyik legfonto
sabb ilzemévé nőtte ki magát. 
Az akkori 300 dolgO'Lóval in
duló, Di&sgyórból meg Ózdról 
áttelepltett csnknem félévszá
zados gépekkel felszerelt váltó
gyár jelenleg ezres létszámú, 
jó néhány, noha még koránt
sem elegendő modern beren
dezks;,el ellátott üzem. 

A magas mérca 

A:r. Igazgató, alti a húsz év 
történetének c;.upan két éve 
részese s éppen az új gazdasá
gi irányítási rend kezdetén 
került az üzem (,lére, hálás el
ismerélsel emlékezik nyuga
lomba vonult elódjéról, aki az 
előzó évek követelményei sze
rint igen jól dol� üzemet 
adott át neki. 

- Mondták i. feletteteim -
emlékezik beiktatására - no, 
Koller elvtán, nem lesz l:öny-
111/1Í dolgod, olyan üzembe 
jöttél, ahol magas a mérce. :€s 
okkal mondták, hiszen a kité
rógyár előzöleg már vagy tfz 
éven keresztül élüzem szinten 
dolgorott, többször meg is 
kapta ezt a címet, 96t 1968. évi 
eredmooy-eiért az J\IT--SZOT 
vándorzászló birtokosa 1s 
volt. 

Am Kolle-r Györr,v, Szabó 
László főmérnök - tiz éve 
dolgozik az üzemben -, Ko
nacsik. Endre mérnök, és a 
többiek, nem utohóso-rban a 
sz.:i.kszervezetl bizottság és az 
üzemi pártbiz.ottság, a jól ösz
�7.ekovács,,16dott, szakmáját 
értő kiváló munkásgál"da se
git.égével sportnyelven 

egyedszer zá zlós üzem az Északi Járműjavító 
Az utóbbi évtizedben M- i5sztönz6en élt a Mrt<lmeg-

romszor nyerte el a Miniszter- gazaalkod:ís lehetosegeivel, a 
tanács és a SZOT vörö� ván- gazdasági-műszaki vezetők 
dorz;\szlajat a MAV tszakí körültekintő, jól kigondolt he
Járműjavító üzem, s ugyan- lyi módszerei szerint, a párt
ebben az évtizedben kétszer és a szakszervezPt! szervek ha
(1968, 1961?) a kiváló üzem, tékony közremúködéséveJ. 
1960-ban pedig - az eloo év- S ha akkor a gazdasági ve
tizedbeli 1957-es esztendó :i:etők irán,·ító munkáját emel
után ugyancsak másodszor - tük ki, m�st hogy a dolgozók 
az élüzPm cfmet is kiérdemel- ismét ma<(l.tkénak tudhatják a 
te. De úgy látszik, az északiban magas kitüntetést. elsősorban 
nem kedvelik a hosm:ú kitün- az ó érdemeik kívánkoznak 
tetési szüneteket, mert az új érzékeltetésre. Hiszen ők vol
évtizednek is úgy ruga.'<Zkod- tak azok, akik a kongresszusi 
tak neki, hogy már az. elsó munka,ersenyben megvaló
esztendó megho2lta az újabb sítotlák a vezetők elképzelé
nagy sikert: ismét zászlós seit, hoz7.áadva a maguk lele
ilzem lett az észal:i. Ritka ményes�égét, szakmai tudását, 
szép Eikersorozat. S ha ehhez szorgalmf.t. Vomztkoz!k u a.z 
még hozzávesszük azt Is, hogy iizem egész kollek.tívájár«, de 
me!!!rnpták a MAV Vezérlgaz- elsl'isMba.n a k1Winbözó brl
gatóság és a Vasutasok S� gádokban tevékenr,kedö és 
szervezete elnökségének! brtgádon kfvim fízi/caí dolgo
kongresszu� oklevelét, csal; zókra, mindenelce!ótt a 137 
az elismerés ha11gján sz6Uia- szocialista brigád 1790 tagjá
tunk. az üzem1"ól. ra.. akik a munka oroszl.fznré-

szét vállalták magukra. Ezért 
Az elkepzelések megvalósítói ez alkalommal az üzemréaek

be vitt az utunk. hogy a dol
gozóktól kérdezzük a siker 
titkat, az 6 megnyilatkozá
saikból bo�ozzuk kl. miből 
lettek az össresített gazdasági 
eredmények. 

Az 1970 elsli félévi v� 
Igazgatói elismerés már :Jelez
te. hogy az északiban valami 
készül. Ezért is siettünk ja
nuárban az üzembe. és ismer
tettük kiemelkedő eredmé
nyeit. amelyeket ga:r.da�ági 
mutatóinak pontos beállításá-
ban, a, Diesel- és villamos-
mozdony-;a.vítás mennyiség( 
és m!nőségi 'követelményeineT; 
teljesítésébe?!, az 6.tfutási és 
jai,ítd..1! tdö/c csökkentésében. 
elért. Csak önmagunkat ismé
telnénk fölöslegesen, ha újból 
felsorolnánk, milyen takaré
kos köTtséggazdálkodást foly
tatott az üzem és mennyire 

Több brlddot meglátogat
tunk, sok mindenfélét láttunk, 
hallottunk, de azt majdnem 
mindenütt megállapítottuk, 
ho...,. noha általában szűkében 
vannak a betanított és sel!éd
mnnkásoknalt. az anya�elóké
,:�fté�. a szállltás sehol sem 
áll, ermat't sehol sem késik a 
javítti�. mert a szakmukások
nak ne,-,. derogál. horn, szilk-
sé(I eseté?> mnmzk készfUék 
saját kezflk alá oi;: anyagot 

TXtr,tJ .szállftsák to1'ább ll meg
jar,ított alkatrészt a partner
brigádna.k, a, következő mun
kamii.velethez. lgy volt ez ta
valy !s, amikor az év folya
mán 150 főnyi létszámhiánya 
volt az üzemnek, fóleg segéd
munkásokból 

Egy példamutató brigád 

Jó példával járt elöl ebben 
a Dlasel-mozdony-szereldében 
Simándi János 17 tagú, főten
gely és forga,ttyúsze.lrrény ja
vító szocialista brigádja. A 
Simándi brigád nevéhez fil
zödik a.z ilzemben a. kong
ressrusi munka.ve-rseni, kezde
ményezése fs. Mint a brigád
vezető bevallja, minden okuk 
megvolt, hogy szorgalmazzák 
a Versf:'nyt. Az első félévben 
anyaghiány miatt alaposan el 
,,oJ,tak maradva tervelő!rány
zatulrtól. Amikor a verseny 
mo'!gásba jött, mind jobban és 
jobban kapták az. an:,,agot, és 
sikerult Is pótolni elmaradá
sukat, de ebben az Is közre
ját•zott, hogy szfikség szerint 
a hiányzó se!?édmunkál!ok he
lyett is �zállftottak. hogy pil
lanatra se sznneteljen a meg
javított szekrények és főten
l?Plyek továbbítása a szerel. 
dének. Ugyanilyen összhang
ban dolgoznak a cslszolókkal 
és más pal"tnerbrlgáddal. A 
brigád 11agyobb -részt idl'isebb, 
tapasztalt munkásokból áll, 
,1-4 fiatalja TXtn m!ndösszl!, 
ólc Is hasznosan illeszkednek 
be az e!!VÜtte!Obe. 

Slmándl János kfilönben 
már tavalyelőtt újftást dol
gozott ki az M 44-es for 
gatty '!szekrények javítására, 

két társával együtt. Az újf-
tás szerint a kikopott 
csapágyfészkeket öntósík-
ban szűkítik. hegesztés-
sel feltöLtik, utána eredeti 
méretben újra feifúrják. s ez
zel ismét használhatóvá te
S7..ik. Eddig 43 forga.ttyú.szek
-rén.vt mentettek meg a.z új!
tással a. kiselejtezést61. Nagy 
anyagi megtakarítás ez, hi
szen egy új M 44-es forgaty
tvűszekrénynek 130 ezer fo
rint az ára. 

Rövidebb átfutási idő 

A motorosztály Orbán Já
ftOS vezette 18 tagú ki
mérő szocialista brigádja 
az. alvázat és a motor-
alkatrészeket méri mikro-
métereivel, és úgynevezett 
szabatos felsórendű szintező 
műszerével. Az utóbbi mű
szer ötezred milliméter pon
tossággal mér. Orbánék dön
tenek arról, hogy ezekkel a 
nagy hozzáértést é< figyelmes 
munkát kívánó finom mú
szerekk:el a javítá,i előtt ál.l.6 
szétszedett motorok helyre
hozhatók-e még, vagy már 
annyira tönkrementek, hogy 
selej;tezni kell óket. A bri
gád tagjai -,endszerfnt nem 
„árják „helybe" a mérendő 
ah•ázakat és motoralkatrésze
ket, h4nem elmennelt músze
-reikkel a Javft6 csoportokhoz, 
és ott véozik el a, mérést. Ez
zel a iszerveiiett.séggel nem
csak az átfutási idót rövidí
tik, hanem a munka norma
időben is me!rtérUI. A régebbi 
szervezetlenebb mérési mód
szerrel szemben mo� ezzel a 
szervezettséggel körülbelül 

400 órát takarítanak meg ha
vonta. Ebben a munkában 
különösen jól eeyüttműködik 
velük a Stmándi-brlgád és 
Le11dr-"i T,észló múhelybizott
sági titkár alvázjavító és fék
szerelő szocialista brigádja. 

Szakmunkásképző bázis 

Ha az imént a Simándi
brigádot az idősebb korosztá
lyú clo1'!ozók brigád,lának 
montlottuk, Nyirati József vil
lamos próbatermi szocialista 
brigádját, amely főleg a már 
kija,0ított berendezéseket mé
ri, a fiatalok kollektívájának 
nevez!ietjük. Maga a brigád
vezető is a fiatalabb korosz
ta.zy noz tartozik. Felelösséo
teljes, veszélyes munkájukhoa 
(mérési felső határuk 7000 V 
feszültség) valamennyiül:nek 
jó képesítése van. Szükség is 
van erre, mert létszámhiányt 
pótol a tudásuk. Jelenleg ti
zennyolcan vannak, de a bri
gádvezető szerint még leg
alább 5 emberre lenne szük
ség a rendkívüli figyelmet, 
lelkiismeretességet kívánó 
munkához. A brigád megtesz 
mindent az utánpótlásért. Je
lenleg 6 tanulót o1:tat, a lét
szám mégsem igen növekszlk, 
mert amint egy fiatal meg
kapja szakmunkás-bizonyftvá
nyát, a gyakorlott, magas 
kénzettségű szakmunkások kö
Zlil esEltleg többet is elhelyez
nek az osztály más-más terü
leteirP múvez�tőnPk, rl!'�:rnrt
vezetőnek vagy- má3 felel& 
beosztásba. Külső üzemek Is 
m,-akran „elszipkázzák" a 
friss szakmunkásokat. Tavaly 
is elment kettő az e!'t'í�áramii 
iparba. A Nyiratl-brigád a:r.nn
ban Íf!V is hibátlanul dolgozik. 
a javított :!ármú,,ek villamos 
ber""OP7.ése! kivétel nélkfü 
megfelernek a mln5ségt köve
telményeknek. 
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A kétféle baleseti járadékról 
és emelésük módjáról 

Tanácstagként 

dolgozik tovább 
Hadobá.s Jáno&, Lökösháza 

állorrui.sfőnöke 35 mi. szolga
lat után nyu:;díjba vonult. Bi
zony köm1ybelá.badt a S2le!De, 
amikor átadta heiyét utódjá
nak htszen éppen negyed év
s:>�don át dolgozott ezen az 
állomáson. Előtte Sarkadon ' 
volt tíz évig. 

Tanműhely épül Debrecenben 

A baleseti járadék foga!ma 
kettős éritelnn.ű. Ebből fé!Jroor
tése!k is szfw:mazncl.:. A nyug
dí}tör-vény (1938. évi 40. sz. 
tvr.) alapján baJese!i járadék 
já1' annak a dolgozónak, a.ki
nek munka.képessége üzemi 
bale$et kővetkeztében 15 $.?<Í
:ixdékot meg1uz1-adó mértékben 
csökkent, de nem rokl:ao,t_ En
nek az ú,n,T.e,:-ezett 1fü-,;:,d3.
lombi2Jtosítási bal-eseti jára
óéknak az �ege - a rrJun
kaare�-c;i;kil.ceniés �é
két.ól füg;�oon -, a b-'.deret 
elótti 12 haMi �bér 8 sti
zaJ.ékától 30 &?Já.zal.ékag ter
jed. Ha J}éloo.uJ. egy dr,4\W,ó 
ilzernd ooi!J"'!9etét megdlŐ7l6 egy
évi átlagbér-� havonta 2000 
hint vd1t, és a ba�matMl 40 
&'l:ázal-ékos m·mkak,épes�ég
csök'ker-oése szá,mi,a=tt, a bal
eseti já1'a.dék összege az átlag
bé1' 15 százaléka, va.91,-i.s l.avi 
300 forint. 

A tá.=.da1omhi7fm�<!i b�!
es.."tí jfuiad:éo!t a bailxlset:i sW!
te-t az esetl>Dn is JT��[ati, ha 
gondatl�v.a:l. hr'ibás ma,g:i
ta:rtás-\,val egé:,--zbe!l Y.:i·e:,· res:z
ben ő maga o.!,o?t.n a bale,e
tét. Ha. 1-'iszont sérii!ését saját 
ma,ga, szándékosan. ·Idézte elő, 
baleseti járadél.ra nem jogo
sult. 

A rtársadnlombizto.-<;itási bzl.
eseti jár&!&: - időben be
nyújtott igénybejelentés alap
jw. - a b:tleseti tá.ppé=e
gély,,...z.á-i �é;ét követő 
naptól állapítható meg. Fo
lyósítása. a 16 s.zázaléktól 2 5 
százalékig terjedő mértékií 
baleseti munkahépes.sé{J-csök
kené& mellett legfeljebb két 
é i;ig történik. A 2:l szf.zal,é!mt 
Jn<:WlailJ3r.ló baleseti. munikaké
pesség-esökk.enés esetén a bai
esebí j-Jm&'..k a dolgaw n,-u-g
dijána:k megá.lll:a,pítá.<,;.í,ig jár, 
és &ls:zJe.gbt a nru�j megálla
pít.;.&LTJál mu.nk:abárl<.�t i;.e!l 
fi�yeJ:embe verulli. Ha pél
df;ul egy � ;í.\ lagbére a 
:nyug<líj me�llapi:.isá,nru 
lrám:i-"ad.ó-ídósza!t alatt :l'.!00 fo
llim veJ,t, és az említett idó
m-.ak faly:a.rrán 300 forúnt bal
eseti. ;iwadékot folyé&rottak 
.részáre, nvugdijá:t. nem 2'.l00, 
1'..a:ne.-n 2:JOO far-'1<t áJ!:!a� 
figjyalernoov..'.iteléHtl kJe'l1 n-..eg
álla9itaru. 

A nyugdíjtö1Yé:iy fokowtt 
(lati.dosloodást b'.z�-0!$Ít a súlyo
&a:'l:lb b.s.lesec-..i sb.ii! :,sek ese:;én. 
Azon do!goz•lk: ré,dir-e, ah7i.;: .;z 
e j,ogs?..aM.ly bat:i.,.ya alá t:lr
taw ü.zem.i bac.ese�ük követ
:r.ezt-..él:>-."!1, vagy iníln,·omó1·-észt 
e balesetei:ból eredóe!n rok
kanttá ,-tltak, r...?m baleseti já.
T'adék, hanem !J,alesetl rol:
k=tsági n11Uf1díj állapítható 
meg. 

M.ás jeLleggel bf.t- vlszan. t sz 
a l>al=ti járadék, ami a 
l\1wnka Törvénykönyve 6q 
§-a, a munkaügyi m.imszter 
2/1964. (IV. 3.) � 4/lll67. (VI. 
8.) !':Z.. .rendJeJ.etei, illert,ye a 
Legfelsllbb B!rósá,g :ix>l!;fu.1i 
koll�uillW'.l-ak mu'llkE,jogi és 
_polg;ál,i jog!i. á!hlásfo� 
a.lapján k.:l:rtérí�,t állapít
ható meg. A ba!eseti kérté1'-í
tés al,apL-etó szabá!y,a, hogy 
a munkáltató Cl dolgozóna.k 
mu'llkavíszonykeretében o/,-.,o
zott ká1'é?-t vétkességére te
kintet nélltül, teljes mér'ték
ben feI,el. E felel� alól csak 
az esetben men,te,;,;il, ha b.i
.:ronyitja, hogy a ki.írt mÜlkö<lé-
si körén kívül eső eil:hárfüha
t.a tian ok, v"agy kiziár-óla,g a ká
rosult elhá..""ithartaiilian n,cg,a
ta.rolsa ako:zma.. Ha :iJlyen man
tesség n-em .ill. fenn, d,� a dol
gozó vé�es nw.gatartása köz
rcltawtt a kár bekövetkezésé
ben., �  van he
lye. 

A � kártérité9i já.-.a:
dék fóként a7Jt a kárt fedezi, 
ami a dol:gazót az ált:ll éri, 
hogy az üzemi baleseliból ere
dó munkak.épes9ég-csö'kíkenése 
miatt elesik keres,e,ootől, ,ragy 
a.nmk egy részétől. EbMI az 
i:s k� begy baleseti 
kúrt�tési járnd:ák egyaran.t 
rr..egállapfth.aitó tényffieges s:rol
gálLa,tba., maradó, és :n,y'l.lgdí
jazásra kerulő dolgoz<'.4t rés:zk-

A oo.Je;;e,tu káo:ité...-f1k<n jára
dék öo,.."""1le")é.-,,e,k kéS7..:\mí'\.ssá
nM a:? elmaradt jöued�lem 
mcohatáro=á..<:á,b61 keli /...·Hn
dú1ni. F;bból le lre11 VOIU"Á a 
tá."'S2.da:orr-J:,,i.;z;t;Qs!i:ési bai!ieseti 
jén::at.liélc, illetve rok�tis.ági 
n�doíi � vale,ncr.'l'.Jt azt 
az öm2:2.g1&, ami;,t a dolgozó 
magm,::r.'.bd'1: mun!maeje h::..-sz
nosítá!Sláv.a.l. Ill1i'®'�er-es., vagy az 
2<:'.ott hel;-ze,t,oon €>1várhiatóan 
m,•-,�k,31,e.,,!K,tett , !iflJ'l, ki.véw 
a ren.db,iiJ,i mun1:ntel_iasít
m2!nilly.il e�&,t keriasietet. 

A b:J'Les:eti k,ám,bé,.-l"tésre ,>o
nai!Jlcazó ra,delkezések leg
utóbb a Hivatalos Lap 1970. 
évi 29. szimáibcri megjaJ.,31.lJt 
112 062/1970. 3. B. sz. rendelet
ben k-eirfü!Jak ká.::idásra. 

A ba'ese!li ki:ír1;é;:-fMsi l!l:ér',7 
bejek-n:tésére a s.zol_gi,ati főnök 
tt:rtoziJc a IS'éti.llt dolgozó !i
gya.mét kimutatható!a,g felhív
n,; és őt a Kárigér..y-beje:en
tése" nevű nvomtan·á.."1.nYal el
látni. A kárigényt a C?" .. ,::.k.s;;i!r
vezeti biwttság is bejel:mtheti. 

A búse:i táppénz: 
átlC.'"'.ik::,_r� kü- .J·�bö-reté.,!le..< 
megt,ér;'. iiése n�n J,; rod fk foc
májáibaBl törtkc.1!1.-t. E ltei-=,t
vesztesé.� IP-e�ID'bé.� irá
n!)'U.16 igényt közvetlenül az 
üzemi ool,o� megtörténte 
után lehet r-v:lftani az iga::ga
tósánok I. os=til!,'á.nál, illetve 
az üzemeknél, építési főnök
ségel:n.él, egyes esetekben a 
MA.V Jogügyi Hit-ata!ná.?, 
aszea:ünst, bo_zy a balESeti s-á
rü1telc me1:·.k �latii fő
nökség l�zl>::1 t.artarnak. 

A oolese!Ji. lcl.rtérlt.é<.I jára
dék - a társadal<limbi.ztosítá
si ba.le&eti Járadékhoz hason
lóan - esa.kis igénybejelentés 
alapján állapítható meg. 
M:in.:l!!oot. fajta bn::.eoot! j.irarlé
kot a 1\IAV N11ugdíj Iiivata.L
n8 lt.e!il igán.yelni. Eltélr-Js ab
ban van, hogy a t:íl-sn.dalo.-n
bi.ztooítási. oo!e='.i já.-ac6k 
.ilrooti jgw)yt a szolgál:abi. fó
nör@ég útján, az előírt 11yom
ta,t;,í.n,yan ( A. lap) l..--e11 bej e
looteni, a ba,les�ti ká.-tkftésl 
j.á�c megá.11;;.p!tását 'lisront 
közvel.lenü1 a MAV NIJU!lafJ 

H!t•a.taI I. osztályúhoz cfm:ziett 
egyszerű le\oél formájában le
hűt k.ér:n.L Címe: Budapest, 
VI., Nép-:.:.ö=társaság útj,a 66. 
Fel.hasznf,Umt.ó a ooJ:e,,eti kár
tédtá<"a. jáiradélc Igénylésére a 
sroL�larui fúnöks� á:l1lal ren
dellcw":,:re bocsi!tott „Ká1'
igény-bejclenté;;" nevű nyom
tatvány is. 

A t'=<lruon,..b:z;t�<t:15,i b:l.1-
e>et:i járadék :nv.-,gH!.apí¼s:a 
- az elóírt egykarú iratok 
rcnd-elk.ezésre ái-1.i..-M. esietén -
!l.'.:iM,rJd5 nem znr!a 1ci. A ool
€'3eti ikt.rtérít-� jé,raoá'<ii�y 
ér✓ény�íté;éne.lc leh<'tősé� 
,rir.z;xt hé-rom év után elévü
Zé:; n:i,dt megszűnik. 

:Mi ,r,-"5.dan emelihető a két
féle baZ,erebi jálradék �ge? 

A tá=,1".�.lombizt.oo.í tási bal
eseti járadék összege a 4511970. 
(Xl. 4.) ko:m. sz.. rendalet ér
tzln-.ében - a nyu.--díjboz ha
ro.'ll16:h, -, 1971. január 1-tó! 
évi 2 szá=.aU,hkal emell:edik. 
Ezt az =l�t nem kell kér
rJ, a MA V N°Yll-.t!.:i!j Hivatal. 
hivatafoól hajt.ja vfg:re. 

A ro:=:a kárt..'.dt..".,! j.L-a
d·5.'r. ö.,=g;e \'$ll0llt auton�ti
kusan, <'.:.Yente nem emelkeóik. 
Enne/.: emelése csa.k ké-re!emre 
tötténhet, �spedig a lényeges 
körü!m,én1/ek változása esetén, 
fúl<>g .i,kkor, ha bSrrerui'.'.:!ll-s 
fol,·tá..-i. a b:llese'.kor:i munka
tánsak ka.,a,,:ate eme';«id;Llc. 
I.gy k.er,ii!'.1et sor például az 
1970. rr.i!.·_'ius l-től törlénJ 
Mrr=� r2.aoítot-t b9.lese
ti kru.-té:1 Msi jár.ldékam.elések
re, de csai; aJ,i:or, ha ezt a 
aériiLte.� kérik a M,tv Nyug
díj IlivataZ I. os..'"UilyátóZ. 

A több évtizede; munka so
rán Hadobás Jáno9 hetven 
f.iatalt képzett jó vasutass.i, 
s veret�revel többször nyerte 
el Lökösháza az élüzem cí
met, illetve a vezérigazgatói 
elismeré,,t. ő pedig - azon
kívül. hogy töbs7.örös kiváló 
do.lgo.zó - munkaérdemrondet 
k.spott. A vasút szeretetét 
mzyapjától és apjától oro
költe. akik szintén vasutasok 
vdita!!:. Ede=pJa egyébként 
mo9f; is él, 92 éve!!. 

H�dobás Jár.amak feladata 
továbbra is van: tanácstag. s 
a Ha::a'las Népfrcmt helyi bi
zottságának e!nöke. 

Boldizsár Gynla 

Vasutasbecsiilet 

Füzesabonyból Egerbe ut.-i
::ott Mon:ai Jánosné (K.ál, Fő 
út 107. szám a!a"i .ta1,os). 
hogy fi.állal, és jövendőbeli 
menyének jcg_\·gyúrút vúsárol
jon. A kb..itáe;,:.'ijlb:m 5100 fo
rintot vitt magával 

A táskát a=ba.., a vonat
ban felejteLte. A városból 
két..ségbeesetten rchant vissza 
az áUo:nácra, ám a vo,iat már 
vissza is ment Füzesubonyba. 
1-Iorv�llné s:rva kc.reste: tn.eci a 
forgalmi szo"-g�\�c: ttevót s t.ör
de! t a kezét, hoi;y mit te
J::Y .;n. 

A tel�on �fa.kJ.ár állomáson 
A társadalombiztosítási hal- érte utol a vonatot. S::al>ó 
e«ct.i jámd..l!krol frottcl- az Isti•á.n, Eger :íllo1nás létsz{uná-
1959. janu[cr 1--töl ha-t:ilyba le- J,a tartozó j�yviz:sgáló on
p-eit jelenle-gii TIJ,-u.gdijtürvény nn.., jelentette, hQ'.tr megt:ilál
é.s vérre.'1ajt.t..s! r.endeletanek ta a t!L'ikát. és huínytaian a 
r<"!lde'.kez�cn W{>"..tlnalc. A tar.aL'lla. A fe.!ec16keny asz
baleseti kártéritési járodék is- .szony m.s" a7.!'�1P vissm'.mpta 
ft'...eTtetett szabály11it az 1961. éri,i,I<'clt. Ami':or :izt kérdezte április 1. utáni történt üzemi a je:;y\'i.zs0 'lótól, hnitV mivel balesete::-rc kdl ai;:alma...""I!.!. A tartozik, a felelet így hang
koní bbi jo.;i-szabállyok: mir..ckét zott: 
fajta bcleseti J_írad ·•;:a náz-

\ 
C á Jó s-• z. Ami! ,,. • ., e:.táró rende�t tar- - su�. n �ooa , • 

talma,.---tak. tettem, kutelestégcm • • •  
Dr, G.il György t.'glyal S;mdor 

NÉGY ES FEL ÉVTIZED 

Mindent másokért, 

az embe1·ekért lett 
Negyvennégy év és hét hó

napi :szolgálat után n:;-u.,."'dfjba 
me.nt Csis::ér Lajo& músza.'r.i 
főfelügyelő, a józsefvárosi pá
ly:úenntartási főnökség ,·eze
tője. A �·asúti munka szerete
tét édesapja hagyta rá., aki 
fö!dmunkásból lett pályamun
kás, majd életében a jagyki
adói beosztásig jutott el, tizen
két gyermekes családjával 
vándorolva egyik szolgálati 
helyről a másikra. A nagy 
család bejárta Erdély vasút
vonalait, így törtmit, hogy a 
tizenkét gyerek mind más és 
más községben. látta meg a 
tapvil.ágot . . •  

Csiszár Lajas a Székelyke
resztur melletti Véckén szüle
tett. Alig lépett a serdül ó kor
ba, vasúti fűtisztító, azután 
pályamw1.k.ás lett. Kiváló ké
pességét hamar felismerték, és 
megtették elómunkásnak, de 
egyéb protekció híján hcitsz01' 
1,ágott neki a. pál11amesteri 
tanfolyam felvételi t:lzsgá.já
r..ak, míg végül fs 39 felvételi
ző között ő bizonyult a. leg
jobbnak. 

19<2-ben megnósíllt. Hat 
gyermekéből öt él, s négy 
unokája is van. Ám a boldog 
nagyapaságig hasszú volt az 
út. 

- A fets::a.ba.dul1b után 
Zi-rcre kerültem - emléke
zik. - Ott egy 11,5 kilométe-
1'es vasút-vonal megépítését 
bízták 1'ám • •  , 

S !gy folytatódik az életút 
fontosabb állomásainak a fel
sorolása: 1:özPQnti szolgálat a 
szombathelyi igazgatösá.gon, 
a.zután új1'a kint a pályán, de 

m4„ Pilis és l\!ono1' között, a 
vasútvonal átépítésén dolgo
zott. Később a rrúnisztérium
ba hel,·ezték, és ott tizenkét 
évet töltött el. Munkája köz
ben szakadatlanul tanult. A 
nyugdíjazása előtti hat eszten
dőben a MA V józsefvárosi pá
lyafenntartási főnökség dolgo
zóinalc munkűj,,t irányította. 

Ebben az idászakb:J:n a fő
nökséghez tartozó vonal2kon 
megszépültek az őrhelyek, so
kat javult a dolgozók s:ro
ciálls ellátottsága. J ózsefvá-
1'osban felújították a konyhát, 
berendezéseivel e;;yütt, Rá.kos 
IV-es szakaszán és Isaszegen 
korszerúsfl ették a mun:..as
szá.llót, N ógrádköc·esden új 
szociális létesítményt és pá
lyaienntart.'isi telepet építet
tek. A p:ílyamunlclsok nehéz 
mtmkájának könnyítését elő-
5egítették a vonalra kihelye
zett szersztmosládák. S ugyan
csak sok érdeme van Csiszér 
Lajosnak a Keleti és a Jó
zsefvárost pályaudvci1' felújí
tási munkálataiban. 

Ambiciózus vasutas volt. A 
nap bármely időszakában szá
mítani lehetett arra, hogy el
lenőrzés céljából megjelenik 
a munkahelyeken. Még a leg
utóbbi szilveszter előtti éj za
kán is végigellenőtizte a fel
ügyeletére bízott vonalat Bu
dapesttől Ba!assagyarmatig. 
Figyelmeztetett, óva intett 
mindenkit, amikor arra szük
ség volt. Az emberek s01·sa, 
családja és mu.nkájci mindig 
mindennél jobban éTdekel�e, 
és igyekezett is sokat tenni 
értük, ahog11 k,ommunistci ve-

zetóhöz iltik Számtalan újítá
sa között legismertebb a sín
végösszeíogó Csisz,;..r-féle 
kengyel. Ezen.1úvül a 6'B osz
tály kollektívájá,·al együtt ki
dolgozta a gépesített mozgó 
pályafenntartás\ szakasz terv
szerű munkáltatásának irány
elveit. 

Amikor a vasútról beszélge
tünk a csésze k..ivé.nál, meg
törli homlokát. 

- Sajnos, egy fontos mun
ka befejezetlen maradt -
mondja. - A nagu:;inesítéssel 
Nógrádkövesd és Balassa
gyarmat l;özött csak Szügyig 
ju.tottunk el, pedig a tengely
nyomás felemeléséhez ezt a. 
feladatot is be kellett volna 
fejezni. De az utódom talán 
már az „obejktív" okok meg
s=ilntetéséveZ láthat neki a 
munkának: . • •  

S ő ,·ajon mit tesz, hogyan 
él ezután? füdticsol, órákat 
javít. Különösen szereti a fa
liórák ketyegését és ütéseit 
hallgat'1.i. Szívesen nézi a té
vét, hallgatja a rádiót. Gyen
gélkedő felesége minderről 
ennyit mond: 

- Vég1'e itthon lesz köz
tünk, mert eddig többnyire 
mindig távol volt. Most már 
a miénk lesz igazán • • •  

Csiba József 

A Debrecenben épü.ló vasúü szakközépiskola 
(Laczkó Ildikó fel vétele) 

A korszerll vasúti jánnllvek 
javítása, üzemben t:irtása e_gy
re sürgetőbben veti fel az 1pa
ritanuló-képzé.'I korszerűsíté
sét, a vasutasok tervszerű biz
tosítását. 

A debreceni Igazgatóság te
rületén eddig csa.lc a járm(lja
vítóban fo"lalkoztak iparita
nuló-képz�el. Ez nz intézmény 
azonban amellett. hogy az ok
taw.s:1oz szüksé,..cs feltételeket 
nem tudták biztosítani, az 
üzem term.-elését is zavart,'l. S 
mivel a vasutasok toYábbkép
zésére szolgáló tanfolyamok„el
helyezése sincs megoldva, don-

tés született egy korszeril tan
műhely építésére. 

Az új létes!tményben Z60 
ipari tanuló, 160 s.zakkőzépls
lwlás és 60 tttnfolyc.mhallgató 
1'észére biztosítanak helvet. A 
tanműhely megépítésével arra 
is lehetőség nyfiik, hogy éven
ként 12 hegesztő, 12 kovács, 15 
vi.llamosjármú-szerelő, 15 esz
tergályos, 30 Diesel-szerelil, 
45 járműla.'lcatos és 30 gépész
technikus szakembert képez
hessenek ki. 

A mintegy 20 millió forint 
ki.iltséggel épülő létesítmény 
kivitelezője a Hajdtt-Blha.1'• 
megyei 1:pitői.pari Vállalat. 

A legszebb születésnapi 

ajándék 
(F:>lytatás a 3. oldaZról) 

oklevél odaítélésével elismert 
er dményck listájából ezt ma
gunk is könnyen meg,mapit
hatjuk. Az üzem 19i0. évi ter
melési elöir-'...nyzatát túlteljesí
tette. A teljes termelés volu
mene 3,4 mi11i6 forinttal, a be
fejezett termelés pedig 3.3 mil
lióval t'0lt több Cl vártnál. A 
kiemelt gyártmányokat hiány
talanul átadta a vasútnak. 
Túlteljesítette é-vl eredmán.y
tervét is, ami gazd.:i,;ágos, ter
melélreny. halékony munkáról 
t:múS:kodik. 

A szigoríí 

termelési rend úttörői 

Az Ozem feladatai tavaly 
alaposan megnóttelc. Bekap
csolódtc.k a vasúti kocsi al/;at
,-ész-1111ártásba és csaknem 13 
millió forint értél;ú, 21 féle al
katrészt, fé1Jiáromszöget, r11-
gótá.mot, dlagonáltcirtót, stb. 
adtak át kor:sigyártá.shoz a 
s=ékesfehérvári jármújai:ító
nak. Új gyártmányként beve
zették. a folyóméterenként 54 
kilogramm súlyú kitérők gyár
tását. Az üzem másik főprofil
ja, a hosszú sinek hegesztésére 
világszínvonalú szovjet he
gesztőgépet vásároltak. Tavaly 
januá."i üzembe helyezése óta 
az eddigL,él 20-25 százalék
kal termelékenyebben hegesz• 
til� vele a hosszú síneket. Új, 
korszerű bere.ndezéssel meg
kezdték a geoszorítók darabo
lásá..'1.ak komp'.ex gépesíté-
sét, a geo-lemezek 
zált gyártását. 

Mindez azonban 

automati-

csak úgy 

,·ált lehetségessé - amint az 
igazgató huang,;úlJ·ozza -, 
hogy az új gazdasági rend kö
vetelményei szerint kérlelhe
tetlenül szakítottak a régi jó 
,.sml.i" gondolkodásmóddal, 
eltértek a konzervatív műve
zetöi szintú termelésszerve
zé.,-töl, helyébe szigorú, min
den apró technológiai részle
tében tudományos termelés 
szervezést. termelési progra
moz.ist állítottak, amely nem 
túri a legkisebb technológiai 
lazast.got sem. 

A dolgo:r.ók szívesen és 
gyorsan beles:.:okta..¼: az üzem
és termelésszervez<\s új rend
jébe, me11; hamar rájöttek, 
hogy hatékonyabbá teszi mun
kLjul;;at s a bértömeggazd.:íl
kodás nyújtotta jobb kereseti 
lehetőségekkel párosítva, vas
tagítja a fizetési borítékot. 
NEmecz Józsefnek, a :MAV ki
váló szocialista brigádja cf ... 
met viselő szerszámkészítő 
koUPktívája, továbbá a Május 
l, a J 6zsef Attila, a Kom�zo• 
mot és a Sport brigád volb!t 
az úttörői az új termeléd 
rendnek, a szigorú gyártás1.cr
vezhnelc. 

Visszatérve a besrelgetés 
kihvluló pontjához, Koller 
György azzal búcsúzott, hogy 
o 20 évforduló után az eddi
ginél is kiemelkedőbb teljesít
ményekkel akarják folytatni a 
rr>un.kát, mert erre most már 
nemcsak a két évtized hagyo
tn[myai kötelezl!c őket, hanem 
a most kapott kitüntetés is, 
arl'it úgy tekintenek, mint az 
új gazdaságirányítás rendszer 
bizt.ató kezdetének mégjobb 
folytatásra serkentő zálogát. 

Sz. F. 

A második léléutől 
nem lesz hiány ta/pláhól 

A kedvező időjárás kö\•et
keztében a Fatelttő Vállalat 
dO!l'lbóYári, püspökladányi és 
to!codi telepére mintegy 12 
erer köbméter talpfa érkezett 
be - tölgy, bükk, és fenyő -, 
hazánk szinte minden tájáról, 
valamint Ausztriából, Jugo
szláviából és a Szovjetunió
ból. 

Az ERDJ;:RT Vállalat pedig 
mintegy 10 ezer köbméterre 
kötött "Szállit.:ísi szerződést a 
vállalattal. Eredményes volt a 

LIGXIl\IPEX Külccereskedelmi 
Vállalat és a Fatelitó Válla
lat megbízottjainak awztrlai 
tárgyalása is, ahol a korábbi 
üzletkötéseken felül robb 
mint 2500 köbméter tölgy és 
bükk t.alpfa és váltótalpfa ke
rfü t lekötésre. 

A Fatelító Vállalat il!eté· 
kesei úgy nyilatkoztak, hogy 
a második félévtől a MAV 
összes ta.lpfaigényét ki tudj� 
elégiteni. 
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A proletariátus nemzetközi szolidlll'Ítdsónak iinuepe ! 1 ?St �&,.- � 
!gy kezdte k&rontőjét a 

Vll,AGFORRAD-•U,01\f cimú 
lap 1920. május 1-i száma. A 
. lapot az oroszországi k"Ommu
nista párt magyar agitációs és 
propagandao ztálya adta ki 
Jekntyerinbu'l'gben, a mai 
Szverolovszl: ban. 

Könyvek a Kommünről 

1 Anyák napjára i===_-==_ 

Edesany<ik! 
Honnan v�ttek a2, e.rotJ a.'iszon'.'·o� gsönge nok"' 
�Jennyit. dolgor-..ok., llOgl' az ottho:tl ;: ti.iR:.tá.n é& dtt'L<jco t·a.;yogjon : 
;uf���:S;;:"'.;,a".:.�t�::: 

M1•adj �_l====.;_-=�-
Ez a hadlfogo!yÚjság !talan

dos módon jutott el &ovjet
oro.;rországból hazánkba. Az 
első világháborúban több mint 
félmillió katona ec-ett oro,,z 
hadifogságba. Nagyobb ri>szük 
e. zoni Szibériában szetivedte 
át a fogsá._�oL. 

Lev Szlavin smvjet =i-zó 
A Kommün tábornoka címmel 
írt kön1,v� Jarosl,a,w Dcib• 
rows!Girói, a lengyel nép nagy 
fiárul. aki harmincöt é�e� 
Yolt. amlkor a Piri�i Kom
mün túbornokakén.t hoo M· 
lá:!t halt. A szer7,ő bevezetőjé-

• lx-n ícy t'U!l h�ról: .. Ami!,or 

p1'oleta.ri<itu.s magához rei• 
gadja a hatalm,a.t. Dicső&<'.� 
napokat tár elénk. öröm és _ 
bún.a.t, kis és nagy embere', 
szinte e.TJ1ber-Ieletli hósies.sé�e 
'\."álik tai:,inlhatóv-á soraiból 
Atrwúitia azt a P:ír:izst. 
amel,T.ek elvet<?it forradalmá
ban ol:,..n törtfnf."lmi örö't 
igawágot fol!almaztak me�. 
amit jelen sz:ízaciunk eit 
vis.c:zavonhatat!.anná. 

IJ ár,,s elsó 1..•a=á.rnap}<in ors::;ágs:::er:!! m 9:,üU5nbö.::te
Jr tett ti �teíe!!cl es s::eretei.et köscimtjűk az édes
anyá\:a.t. O1-et, akik bo'doga.n vli!.!altá?, a.� anycsc:.g so:, 
gondd.1.1, átri1"1'asztott éjszakáml'J. fárcdtsagga.l járó hi
ratá.a.t.. A= aggodó féltés ·11wfl2•t mcn yi ·;röni fo;-rása 
a o!JeM11 ek! Figyc!.em mel kiserni n fe)!ódó emberpa- �

= 1á11ta elsó n•oto(yát. n:1i.l.1u:lo::o értelmét. lninyitani a= 
első lépesel:ct. hallani az el.só s::ci1ial:at. Szá mui,."Ta. ez a.: �=:_-=-: 
élet értelme. !gy lkerült oda 1 914-ben Pa.

r:ö=i 1\W,dly c,.ongrádl ku
bikos is. A Nagy Októberi 
Szocialist.a Foradalom .Jeka
tyerinburgban találta, ahol a 
szovjetek Yéd<"lm<'re hadra 
ke!t ma.Ji!'7a.T" ön!�n:tes-ek egy"! _, 
csoport,óához csatla,Jro-zott. ltt 
erle 19:!0. május 1. iin1l<'pe. 

i<iőn,I átta.nulmányo-;;i2.m Ja
roslaw Dabrows!d rer..dkfvilll 
sonsárt, hasonlós.i,!ot !edeztem 
fel benn� Za1ka Máté - Lu-

� - il!,; . k:ics tábornok él�útJával. A 
fi. •1' ,.A> · � lengyel Dabrowshi a Francia-• •· j ors:zá(I szabadaágáér' folyó 

A Magyar .s.::emtanúlc a P6-
f'/::si KommiLnról cfrnű kötet 
a kcnnmün nemzefaözi hatá
sára mut.at rá ma,-r,·ar példá· 
kon. Az eg.;sz ,ilúi f\1!,relt 
Párizsra, az öldöklő küzde
lemnek nemcsak olya..i figye

Az anyák inaít}ák el gyermekeiket •= élet útján is 
alakti!ó-Jormáló t.evékeir.J<égük.ön m1.!ik -1sősorba11., § 
lt.O{l/J a OO!JIJ kö:óssiiyben hogy tud cmbC'r lenni. a s;:6 i: 

Csal.1dján::k feltűnl. ho;:y a küzdt,lemben esett el. a. -nw.
subloi aljában =őrizte és I gya.r Zcillca a Spanyolors;áq 
m!nden:Otöl óvta �t a színe- \ s=aba.,bd�áért t:ít:ott ha.rcba.1' 
1.t .,,ott ellé'JJZÓ{ sapkát. l ald0::tCI;_ eletet. Nem te 7,ek 
a,,1d•'i)en Swvjetoro.szorszá,'.;- �·enl •AgJ�)e\ e ke! n3,t\�ze
b61 h ... >.ai!,kezett. ru ember ko7.e. de m""'!t:l·oz/5-

g:_ 
legnemesebb erte!mében. " 

A i1.�illő1: a felcTű;ség é:s gondok i·ú/lla/á,<tföan nin• g 
esenek egyecWL Társa.da/.1n.u:1.k Í/JYekszik. s-egíten.i, hog,J g 
a gond-01; te'dntélyes része lekeni.ljön az anyái:. a BZÜ• � 
rn·: váiilaról. K6zismert uitézkedések egész ,;crat te,i.et- §'. 

Ezt, az orSI.á:;ban egyro'.lli 
laapot P.arócr.ai l\Iihály 19�:l. 
május 4-én hozta haza Szov
jetorosz,rszá.gból. 

A határon sz'gorú f,llenór
zéserl erte,c át az Oro.szors�
ból hazatérő volt hadiloglyo'.t, 
Az újság kul.anclos úton jutott 
el Csongradra. Veszélyes "ál
la!:mztis volt Lerun és Kun 
Béla képét hazahozni. abban 
az újságban. � épp.-:i a 
Vörös Májust köszönti. Par.'.,
czai Mih.ily azonban ett. meg
csclekedt.e. A magával hozott 
újságról eg�z életében senki
nek sem szólt. C<;;;k halála 
után szer� róla tudomá,,-t. 

Ha1.á'a uun a ,;:i.pkát szét- d�';'ffi �zerint az !1_ s�erenc�é<I 
bontotW. A '-'•! ·' , 

1 
ko
. 

,-UlmE-ny, ho"V JOl :ismerte:n 
. • . . v� <S l!/ffan � h(,s és elragadó Zalka 1:á-
::,':'mt 5"!?J1 rejtett, de az e ,en,- t&:, se�t 'emre \"Olt abban, 
;;:;en • �?,nd�ar. . bei•a.r7;-•_a hog_v mél ebben behatolJak 
.

. utalalta,: a": elsa.rgult_ u;- � nvem hÖ<rének bonvolult saoot,. P.'.ll'oc� hh�: l:mya term · zetébe. Hiszen ZaTua :i,dta .at. Pa1ásti ,Pá:J. m�eum- Máté bi:ron 0� écte1emhen a 1��:on.u a !él . <N.sz.az�ddal lé'le....'lroi· Jaroslaw Dabrow -ezelő 
7

1 .  fvrradalm\ _h�,-co.mal;: kija." Silavin ízgatma.5 a."1..,-.ig e-Lt :i:. ertl kes em.é,:ct. blr'.o.'c./i'ban oJ -an re,g�m"t tc1!--

lói ,·oltak. e�ldk vá.t'túk a for
radr.lom gr<i!elmét, han&n a 
polg6...>i l:.pok tudósí.tól eredeti 
tudö,;ítások tömegében .>zt. i,, 

várták, hogy meddig képea 
Parizs ellenállni. A kötet ér
dekes figurája U{11'on. Gábor, 
aki nem állt ug:,-an a l,ommU• 
nárok oldalár.:i, de a veres e1• 
lenfo=dclom idejé.'1. el!téil 
azt az embertelen kezyetlen
séget, a."Illt a „t:ére3 hét" pro
dukál. ,.E/l!/Ík remuralombót 

11.e felsorako:tatní, /,e::dve a gyermekgc,ndozási segélv 

::_

�
":
: 

beu::etésetól a mun/..a.helyi kedve:::n,én11ek bt.ziosUá.
sciig, a. bölc,ódékbe, ói:odti.kba raló elhelyezés lehet/5-
ségéig. E= utóbb t. snjnos, n.em sikerJi,Jt még mfmfon 
do'gozö édesan:.,a. s:::ámára blztosítan.i.. A=<>nban - mint i

�:
-
; ez párwn..": X. küngress'u.sán is hagot l!apott - tooá.bb 

böritik. a dr,Tgo:::ó anyá.Jcat t."édö in:ézkedi!sek körét és = 
sok tekintctbcm. jm•/!1tfl; fogják a gondtalaMbb (11/er- i=_-_ 
me1.:nevelés T.eli etóségeit. -

Ezer. a. szép májusi n<ipon kívánjuk a va.rutan. dol• :: 

Az,jta a VILA.GF'ORP�(D.4· mált. amel • a hős fo!Tadal· 
W�f a Csongrádi l\Iúz:,um mtr életro kere-;.z;tGJ r�i
e,1wl!k k!á1lf•á<.;i értle:�'lsége, ,·é kéi>e.� �'11111 bernü. k<'t 
mndy e-:,tbe.'1 sa;tót&rténeti olyan dle.só !döne!t. melybec1 

a. másihba cstilnl, - írja 
május 29-én kelteze�t tudós1-
tá,.:iban - de míg az vad 
,·olt, ez s7.enrt;esli:eclő. Azt ,. 
kétségbeesés őrjöngése etótt 
még lehetett szelfdíteni, ezt 
sem szelfdíteru, sem kijá.1=

ti'Ozó éd0san.yá knak. h-0gy az a.nyasaggal járó lm,attisu- = 
_ 1�t bél:eben, eroben és egis..�gbe,1 teljesílr'ni tttd,iá.1: � 

i:_i_' 
;, M"OH�: W::;::~--

1 cioku.ment ·m i . az emb€'rlség új éle161ek te-
U&'J'óczky ,Iihály endői e16S?ö: ölt�t.e'.t val&. 

alakd.. format. 
l\f4urlce CIU>urv. a ne-<,es 

ni nem lehel.". Korhű tudósi
t.iEok tömege kerül az o!Yasó 
ke:>kbe, köztük Frankel u,ó 
néhá.TJ,v írfu a J,;, 

- 1 
f-ra,1cia történé,z V/1:e la. Az é1et �rt"-�1 rnét n.em fogja m-ég a,gyad, § 

Al;.ar,.,-.od s,nc en, feks::el tehetetlen. � , 

Önkéntes társadalmi munka '!asarnap 
i C'ommune cimű könyvében 
· ol an l�·dtiri n, ,ni;o! dol-
1 ?oz fel és olp.n vtsszaeml"

kezk<oeket to}mjc ol a ma ol-

A fen;ti három kán 1'', mely 
a KO$suth Köny!Jkiadó k:i
adáf.ában eddig megjden1. 
más-más feldolgozá;.oo.n hoz
za közelünkbe a Párizsd Kom• 
mün dlcsősé€es ,napjait. 

lU ost s:::illettéL nemreg. Az emberi szavak 

•_-==_•• 
.Furcsán, erth-ewtlen ,;,so,nganak füledben.. -
Egys::er csak 11iegmozdalsz, felemeled ke:ed, 
JieLletted s-:eUd ha.ng s...7Ól -. hallatja magát -, Í .\.lig ért véget a húsvéti On- íélttuskú!tat. gőz!űt tömlő- v:.sói!uú, m::-lyek alaplán 

nepek nagy személyforgalma l,e1. és e,,} éb alkatr('SZeket. elénk tárul a.:: a történelmi 
és a vele járó többletmunka, S.t.imos irodai munkaheJyet helyzet és 1chetöség, amel:i 
a Keleti pJlya.udz:a.ron a !Dr- takantottak, csi:10s tottak„ A leri.etóce tette, hom, a. fran.cia. 
i;alom. valamint a társszol;á- társadalmi mu,w-anap terme-

Mikor ö1'.~tunfüen fel ltllitod a szemed, 
;_: - Mosal.tgó arcot lá.uz -, ó a.z édesanyád. ; 

lati ágak dolgm6i a tél nyo- lési értéke tübl), mint féle::er mainak elcün!etl....,,én munkfil- munktwra, i-agy 10 ezer fokodtak. Aprilis 18-án, t:asár-
Tl4P a..:: állomás közel 1;0 sza- rintllál na!lllobb ert�::. Aki nem tanul, 

(s t.) 

lemarad 
ba.dna.:oos forgalmi, conntkíse- A k.ommunf8ta l'asárna.p _ 
ró é, a.dminisztra.tiv dolgozo- ellik .:.ít éból CS:;lkúgr, mint A közelmúltban hónapos dás �ról: aki nem tart 
;a fel,;nt meg önkéntes tarsa• a munkából kivették részüket paly.:un � ·t,eri tov-áiJbkép1.ó tan- Ze�e

r
· si.ndt �,!eJ��el,

1
·
r
l�a:l"CU/.

me::. 

l'.111'07' e111agljja a.z et.•ö �=ó a.z ajl..a.d. 
111i1�or gü.gyügol!, cs,aJ: annyi.t monda.sz: mama, 
ó a legboldogabb, ó, ki szemét roj�ci 
Nyugt4tja �=eretán, ii. a„ edesanya.,, 
IUeUetted �. how az értelem dús ma.gr;át, 

A let c�er út' át la�•an beléd hintse, 
O!t áll ijjel, nappal, nem kímélve magát, 
Olt. mert l., o,gy néki legféUettebö kincse 

� 
; 

! 

! 
;: 

da.lm, mun1uir" a �·'""s?.erve- o.!.yarnoa vettem részi Buda- ..., =• ...,,.,, • =.. _ .., .,.,.. • a csomóponti pártbiz,ottság, a2 n,,-ten. pont~�b'--n Rál·os ___. kora''-'---- en' '° -"��M-zet, a S7.akszervezet. a KISZ ... -� � "" ' • ,,...,, • vuua - ==� 

é,< az állomásíőnök,;ég feThi- fillomás! párt-, KISZ- és stak- rendezó páJya.udt·aron. A ki- lem az efft>le tanfolyamokat. 
�•ás:ira. szervezeti ve:z:etówg tagjai. vá!ó előadók, érde!tes té-In,u, Négy és fél évvel <!Zclőtt. 

�s ml./wr ell.'.>triilsz a szülői háztól. f 
Nincs mitad sze'l'Ctö, JélLö tcl:intete, � Ne feudd., hog,J lehet8z a rilágo,n bá.rho!, i Munkájuk, lel.,escdéiült jó ha- hozzája.rulta!t a ·oknt látott és amikoc n tisztképzőt elvégez-

Ezen a vasárnapon az állo- t.'..'l.'i.31 volt a dolgozókra. A �.alt pály:1mesterek mű- tem (k!tünó eredmémly�l), 
_ Jl.iindenill'.t veled i-an az ö szeretete. 

i Lehet.z durt,a. kevély, '!lid<im, t"am, kedvetl.en . • . 
=::_ más legóntudato,;abb dol�ozüi 

kommunista i.a5árnap tanul- ,,=kl-tecbnol6giai tndás5nak azt hltt.em, most m:.ir mindent kommunisl.úk. szocialista bri- ,,,,,,r"!)l.•-'�•üi= • - elml'tlt t·."- ttidol· �·n·t '-1dn' le.., • g:ídok, fiatalok és a törzsg'...rdn �gai alapj.án má.� brigádok, � '"�yéb�t Mron, or :i., BOl!><�n!��:un � �ol -�:�: tzjai, ogya:-ánt lel'.tQsen 001- túrok :részvételével a sr.ervek pályaépít l •fenntartási ra hi,atalból történt berend.-go,ztak a vezetó't állal n!iinlo!t n,ost azt t�rvezilr„ hogy gon- szakember v,tt r-�•t az egy- lésem m:.:1tt is, mondván : .,mi program teljesít sen. 'I'ucatnM cJos elók ·ut s rr:ellett m_;g a h6mipos továbl>h�p?..ésen, � újat mO?Jd1,atr..ak olt nekP.m?I'  több központi ál!W•sú an� 1 0l for..,alom beállta előtt volt 1.w.tllk f lépitmén;-e:. Azuta'l nap-:éil naprn fitu-rn 
váltó nagytiszUtás-.il. é! szal,- újabb tárl;adalmi munkaakc"ót sz:ik11 �tezt>'II. kfl sös, belsós. rá. hogy tévedtem. Al. !d<A �zerú karbant:i�t vegezték 

Ha. fl<!m Is emUted wha. többé talán, 
Azért a legs-:cbb s.:ó m ;s 11 s=hedben, 

;=: A legszebb 8�6 mindig az, hogy: ,.Édesanyá.ml" 

Tllés Gyula i 
: I 
;;n,n111ut1n1otur1111n111011nfttt11rm1n,orn1n,unuuu1t11muu111um1,1111111111t1111111 u1n1uut111" .. • 

el a km-a délelőtti órál,ban. sz.erveznelt az nt::sok pál,aud- hegesztő-, kóro- és bontóte!e- nem töltött'J!� hi.áha, s a ,,·z::ii<-
Több, mint 20 köbméter wr- •ari kényelmének é.s a higié- pi pálya:necter. Mindnyájan mai se..ttf�et ,úton kö-

melékel kazánsalakot és niru feltételek további jai.it.li- sok újat, érdekeset, ha=<>- w.önöm. 
Nem könnyű az anyák dolga 

egyeb hullaóékct gyujtötte:, r,a érdek hen. sftható · mereteket h.11lottunk. ,.,�l,ó Jú cf 
szállításra alkalmas központi It. G:r. J. ·I�&.ődtünk a ré/::1 mon- pályamfflkr 

Posta Mihályné a bány6tól jött a vasúthoz 

hel�Te. Gondos as�-zonv. le.:nv- , _;eren a Vbs.�. • a.�onyt. s kezek söpörték a csr..nlo;o. 1)€- "u,u,;_,..,_,..,,.u_,,,.HAlfT.,.,,,,H',.,,.,,,.,,,,,.,,,,,,,,,.,.,,.,,,,,,,.,,.,,,.,u,,,.,..,,,w,,,-,,,_,,.,.,,.,,,,.,.,/,,_,.,..,,,,.,_,,,,..,nn..,,.,,.,,.,,,n,·,.,,,.,,.,,,,,.;n,,,✓.,
.,,.,..,.,.,,..,.,.,.,,. § 

kere.:;an benne azt az erő
t, 

ronokat, a pénztári előteret, s . . , . energiát, amivel eleget tud 
tisztították a pénztárablai;:o--§ TJgy jó tfz ért-e? ezelőtt Má- T. lá/k - Mikor le!Z ez, Jo.•.:.a ba- � !:enni gazda.o;ágj munká':ín.a.'t. 
l.cat. feljaró karz.at.okat és a §  tés::aU;a és Vásáros,:amény 

a , o,..,..a"s esi? � otthoni kö:elezet .�égeinek. A 
poros, kormozott falakat. � kö::ött, Vítka mellett doJ.go-;;- �' :- Pontosan tl:: �v múlva, � '-ezén, mint görcsös zsinegeit, 

Több mint S2Ú?.an gyújtöt-� tunk a pálván. A brigádt.a• 1910•ben. . . � úgv húzódnak az erek. eros, 
tkk 25 'forgalmi és tároló v-J,- !:: go:� több,ég.c fiatal volt. csu- , �s beszilhettilnk mi_ akzir- ;! kidolgozott munkásas�wny 

,gány menti'.!n az elh�·ott � pán két. idós, 2nar a 11;.r..1gdff· a feszültség, amtk01' a> őre• mit, az Oreg J:tívó ha3the
d

tat- � ujjai v:mak. i:::� tiirelmetle-
:,; hcz kozeledo páli1amun,1'ás gekhe:!: osztottak be bennün· ia.n maradt. Jlfa.snap, maj a.z- nek 

------------- § tattozott hoz·ánlc. ket. Szótlanul vertü/.; hát to- után is mindennap cruk a � . · 
§ Az e11t,r!ket, Jóska Mcsit, �,ább a nl;rn, ütemet: Jön-a• négy csákány lumgja halla.+t- � - Amiota l"'O.larMiyest fe!-

p' I ' t' h' d t ' y li „Oreg h!t-lJ"-nek neveztük, vo-nat! Jör,-a-t•o-nat! f?ott a �/ne1, mentén: jön-a- � c.,eperedtem., azóta dolgozom a yaza I ff e ffi8fl � mert b�zM�ben tiibbnyfre az Végre elérkezett e eb<!d t•o-MI, jön•O•i!O-na.t . , , :s - mondja Posta :MiMlyrw. s 

• • m<i Ku- s ,.frás"-ra. hlvat'ec'.::ott. Azt 1-i- ide;e. A !..-ubikgödörben per- * � Mli!<kolc-Ti,;zai pályaudvar A t asutt T�o nyo:s . t � izem, soha. nem t>ol a k.né- re 1, alatt tfü;et t'al.-tam, kö::- .4z Wn. ja.mtárban talál- :.,:: mfulzaki kocs!szolgálaJának tato Intézet pa.yázatot_ hlrde § bm más olt-a•mánu. c�ak a bcn. Pét.er 11.éfll/ nyári;at •ágot1 1:ozta.m ismét lrosszú t�zten- � dol�z6Ja. - Gyerekk<>'l'om• tudon_ lánYOs munka_ társi és tu-. � B,'b?:�, ,.� - mhn I·•Al' h-=,- fa•o b � Am 'kor e•-�Ll/t a ·' 
d éamunkatárs1 

- ""' '" = • �,,� a. ' T 4"· 1 · "'"" dó1; 1míltrín Jó!ka bcicsi1:'al, � ban, mar1,ot SZ<'dte-m aztán kii-�Y� _ seg '.. . . A � ni -. ;o munkás ro!t, a feL- füst és p4rázi.Za11t k.ii::dett az áro_ f:: sújtotta_ falujába._ n. Súr• t: Wnbö:::ó helueken • oégeztern munkakörök bc-töl�- § ra.badu1ás ó'a: kétsze-r is ki- akác, minci a ·négyen leültünk J h� b b adt � 
P�!ázók leen�ó felad,!ita v1;�: � tiintetté'T; ezért. Nem benélt sza.lownát siltni, dr. cótlanul. 

ga� e -�r aJu� agy ,4°? § tKJoT=O'T megeröltetii fizikai 
tit"�· "'.""..s�t,gazda.s;ag!, .  s ;\ �  so'/uJ.t. Amikor regge!en.kéitt Uttam, hogy az Oreg hfoö :::tt ö:

s
.:!���atth

ó z
�f

i
�� � munlaii. Kilenc- é$ _fél éf'!1 

�ítás�echnikru. s;:ene-�� s eT',ezdtiik a munkát. s::o/cá$á- összehúzott nemmel kutat a igyekezett r tl.}Oll"Cln épült � dolgotia.m a pe,-eces, bá.nya
•��tok. el�z�,. ku . § hoz hfren felm�::ett az égre. és tarlL."11:µijában. Mindj6rt 1'á· MzsCYl'ok kö:::átt. Mewe.::,entJ náJ. A fé:'em fs bányász. 
�.;:. lebonyolftásaba.n va.lo� =.k ennyit r.:ólt: Nt!,, jöttem, hogy reggel 1'11egint ei- a,mikOT ráköszöntem. � 1968-oon Jelf'!ltlreztem a ua.s
nszivéteL kezdiilld - S nég,J o.ten1re el- fe�jtett ha:gymút termi. Be- - Jó 'l!a.pot, Jó�/ca báe!ll �  1Ww;;,. Azóta igen IIN!gszeret-

P:í1yázati feltételek: f'!IIJete- � 1,ezdtük ütni a:: apró 1,öreket nvúlta.m akt.atát' ámba, � ki- Hog,J vam,u,ik, hogy ca9llu11I,? � tem ezt a munkát, � az embe-ffli (felsófokú lsl:ola.LJ uégzett• a bet<ntal/a.1: alá. Ké.,öbb ha veHem egyet.. - Hej, fiam/ Az úristen �  reket. A pén:zient is megvan, 3ég, t:a.$Úti szakképzettség és � még' -megind• lt napközi>� " - Tessék, Jós'k4 Meri . ; ;  kem,elmes. .Amikcr ideén a � állandóan nappal do1gozom é.s külszolgálati gyakorlat, tudo- :,;;  beszéd, efféJé1ret hallottu1?k Az ebéd utánl c4,a.rettánál ,1„ a;;t hftte,n 1 ogy t · z � 
T!UÍnyos munk1i1'a való készség. § tói e: - Benn„ van az írásba, már szót oáUottunr� Az Oreg te -:• � • .., ' • 

en.y f;O s m� s:?.abad S?,embat Is jár. 
A tudon\á..,iyos mun'katársi be- � hO{l!f aki ft"g'!Jt:M're' li.arcot, az híoó kczaeményc::ett. Gaga• 

,mn�e1U1ek t•é�. Gyortelekn_i,z. � De hl.,o-gye el, kell is. Ha ha-
M-•'-'-o"- •�1·'bb 3 évi vas- � fe'".' '"er L/fál oe·- n.l . . . 

Fehe_rgya�m.atna� eivitte a f!,in- � zarne.p,-ek, négy j koJá!; gyere-�'"'"''"" - >.,,;a.a ,_ ,..,u " o� • rm iirbéJi útjáról alckor flem• nu-.zoket is, ami.cet ra1ainuor " , . ,.__ útnál eltöltött szol!?Í!)ati i�ó � A má ik IJ<reg, Pi.rte Meri, r�q éf'ke::tek a jefo-r,,tpsek. én s.:abályoztam. s romoodi,lt � ke;11 t•,,r. ': legid""""bb fiam 
es tudományos teveKenyseg § n.em volt t'llllMos, de a fía�a.- - Mit gon4oltok, mire j6 a rengeteg h6� 1 , • � .mar dolgoz;k. de 6 Is otthon 
.igazolása szülcajges. � lol.:a.t """" 'l!ngycm tzívleZte. ez az '4rkísérlet? l,etlZ eb Ml - De 1smét Jelépifüdr. is :s vnn. lTa;-goráru ti�enháromli· 

Bérezfu e 127/1970. �:'l.) � Mt pedig Péter bmrátomnutl uekiink -7.am.f 11as:ron? a.z emberek élnek még a. �vi- � teres fa.::él,ba készUem az en-
MUM kutatóintézet! dolgozó:t § ekkor �,m „mai fi.atalok" - A tudósok azt mond56k, lágvége" után is . . .  � nh,alót é� öt kiló ke-nveret te· 
bér's:zabályz.ata .szerint. � -rort11n.k. Bírtuk a munJ:át, 11 ez az embe1' flt!f11I diadala . . .  Az Oreg hív6 mim vúla$ZOlt. :s szele az asztalra .• A;nán öss7..e-

A pályázatokat _ az eddigi § me!P11et, ám többet nyomtak Estefelé az Oreg hfu6 tsmét Ugy ment toi,ább a.bba az � ül ,a sok éhes száj, eszitink � 
vasú

ti 620lgálati működés le-
§ .. 11.t�áinlc" az idóse_b'bek mér• szóba hoota a. témát, de a.z fl'ányba, ahol egykor fehbre s mOSQgatunk, így telnek el a 'tása el1 V .,. T § leg,,n,..; t:erpanyőieben.. Ha- ,.frási" idézte: - Irva. uagycm, meszelt házikója. állt. En pe- § na� Estére a könyv is lö-1, • m ett -

,a. asuél ':- � 'a�,•-•éztunk, d-zse•�zunét d,i- hogy az llm.berek m.i71d búnö- dtf! néztem utána mind�dig, � esik a· kezemből. Néha a tévé aomanyos Kuta.o Tnti"zs!t r·- � ro•á•:::t"n' . e•ténként trdea• aebbé les::ne7·. ezttrt ninci mig el '114;:m tllnt ,;égkepp a § jelent valami kikapcsolódást mére (Budapcs:. l ' lll . ll11·-P- � rr,1qiittnnk . . • tgy 'l!em csoda, mes-;ze az ic k amikor sötét• szemem elol az új utoa utolsó � mn u. 11.) l'l7l · ·n , ,  13-;L  '. 1,oq11 m6g a másod<i.': eigaret- ség borul a Földre, é$ 'Oé(I<. ház,ínól . .  � Nem k.önntJÚ az anyák do!-
lehet OC'llyújt-i,nl :- ta3::iin tben &cm 01.dádaitt f,11 lesz 4 ui.lágruiik. • ábrádl Lajoe " r,a., de .,,Ulal;ák. mert a csa-

lá.d • _erei,,te, összeta.rtá&i • 
legnagyobb boldogság. Postáne 
helyzetét könnyíti, hogy Ma
jO'l'osné szoclall.'>ta bdgádjá
ban az assronyok és f6ként az 
ilyen nagycsaládosok mindig 
kapnak vala:nli támogalást 
MegbecsilUk a n.61:et a. eao• 
móponton. mert egyre többe!! 
vannak, s egyre inkább át
vállalják a kimondottan fér
fi munkána'< .számító fe!.adato. 
kat. 

- Persze, ma. ,r.é,- -
olyanok az igények. mtnt sz 
én gyerelekoromban. A lá
nyomnak n-égy pár cipóje Qtlt 
és nem l�!l m.egv<irni iesnié• 
reit, ha el akar mennt. Ter
mészetes dolog a mozi, • 
zsebpénz, az iskoláztatás. 
Vállaljuk. mert tudjuk, hogy 
ezeknek a gyere:,eknelt lehe
tósé,..afik van t.öbbre virmi. 
Ahogy k"iröppennek atthcmról, 
dolgoznak. jól ker�t és így 
lesz könnyebb a mi életlink 
!s, csakhát ru: a kár, hogy köz
ben. mint a gyorsvonat, e15%&
ladna k a leitszebb eszterldl'lk 
- mondta búcsúzóul és sie
tett a p:acra �üsárolni. 

Látom. amint mun:k:ald6 
után két hatalmas szatyrával 
k:ifurdul a pályaudvar hatal
mas kapuján. Mln<lenna'!)(lll 
gondjaival beveti ma.gát a ka
vargó váro61 tömegbe, alku
szik. cipel. főz, mOl'I és vasal 
- és háláq, ha néha megkö
szönik mun'mját. - -•" -



• MAGYAR VASUTAS 

Beat randevú Kitüntetés honvédelmi munkáért Vasutas vetélkedőt rendez 

a budapesti igazgatóság 
Szentesen 

Miskolc, Tapo!cs él NJ1fr
rguháza. adott egymásnak ta
Jál!kát egy hangulatos al!öldi 
városban. Szentesen.. A nem
r� avatott vasutas klub-
1..önyvtár fogadta a három vá
� vasutas m<ívelódési intéz
ményeinek beat-együtteseit. 
B.ár- a hangverseny célja elsó-
80rba:n nam a ra�gsorolás 
volt, hanan e:gym.§.s m�is
m�, a külön!éle játé!;:sti
lusok bemutal.ísa, mégis szin
te kupahangulatba csöp,;i.:,�- 1 telt be a meg�ívott :renell!:arok. 
A vonatról való Ieszállftás 
'Után a sok lel:'kes beat-rajongó 
IIZOlmla1 llcör-befogta az érkero 
együtteseket és szakértő szem
mel vlmgálták a gitárokat, 
ha.ngfala:kat., dob.felszerelése
ket. 

A hangversenyt a m'.sko!cl 
TIROL együttes nyitotta 
mag. Bár mindössze egy éve 
;fé'szanak együtt E!bben a fel
állásban, ig;en kulturiltan, 
hangulatosan zenéltek. Ezután 
a k:wál.óan kép?.ett zenésrekból 
álló nyi.'"'egyházi ZEPHYR 
e,gyüttes lépett dobogóra. Kl
tún6 énekESe'i!k jgen változa
b programot mutattak be. 
Külön ki kell emeilnl kórusu
kat, mely kulturált hangzásá
'Val egyik kellemes színfoltja 
"olt a kmicertnek. Harmadik
ként a tapolcai CSOBA.NC 
egyiitltes mutatta be műsorát. 
Nagy sikert arattalk a külön
féle Cre1tin-, Rolling Sto
ttes-, Jimi, Hendrlx-sz:ímok. A 
tendezószenr ötletssségét di
cséri, hogy nem feledkeztek 
1neg a közönségről sem. A szü-
11-etben vidám hangulatban ve
télkedtek a fiatalok, a műsor 
végén pedig az előcsarnokban 
el!he!yerett urná.lcba dobott 
IIIZaV�l nyfilváníthatta..� 
,réleményt, melyik zenekar 
retszett nekik a legjobban. A 
legtöbll kö=önségs::ava=tot a. 
tnodern, fiatalos Zendi.ilettel 
6á,ftlz6 CSOBÁNC ewűtt.rs 
kapt,ia. 

Az MHSZ Vas megyei veze
tősége rendszeresen értékeli a 
honvédelmi nevelésben, az 
MHSZ-klubok fejlesztésében 
kiemelkedő munkát végzett 
llJktivisták és vezeto'k tevé
kenységét. A felszabadulás :l6. 
évfordulója alkalmából ered
ményes munkájukért Szombat
helyen 19 aktivistát részesítet
tek Ilont>éclelmi lrdemérem 
J.-Jtün\etésben, 16 vezető beosz.. 
tású dolgozó pedig MHSZ ki-

oál6 m-unká.én kitüntetést 
kapott. 

A kitüntetettek között volt 
Ja.nkó József, a szombathelyi 
vasútigazgatóság osztályveze
tője, aki 10 éves honvédelmi 
munkája elismeréséül Honv� 
delmi Érdemérem kitüntetést 
kapott. A képen Ja.nk6 József 
átveszi a ki tüntetést Kardos 
Miklóstól, az MHSZ Vas me
gyei titkárától. 

Kép és szöveg: Varga Csaba 

A vasút népszerűsítése. a 
szaktudás fejlesztése, valamint 
a személyi és tárgyi biztonság 
fokozása céljából Ki mit tud? 
vetélkedőt hirdet a budapesti 
rnsútigazgatóság párt- és 
KISZ-s-'..ervezete, illetve a 
szakszervezet területi bizott
sága, A négyfordulós, június 
1. és november 6. között tar
tandó versenybe a. budapesti 
igazgatóság kills::olgá.la.tl dol
gozói nei:ezl.etnek be. 

Tizenkét állomí.st jelöltek ki 
a selejtezők lebonyolít,;sa 
színhelyéül. A negyeddönt,Sce 
lCO, az elődöntőbe 75, a dön
tőbe 35 versenyző juthat. 1\1:hr 
a selejtező legjobbjai is érté
kes jutalnULl.at kapnak. A z.sü
riben minden esetben a·L igaz
gatóság vezetői Is k�p·;i selve 
lesznek. A iel=:,tkezés fel\é• 
teleiról a szol.�luti fi;:-iöJ.-..sé
gek adnak majd részletes tt.• 
jékoztat6st. 

Ünnepélyesen fogadták 
az új motorvonatot 

Kfráncsiskodó tömeg várta 
Za.la.egerszeg állorn6.son az el
ső oda irányítolt, korszerú, 
hatrészes motorvonatot. A 
város vezetösége még a kato
nazenekart Is "kivezényelte" a 
íogadtaw.sra. 

variassági U.tognt/isra" é::-ke
zett, hanem a zalai do:nbok 
között fog kö-llekcdni. K::,pon
ta há.romsror te�zi meg az utat 
Zalalöi:6re, majd estlnként 
Ridicsre, ami nem kevesebb, 
mint 170 kilométeres napi tel
jesítménynek felel meg. 

Most már csak az a fo"ltos, 
hozy meg is becsüljék. kímél
jé:c, vi,:yázzanalt ez utasok a 
kénycl!r.üket szolgáló mell0k
vonali szerelvényre. 

A vidékiek jobban főznek 

Amikor az igen tetszetős, 
360 ülőhelyes, szerelvény be
futott, a göcseji utazókfö:.tin
ség leírhatatlan örömmel elé
gítette ki kíváncsiságát. Külö
nösen örültek annak, hogy a 
rr-..otorvanat. nem csupán „ud- lUar!tos József 

Szakács, cukrász és /els:zolgáló tanulók 

országos venenye 
Tovább korszerűsit ik 

szombathelyi iármúiavítót Az Utasel!át6 Vállalat min
den é\•ben megrendezi a har
madéves szakács, cukrász és 
felszolgáló tanulók o:szágos 
v�rsenyét. A Keleti pályaudvar 
kul!:ú1tcrmében április 21-én 
hirdette ki a zsűri a verseny 
eredményét. A szakácsoknak 
17 me:1üösszeállítf.st, a cukrá
szoknak t!zfajta tortát és süt.e
ményt kellett elkész!tenlük, a 
!lelszolgálók pedig különböző 
rendezvények díszasztalait 
srervirozlák„ 

A szakács és cukrMz szak
mában a vidékiek vitték el a 
pálmát. A felszolgálók közül 
pedig a budapestiek bizonyul
tak legeredményesebbeknek. 

A cukrászok közül Kondor 
Györgyi (Nyíregyháza) végzett 

a 
az első helyen. 2. Acsai Kata.- S::ombatl.elycm. n:i.:::;szabású osztá!vt létesítene:';. A D ... n.á..Tl
!in (Bp. Cukrászüzem), S. Lip- reko:1strukció folyik a jü\"Úl"i! túl vasútv=!aLn J;öz.Je:.e0.ó 
csei Sándor (Debrecen). 100 eszk"'ndÖs l\I;\ V Jármúja- kétten,<; •ly::,s fe,lettva;onok

A felszolgálók között Tóth vítóban. A !clújitás.i mun,.;á- n::.k 6, s.:.:cm.;.J�•k(}CSikn:ú lesz 
latok három évvel ezelőtt kez- , tt a l·úrilúzuk'' Ldszló (Bp. Nyugati Utasellá- dödt.ek, miután az utol.;,6 kl• " Az űj. k=.!�:túly építése tó) tanuló bizonyult a legjobb- javított gőzös is elhagyta az m:ijusbcn kel'dóclik. Addig nak. 2. Kri&sák Katalin (Bp, üzemet. Azóta a. 1.-asút első aZO'Ilban el kell tivoUt:ml a 

Keleti) és Szücs Imre (Ep. oi,déki DLesel-javitó bá.zisának monarch'a idejéből szárm:izó, 
Nyugati), 3. Pécsi Zoltá:i kialakítására min.t�y 50 mii- 99 Ú\'es ko::sij::.v!tó üzemet. A 
(Széchenyi-hegy), 'l'örök Ist- li-0 forintot fordítottak, közben bontás helyett robba.'1tást al
oifa (Bp. Keleti), Antal And- több mint 200 dolgozót. sza.k- kaL-razn.·,k, s 32 ö.:-e,g, t!zezer 
rás (Siófok) és Siffer József embert képeztek át a.z új fel- nág,;z2tmJteres i.17..emrész 
(Zalaegerszeg). adatok ellátására.. Korszcrúsí- roh',a�•t.sát több lépcsőben 

tették az energiarendszert, új hajtják végre. Az első si'teA vizsgabizottság értékell-se Jcamnház, raktár, kIBebb mü- res a.ltcló már el is túnt.?tte a 
után a vállalat vezetősége ne- helyek egész sora és közpou tl tieotú jó!m.'"a re z;;t. J'.Tir-e a k!-

A szakácsok versenyében az vében dr. Gróf József személy- iroclnM.z épSt. v:t:::lezóit, a Vas megyei All.?-
A másnap délelőtt rendezett el�ó helyet nem adták ki. A zeti lgaiaató köszöntötte a Az üzem felújit.í.sa most mi f;pítóipari Vállalat d.:il-

t-ároonézó sétán valamennyi második helyen viszont hár- versenyben részt vevő, le!kiis- újabb fejezetéhez érke�tt: gozói felvonulnak, hogy a 82 
NS!:V'e'\'Ó igen kellemesnek és man : Csiba. Csaba (Hatvan), meretesen felkészült tanulól.at, k.oTs::C?íl, a köi:cte:mén;Jci;nel: mhll:ó forintos bel".1.'1.:lzList 
hasznosnak mondotta a talil- F'ü'öp Klá,a. (Bp. Keleti) és majd átadta a jutalma:.at. mindenben megfelelő kocst- meg\•dó.síts::k, szabad tere� 
itozát és ai:>ban a reményben S;:;ücs llona. (Debrecen) végez- fogad;a ő;'.:et. A régivel a:w-
véttek búcsút egymástól, hogy tek. Ugyancsak három barma- .... --------------------------- 1 nos nagy.Slágú, de lényegesen 

, "tű ő lre d én eres „ d!k helyezést íté1t oda a zsű- kol'S7'C't"Úbb, da!.'1.1;,ályávcl is 
• ltl D z ern 'S 7 ro- ri: Török László (Győr). Moho3 El ismerés éber vasutasoknak ellátott koc�ion'l'ily terveit a i'!d= köve�e talál 

I 
Gyu.!a. (Bp. Nyugati) és Vári Vas mc17t1ei Ta.,uícsl Tervező 

.Jenei Sándor Anna (Bp. Déli). Laounk március 2-i számi- Ezért 6t és a segft.<;égére s!e- Ii'oda 1céizí!e-tte el. 

A veszprémvarsánJ1iak 

ötösre vizsgáztak 
A v�varsál1yi szak

!;rervezeti bizottsághoz tartozó 
állomások közül! csak öt szol
gálati hely teljesítette az 1970. 
évi ganlaisági fel.adatokat. Ez 
az öt állomás: Gyórasszony
fa,, Pannonhalma, Tarjánpusz
ta, Tá.pszentmi.klós és Veszp
rémvarsány. A tübbi helyen 
- amint azt az idei első ter
me1ési tai:r.ács!rnzáson is meg
állapították -, kocsfüiány, a 
ra¾:odásl idők túllépése, ré;z
ben a vasút, :más:-észt a szá.1-
lfttató fei.ek mul=tása, de 
ru±alában nem az állomási 
dolgozók hibája miatt nem si
került a kitúz.ött célokat elér
ru. 

i:rd.enres e'b.böl a szempont
Ml köz.eleblr.61 is megvizs
gálni a jól dolgozó legnagyobb 
szolgálati! he1y, Veszprérm•ar
sány eredményeit, a verseny
ráll.aMsok tükrében. 

A kocsitartózkod.ás tcljesfté
re 99,98 s,malékos. A koruik 
ltihaszn.úJása 103,07 százal&iUa 
alakult. A tervezett 20 OOO áru
tonna helyett 23 773 tcm.TJ.át 
"'.'.állítottak el a varsán:1-iak. 
Vállillták továbbá, hO.."Y az évi 
á:icom.á.svizs,gá!at."lál 4-es osz
tá.!vzatot éroernelne1c kl. Ez
zei szemben - az állomás 
t&rténetében ews::ör - 5-ös 
lett a,z átiomásvizsga. erecimé
mre. 

M:ndez nem volt könnyű, 
mM csak azért rem, mert a 
létsz.ám nincs te1.1esen betölt-
1·e. Ennek ellenáre minden 
dolgozó megkap,l,a rendes pi
henónapJát, s túlóra egyálta
!Sl! nem merült fel. A �zabad
sagok kiaoá.<s.'tval vi'°o:ont moot 
.s volt jócskán probléma. A ki-

tartó, szo:-galmas munka 
awnoan a 1>=<lmiumoknál is 
érez�tte hatását, hiszen a.z ál
lomás dolgozói 1970-ben 
58 290 forint prémi-umoa.n ré
szesültek. A tör7.&gárda meg
becsülésének egyilk jele volt 
például az is, hogy Bognár 
Lajos mólhá:w tavaly Mziépí
tási kölcsönt kapott a vasút
tél. A szociá'lis és .kulturá& 
ellátottság további javítását 
ped:g az állomá.s 3 és fél mil
lió fonntos költséggel most 
ka:::dúdő átépítése biztositja, 
aminek egyik eredmén:;-e lesz 
az is, hogy a felvételi épület 
emel.etén e�yel több lesz a 
szolgálati la:msok szám.a. Eh
hez már csak az keillene, hogy 
az Utase1!.itó is elszánja tr.a
gát, ré,gl, korszerűtlen helyi
ségének felújítá'>ára, é& a 
megfelelő átépítés után vál
lalná a dolgozó:t üzemi ét
keztetését. 

Befejezésül ide kfván'.i:ozik 
Kiss József állomásfőnök né
hány szava, am;t az idei első 
t.ermelési tanácskozáson mon
do:.t: 

- Eredményeink elérését, 
terveink teljesitését 1u1.g,Jmér
té1'ben segítette a ha.zénk fel
szabadulásának 25. évforduló
jára. valamint a. X. párt� 
resszus tiszteletére ki.bontako
zott mur.ka.verseny, a.mely
ből állomás-unk mínclen dol
gozója. becsül.etesen kivette 
részét. 

A három szocialista brlgád
nru.1\: pedig. amelynek 24 bg
ja van, a tanácskozás odaítél
te a bronz fokozatú kitünte
tést. 

Hoffmann .József 

ban Ha. nem hiányzik az éber- tó mási!c j:igyvizs.;:álót, Gu-ség, k&-re kerülnek a. kocsik lyds Józsefnét, valamint Bej6 rongálól címmel meg:frtu!.:, 
hogy a Vámosgyör:c-Gyön- József kocsiv!zsgálót a mis-
gyös között közle1ted6 8831 ko!cl igazgatóság vezetője 
számú S7,eTil,élyvonat jegyviz�- oo for: t 
gálója, Na,gy Lás::lóné k�!- 1500-1500, il!c�e 10 .n 

ro.,gáló f.atalo'kat leple-zett le. pénzjutalomb.an részesítette. 

PRESSZOKAVI:, KAKAO, HIDEG UDITO ITALOK, 
BUFl:ARUK, CIGA�ETTA, LEVELEZOLAP, 81:LYEG. 

Az utasolc gyors lciszolgálását biztosítják 
a pályaudvari automaták. 

S:i. T. 

Bölcsődal a klubban 

Ot gyermak névadó ünnep• 
sé:gét rend�zté!c rn..eg á.ptil.is 8� 
án Sopronban, a virágdíszbe 
öltöztetett GySEV-klubban. Ez 
alkalommal Kisfaludy Csaba, 
Tóti. S;;ilt,ia. Friedrich Ger• 
gelv, Borsodi Tamás és Kirá!y 
Gabrie!Ta n<o<11ét jegy2zték be 
az anya!t�-iy·vbe. Az ünnc�� 
ly,:,s a,'.ttus lez:ijlása utin Kiss 
Alajos, a KISZ-csúcsvezetőség 
t!-�!cira m:ir.dott kéiszöntő be
nooet, ms.jd átadta a vasút
üz=i p.í.-tbizotts..-\g, az szb és 
a"?; i.fiú,.ági szervezet közös 
a.iá..!ldékát: a guermekek nct:é· 
re szóló 500 forintos bctét
kö-nut�et. A �z„lló�� névadó�t 
mu:úatársa; i.<: meleg szere• 
tettel gratuláltak. 

S6gor Béla 

MeQbízható gép: 

Pénzt számol, 
csomagol 

Pénzérmél.: számlálására és 
csomagolás.ára alkalmas au:o
matf;t vásárolt az Utasellátó 
Válla.lat, egyelőre kísérlet
képpen. A Standard-Rapid E 
típusú berendezés próbaüze
melését az Anyagmozgatási és 
Csoma.go1.ási Intézet szakembe
reinek bev�val végezték 
el a Keleti pá1yaudvaron le
vő irodaegységben. 

A gép jól vizsgázott, Keze
lése egyszerű, s a kézi szám
Jálá&hoz és éremcsomagol.ás
hoz képest jelen',C'IS munka
erő takarítható meg általa. A 
megfelelő fokozat beállítás 
után 20, 50 vagy 100 azonos 
m€'.retú pénz<iarabot számlál, 
csomagol az automata ponto
san és megbí.zmatóan. 

l!m. MAJUS 3 . 

Egyszerre -

harminchárman . • .  

Hr.miincMrom nyugdíjba 
menő dolgozót 11 moz-. 
dony- és motorvezetőt, 6 fű. 
tót, 10 lak1tos:t és kazánko\·á
csot. :; S(',lédmunká."!t, 2 adm'
nlsztratív állom:ínyút és 2 nót 

búcsúztattak a tapolcai 
vontatási főnökségen április 
16-ó.n. Sok évi mun:cljuké..._, 
l1e!ytá11.hukért Ka.pronc.:ai 
János, a főnök.s.ég vezetője 
mondott kö..�zönetet, majd a 
�,:::i(,szervezeti bizottság aján
dé:c.l;:ol kedveskf>Clc•t mind�n 
nyugdíjba mmő dolgo1.ónak. 
Utána m� is vendégelték 
áket. 

Dancs József 

- Húsz vállalat szocialista 
szerzódése. A közlekedéspoli
tikai koncepció megvalósítása 
során is kiemelkedő feladat 
hárul Békés megyére, ahol 
több vasútvonal forgalmát köz
útra terelik. Ezzel párhuzarno
&.'ln lcon.zenisftik a közutakat 
és új ulakat építenek. Ebben 
a n:i.gysz-;ibású munkában ér
d„kelt \"álla!atok. köztük a 
MAV !�. szocialista szerződést 
(r!:ak alá Bé-késcsabán. 

- Uta"Íájékoztat6t kapoi1 
Szihalom állomá,. Az elmúlt 
években sok gondot okozott 
Szihalom megállóhelyen az 
u •a.;ok tájé'.�oziat:ísa. :Most a 
mlskolcl igazgatóság tá\·közlé
si szakemberei hangosbemon
dó-rendszert szereltek fel, 
amit a köLeli őrh:::lyról kezel
nek. 

- Panf.her daru. A Fatel!tó 
Vállalat dombóvári üzemében 
hosszú évekig kézi erővel vé
gezték a nehéz fizikai munkát 
i;ényló talpfo k és vezctékosz
lo,.,ok mozgati:sát. A 854 ezer 
forintét't '\"á.sárolt Panther da
ru, melyet nemrég helyeztek 
üzembe, máris sok örömet 
okoz a dolgozóknak. 

- !Uásodik t"há.ny. Nyír
egyháza és Apafa között jó 
ütemben halad a 150 millló 
forint beruházást igénylő má
sodik vá:;:ány épít6;e. A föld
munkával, az átereszek és hf
dalr felújítá."á\·al, bó\ités6vet 
már elkészültek. 

A Hivatalos lapból 
A Hi•·atalos Lapból a szakszerVE-".'"eti bizottgá.:1ok E:'3 dolgozók fi• ;;-;yelmébe aJanljuk a következőket: 
1:;, számh61 : 18 30� 1071. BVKH. 

ry. Az állomác;l pén;.;::t..iri szolgilat uj utatj':""sainsk t"letbelépteté$C. Pályázati felh!vás Iöiskolal oktatói áHA1;okra. te. számbóJ : 106 711'1971. tt. B. Ors:!á�gy1llt!Sl képviselók rószére úi mintajú bérletjegy re:1dsztre
s!tése. 
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ály�zá�únlegcs 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

l.iE!.rkos József, Zalaegerszeg: ,•�rga Ct�ba. Szombathely; Ug
lyai S!ncicr. Mlsl:olc; Agostou L&.sz.16, Ohátpusztakocs, Egyei: Sot;tor Béla, Sopr ;n, Szilácil Sándor, S.t.e-;éd ; Klst•árdai János. Misko!�, 'l'í •�zaJ pu. : Oancs József. Tap,Jlca ; tcveleik'"t lapunk anya,,
g' 1�0� teJh.aszná:Jjuk. 

K!;;;s Ist:vfi.n. Csohánka. Temes\""t; r1 Ferenc és Horváth Ferenc \ Ill. Szomb<1�hely; Földi Jo.��ef. s,..rilnol;: ; }i.·1:adar Ferenc. Egyek; Gábor Albert, Er�e:! : Ie,•eleikct il
letékes betyr� továbbítottuk. 

1.akáscsere 

:\lAV-lakótclepen, (Budapest XV. lcer. Lenin u.) leYő, új, mode1n. utcai. loggi.1.s, külön beJ�ratú. 2 szoba, J.::om!o!"tos, kis méretll la_kásomat eici;erélném megegye
zessel tanácsi 2 és tél vagy :, szobás kom tortos vagy össz!,omfortcsra. tehet.öleg n Belvárosban. J:!'rde!,:Jödnt lehet: 15-21-es üzem! telefonon, &-1s óra között. 

atAGl'AB VASU'IA,9 
• V.uutasok S1at'l!.0zervezetén�k 

tapJa 
S1erk'el!tU a szerir:esztO b1zottsag 

F6szerke�ztő: Gulyás János 
FelelOS szerl.:esnó :  V\st Ferenc 

Szerkesztós�: 
Budaoest, VI.. Benczúr ot<,a n. 

Te!efon. vd.ro�1 : '229-&iZ.. 
n,emt, lt-77, 

Kíadla t!s tet1e<ztH 
• Népszava Lapl:ladó Vtllla18> 
Bud&pe,st, vu.. RákOezl út � 

Telefon : 224-819 
Levélclm : Bp. 70. Pf. :!2. 

Felelő• ltladó: Gábor Márton. 
a Népszava Laokladó VáUalA• 

l11ugpt,',ja 
Csekksrllmunk: UNB �3-11 65F 

8zlkra Lapnyomda 



Öt napon at tanacskozott 

a szervezett dolgozók parlamentje 
Szemelvények a magyar szakszervezetek XXII. kongresszusáról 

Május 4-8 között öt napon 
át tanácskozott a magyar 
szaks:<lervezetek XXII. �
resszusa. A kongresszus :,ül
dötteinek sorában ott voltalk a 
szervezett vasutasokat kép
viselő küldött--"'1!: is. Az írásos 
és a szóbeli beszámoló épp
úgy, mint a vita tárgyi1agósan 
összegezte az elmúlt négy év 
tapasztalatait. Gáspár Sán
dOT, a Szaktanács főtitkáTa. 
előadói beszédében :különösen 
nagy teret szentelt arra a sa
játos feladatra, amit a ikülön
böző érdekek - társadalmi, 
csoport- és egyéni érdek -
összehangolása, egyeztetése 
ró a szak.szervezetekre. 

A társadalom, a szervezett 
dolgozók alapvető érdeke a 
6Zocializmus építésének gyor
sítása - hangsúlyozta Gáspár 
Sándor. A magyar SMkszar
vezel:i mo:?galom, mint eddig, 
a jövóben is alapvető felada
tának tekinti, hogy szervezett 
ereje és politikai tömegbefo
lyása helyes latbavetésé vel 
a szervezett dolgozók millióit 
mozgósítsa terveink teljesí
tésére. a termelékenység nö
velésére, gazdasági munkán/e 
hatékonyságának fejlesztésé
re. Változatlanul ez az alao-
ja az életszínvonal állandó 

Gáspár Sándor elvtárs beszédé& mondja. 
emelésének, a népjólét növelé. san aláhúzta: .,a szocía.lizmus- az önkéntes részvétel a ter
sének, hazánk felvirágoztatá- ban senkinek sincs joga gá- melésben, a munkaverseny-
sána.k. tolni a dolgozóknak azt a tö- ben." 

Gyakran halljuk, hogy a -rekvését, hogy az üzemi de- A beszámolót :követő ,;t,á. 
munkások tulajdonosok is. mokrácia keretei között '·e- ban a küldöttek szépítés nél
Igen. A mi rendszerünkben a lesz6lja1Uik m;;nkahel11ül: h.-W. szóltak országos és a do:
munkásoszlály tulajdon05. A életébe. Ha valahol ez mé(li.s gozó embert egyaránt érin.tő 
gyár, a vállalait az övé is. De megtörténik, az rendszerűnk dolgokról. A vitában Szabó 
érzi-e ezt a munkás a napi lényegét sérti és következmé- Antal főtitkár és Miskolczi 
munka gyakorlatában ? Meg- nyei kárt okoznak, alkotó gon- Sándor személyében két vas
ítélésünk szerint nem érzi dolatok vesznek el, elsorvad utas küldött is szót kapott. 
kellőképpen. E.spedig azért 
rnem, mert nem teremtettünk 
mindig olyan helyzetet, amely
ben ez számára magától ér
tet.ódő lenne. Sok minden 
szükséges még ahhoz, hogy a 
1111,nkáso.sztály é.s minde1l dol• 
gozó úgy tekintsen a társadal
mi tulajdonra, mint felemelk!?
dése zálogára. Ho,sszú az út 
;,ddig, amíg az üzemében, vál
lalatarJ.ál látott mindennap<'s 
tények alapján a munkás ért
se i�. érezze is, hogy mint a 
munkásosztály egy tagja, ó 
tulajdonosa is a gyárnak &; 
mindannak„ ami értek ebben 
az országban van. 

A tá.rsa,dalmi érdelc elsődle
gességét a szalcsiervezet az.:al 
tudja megértetni, elfogadtatni, 
s a mindennapos munkában 
érvényre juttatni, ha érzékeli 
és a lehetöség szerint meu
oldja a dolgozók, vagy az 
egyé11 érdekeit. Bár igaz, 
hogy a mindennapok gyakor
latában sokszor nagyon bo
nyolu:ltan jelentkeznek a h."il
lönböző érdekek. F;ppen 
ezé1-t összehai1golásuk, egyez
tE'Msük nem könnyű feladat. 
A !kongresszus arra öszt.önözte 
a szakszervezeti aktivistá1Qit 
és tisztségviselőket, hOfJ11 mind 
� tár9<Ldalmi, mind az egyéni 
erdelc védelmében bátrabban 
éljenek jogaikkal. Megvan a 
lehetőségük, hogy fellépjenek 
a társadalomra káros nyerész. 
kedés ellen, s a dolgozók ki
sebb-nagyobb csoportját 
vagy az egyént séntó inté2lke
désekkel szemben :is. 

Nagy felelősséggel fog'lalt 
állást a kongresszus az üze. 
mi demokrácia fejlesztése mel
lett. F:rthető, hi.3ze-n a tulaj
donosi érzés, az üzemi de
mo1erá.cia, a termelési a.ktivi
tás é:, a szocía.lt.!ta munka
verseny eg:, töröl, a a:z,ociali.z. 
mus T.ányegéből fakad. Az üz,e. 
mi demokrácia a 5ZOdalist.a 
demokráciának nemcsak 
szerves része, hanem érvé-
111yesülésének, !mbonta.kozá
sának alapja is. A szocialis
ta demokrácia ott kezdődik, 
hogy a do]gozó!knak joguk és 
lehetőségük van beleszólni a 
munkahelyi problémák eldön
tésébe, reszt vehetnek saját 
létfeltételeik alakításában. 

Az iizemi demokTácla lelke 
és értelme az, hogy az ifae
mekben, a vá.llalatolcnál ti 
munkások mindenTől tudja
nak és tapasztalatuk, tudá
suk, a.Totivitásuk lcibontakoz
hasséle. Ez a feltétele annak, 
hogy megalapozott legyen a 
beleszólás, az önkéntes részt 
V-.lilalás. Ez az alapja az ér
demibb munkaversenynelk, a 
tartalmasabb brigádvállalás
nak, az egyéni és vállalati ér
dekeket szolgáló célokna!k. 

A megfelelő bérarányok 
kialakítására a MÁV 

erőforrásai nem elegendők 
A kongresszus m,hodik 

napJan, amikor az elnök Mis
kolczi SándOT nevét szólito�
ta, a Miskolc-Tiszai pálya
udvar fiatal üzemmérnöke 
kissé megilletődötten léoett 
a mikrofon elé. 

- AmikoT a miskolciak ne
vében beszélek, abban a tu
datban vagyok, hogy véle
ményem megegye=ik az ot
szág minden vasutasának véle
ményével - mondotta beve
zetőjében. Mindenekelőtt 
szeretném elmondani, hogy a 
vasutasok életkörülményei 
sokat javultak a harmadik öt
éves tervben. Nagy,ra érté
keljük azt a megbecsülést és 
megértő , támogatást, mely
ben a párt, a SZOT, a 'kor
mányzati szervek resrzéről töcb 
alkalommal is 1-észe.sü1tünk. 
Hosszan lehetne besre1n.i 

fejlődésröl. ereclményeinkról. 
de ne vegve rossz néven a 
tisztelt kongres�zu.,. hJ l'n 
inkábu azokL"ú! a gonclvk, .. JI 
szólok, ameh·ek a vasúthoz 
hű, a vasúti munkát élethiva
tásuknak érző dolgozókat 
foglalkoztatják. 

Mindazokat, akik a vasút 
népgazdasági szerepét isme
rik, nyugtalanítja a vasúton 
kialakul,t súlyos létszámhely
zet. A legfrekventaltabb mun
kakörökben - mint például 
mozdonyvezető, kocsirende7.Ő, 
sarus, pá!yamunltás - nincs 
utánpótlás. Az egyre csök
kenő létszám miatt a meg
maradókra mind nagyobb 
megterhelés hárul!. A dol
gozók so!k esetben nem ka,:,
ják meg sem az éves m-
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A kollektív szerződés és a vasút 

ötéves terve az elnökség előtt 
A szakszervezet elnöksége 

május 11-én ülést tartott. Na
pirenden szerepelt a kollektív 
szerződés l97t-1975. évi ter
vezete; valamint a MAV ne
gyedik ötéves vállalati terve. 

Az első napirend előadója, 
dr. Holló Lajos, a Vasúti Fő> 
osztály 1 .  szakosztályának ve
zetője kiegészítőjében ismer
tette a kollektív szerződés ter
vezetének vitájával kapcsola
tos tapasztalatokat. Mil}t is-
meretes, a tervezet a Hiva
talos Lap 1971. március 6-i 
számában jelent meg, s tíz
ezer példányban jutott el a 

A terv elkészítésnél mesz
szemenöen figyelembe vették 
a népgazdaság középtávú ter
véből a vasútra háruló felada
tolcat, és a MÁV távlati tervét. 
Különös súlyt kapott a terv és 
a közlekedéspolitikai koncep
ció kapcsolata. 

A tervnek elsósorban a rea
litása dicséretes. A lehetősé
gek és eredmények többvariá
ciós változata biztosítja a terv 
rugalmasságát, amelyeket első
sorban majd az éves célkitűzé
sekben kell realizálni. 

Külön fejezet tárgyalja töb
bek között a termelékenység, 

a munkaerő és a bérfejlesztés 
összefüggéseit. Nagy teret ka
pott a személyzetpolitika és az 
oktatás. Részletesen felbontva 
szerepel a szociális ellátás, az 
egészségügy, a munkavédelem. 
Nagy érdeklődésre tarthalnalc 
számot a fejlesztési célkitűzé
sek mellett a gazdálkodásról, 
az üzemszervezésröl, de külö
nösen az 1975. é•;i helyzet 
megítéléséról szóló fejezetek. 

A tervezet május 20-án ke• 
Tii? a központi vezetőség elé. 
Elfogadása után részletesen is
mertetni fogjuk a vasút negye
dik ötéves tervét. 

szolgálati helyekre. A mint-
,_ __________________________ _ 

egy 1800 termelési tanácskozá-
son 90 OOO dolgozó vett -rés� a 
tervezet vitáján, és 11 000-en 
mondták e! véleményüket, ja
va•latukat. Ezeket a Vasúti 
Főosztály és a szakszervezet 
munkatársaiból alakult bizott
ság összegezte. s a módosított 
tervezet került az elnökség 
elé. 

Az elnökségi. ülésen hosszas 
vita után sem sikeriilt minden 
kérdésben megegyezésre jutni. 
11:ppen ezért olyan döntés szü
lele! l. 110011 a ter•·e:etet, a vi
tás kérdéseket külön kiemelve 
l<Pll a központi vezetőség mcí.
jus 21-i iilé.•P elé terj�.•:tcni. A 
\'éizle�e d0nt�s ez�n az ülé
sen történik Reméljük. hogy 
az álláspontokat egyeztetni 
!ucl iuk. s n<>m lt>s7 :tkad�h·a 
annak, hogy a kollektív szer
ződés június l-től érvénybe 
lépjen. 

A vasút ötéves vállalati ter
vének előterjesztője dT. Mé
siáros Károly. miniszterhelyet
tes. a M:AV vezérigazgatója 
,·olt. Kiegészítőjében utalt ar
ra. hogy m:ír hosszabb ideje, 
s ma is folynak az igazgatós1-
gokon, szol�álati helyeken a 
te1·vismertel6 tanácskozások. 
A végleges terv összeállításnál 
- az üzemi demokrácia jegyé
ben - 1ainden java.slatot mér
Tegelnek. Tebát a jelenlegi ter
vezeten kisebb ,·áltoz:ísok 
minden valószinűszg szerint 
lesznek. 

Vasutasok, vámőrök és határőtök 
efyüttműködése 

Komplexhrigád értekezlet 
a Keleti pálJ'aodvaron 

Az e,,"Y{ibtmuködés szá1ro beléptetésétől eltérnek a múlt 
évekre nyúlnak vissza. A Ke- évi.tői. 
leti pályac1,dvar nemzetközi Az állomásíónök be,eret.ó1e 
VO'l1atokon utazó vonatvezető!. után a részvevők közül töb
je�wizsgálói korábban is se- ben is méllat'.ák az cg\·ü .t
gítetlék a \·ámőrök és határ- muködés eredményeit. majd 
őrök munkáját. Azóta pedig. azokról a gondokról esett szó, 
amióta �egalakítobták a amely nehezíti a gyorsvonato-
komplexl5i'igadot, még job- kon szolgálatot tel.tesít6 vas-
ba,n elmélyült köztük a ha- utasok, vámőrök és határórök 
rátság. munkáját. 

A komplexbrigád tagjai Sárközi József alezredes. a 
évente kétszer, tavasszal és MB Határőrség határfo,galmi 
ősszel tartana,k közös megbe- osztályvezetője elmondotta, 
srelést. A kialakult gyakorl;lt hogy 1970-ben 16.4 millió utas 
szer1nt a tavaszi é!1tekezlet az lépte át határainkat. Ennek 
idegenforgalomra való felké- 40-45 százaléka va.,úton uta
szülés jegyében zajlik. míg zott. S ha figyelembe vesz
ősszel a Yégzett munkát érté- szük, hogy az idegenforgalom 
kelik. Az ez évi ér1Jekezletet a jelentős része a nyári hóna
közelmúltban tartották a Ke- pokban bonyolódi k  le, nem 
leti pál:vaudvar lrultúrrermé- nehéz megállapítani : ez éi, 
ben. Elsőnek Vass Lajos állo- nyarán is na.gy munka váT a 
másfőnö.k tartott tájékoztatót. komplexbrigád tagjaira. 
A lromµlexbrigád tevékenysé- Sárközi alezredes végezetül 
gének méltatása utan ismer- felolvasta Szabó Gusztáv ve
tette azdkat a változásokat, zérőrnagynak, a BM Hatá,rőr� 
amelyek az új menetrend élet- ség országos parancsnokának 

__________________________ _, 
a komplexbrigádhoz intézett 
elismerő levelét, majd a Ke
leti pályaudvan nemzetközi 
vonatfkfséró brigádjának el
ismerő oklevelet, Józsa Ferenc 
vonatvezetónek, Fehér Géza, 
Szabó János és Aszta.los Imre 
jegyvizsgálónak Kiváló határ
ŐT jelvényt adott át. A határ
őrizeti srei.-vek tagjai közül 
111égyen pénzjutalomban résre
sültek, s több határőr és vám
őr kapta meg a szocialista 
brigád jelvény arany és 
ezüst fokozatát. (vf) 

Szaksze1·vezeti 

kjtüntetettek 

Gáspár Sándor elvtárs elö
adói beszédében nyorn.at{ík� 

A kon11es..Z11S részvevőinek egy c:soportJa,-· A kép !'első sorai ban a vasutas küldöttek tog.alnak helyet. 

!Mlájus elseje alkalmából a 
szakszervez.eti moz"alomban 
hosszú évek óta ered�ényesen 
dolgozó tiszts�viselőket run
tettek ki a Szakszervezeti 
Munká�rt kitüntetés arany
fokozatával A kitüntetettek 
között volt 9 vasútas-szak
szervezetl tisztségviselö: Had
nagy József szb-titkár, Kisúj
szállás Pft. Főn., Ugrai Ferenc 
munkásellátási felelős. Püs
pökladány áll., Lászlófji Ti
borné adminisztrátor, Pécs 
Ter. Biz., Szabó Gyula szb-tit• 
kár, Szuhakáll&-Mucsony áll.; 
Kasza Lajos Szeged áll .. Szar• 
ka Lajos titkárhelyetteS; 
Szombathely Ter. Biz .. Hc.jdu 
Antal TT-felelős, Burlapest 
Ter. Biz., Tihovszky lstván 
közgazd. biz. vez�tóje. Buda
pest Ter. Biz„ Ol<ih József �z
oktatási felelős, Vasúti Fő
osmály. · · ' (Sz�el� �ás!Ió !elvételei) 
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Szemelvények a XX/L kongresszuson, 
e/J,angzatt felszólalásokból 

Szocialista h11tigádol{. 
a művelődés útján 

(Pdf,yta6 - 1.-oMa?f'élJ 
be.dsá,gudm,t, sem a beli pihe
� 

A JRls1át,w:O:lkhét � 
bm a vasó1i sm'lgálaUaJ. járö 
�- 'kö� .. 
venetb.elíS 'Wll8Za.. Emelten SO· 
loa.t � és llreJiJ. � jalntam. 
Amfg a.zonbml. a -=út va,s1ít 
ma,rad, a szo1.gálat 1ta,já,tos jeZ
kgébfil adód6a:n bizonyos 
kedvezőtlen körillmények 
mind!vg a:dódnak. A pál_yán 
dolgozó mun-M.<;()lk, az utazó
S2l0lgál,atot ellátók nem tud
nak például ü;remi étterem
ben. asztalnál ebédelni. A 
lrocsirenderok nem tudják 
munikájukat fedél alatt V'é
lleZDi. A vasúti szol@;áuat leg
többje a le®korszerűbb be
rende:1Jések a�ka3n„niása Tllet-
lett :is V<ESlJélyes nmrad. A 
legkisebb Emberi mulasztás 
mérhetetlen következmények
kel járhat és súlyos felelo.sség
revonást -ronhat maga után. 
Mivel a népgaz,qaságban a 
munkakörülrrnények -'álJtalános 
javulása jellemző, a. munka.
vállalók még a. nagyobb ke
reseti lehetőséggel szemben 
is eUinyben 'l'é.szesítik a. kedve
zőbb munkafeltételekkel nm
delkezó munkahelyeket. F.b
ből következik, hogy minél 
S'L\llrebb ter-ületr:,e lk.ol"liá.t.ooó
dil!: és minél ltivébelesebb 
lesz a kedvezőtlen körülmé
l!lyek: lközöbt végrett mu.nlca, 
elismerésének annál inká,'bb 
kifejezésre !keli jutni a bérben 
is. Ezt az igényt a.zonba.n a. 
vasut:asok jelenlegi bé'l'szín
vona.la még nem elégíti ki, 
'különösen ha az azonos mun
kaidőre eső bért hasonlítjuk 
össze az ipar az.onosnak mi
:nősít'hetó területein f.og1alkoz
tatott dolgozálrovaL 

Miskolci Sándor 

lom hely2Jetévoel foglallrozott. 
Elm.andotta, hogy bár megfe-
1,elő. határorF.atok és Irányelvek 
állnak rendelkezésre, mégsem 
sikerült a különböző 5J)Ort- és 
szakszervezeti szervek kapcsó
latát, együttműködését harmó
nikussá tenni. A t6'>1nevelés és 
sportmozgalom hely-7,etét vi?S
gálva megjegyezte: a,gga.sztó, 
hogy egisz sportéletünk túlsá
gosa.n eltolodik az élsport irá
nyába és nem /;ap elég ,-úZyt 
az iize,ni és a tö111egtestn.eve
lés, se1n szerve;:eti, sem anya
gi vonatkozásba,n. 

- Tevékenységünknek min
dig szerves része volt é:,; ma is 
az, a testneveléssel és a spm-t
tal való foglalkozás - hang
súlyozta. - A szakszervezete/e 
készek. an-a, hogy a rendelke

Idalakitása, :illetve szinten tar- zésükre álló eszközökkel előse
tása érdekében kérjük, hogy gítsék a. testnevelés és a sport 
az 1971-re engedélyezett. 2,6 fejlődését. Erre megvannak ti százalélros preferenciát a ne- reális lehetőségek és ha az gyedik ötéves terv időszakára egyes sportsr.ervek és a szak
év:röl évre biztosít.� szervezetek kölcsönösen töre-

Miskolczi Sándor ezután ar- kednek a hatékonyabb egyútt
ról beszélt, hogy a személy- működé,·re, a felfogásbeli és a 
szállítás kulturálisága érdeké- gyakorlatban is mutatkozó 
ben milyen nagy erőfeszítése- akadályok elhárítására, még 
ket tesz a vasút, majd megje- eredményesebben segíthetjük a 
gyezte, hogy a legnagyobb erő- magyar sport fejl6désé(;. 
fesz;ítések: is káriba vesznek, ha Szabó Antal főtitkár � a lkoo:=ú Vtaruti járműveket tül utalt arra, hogy a magya.r az új, modem =él;yszá]Jító vasút ebben az évben ünnepli 
� me�er::

d
��� fenruíllásának 125. éves jubi

ha elnézik a koc:si
ron

gálók leumát. Ez a jubileum nem-
csak azért jelentős, mert egy vandál pusztításait. Ezzel kap- intézmény életében 125 év csolatban arra kérte vala- nagy idő, hanem azért is, mert mennYi társszakszet-vezet akti- ezekben az években egy karvistáját; nevelő munkájukJoal. szak, a gőzvontatás korszaka is ha.ssa.na.k oda., hogy az ut.azó- lezáruL A gőzmozdonyok heközönség jobba.n vigyázzon s lyett lassan a MAV egész vogondosabban óvja a. vasúti be- nalhálózatában a villamos- és -rendezéseket. Diesel-mozdonyok é,; az auto-

A felszólaló ezután az alkat• matika vesi:i át a :szerepet. 
rész-e

ll
átás hi

ány
o,;ságai

v,al Társadalmunk ót·iáiri anyagi 
foglalkozott

, 
ma

jd vége
m

tül a 
erőket fordít a vasut1·endszer követkle!zőket mondotta: tud-
korszerúsít.ésére. A vasutasok :Juk., mit tiár tőlünk 4 tá:rsao.a- eddtg is tettekkel bizonyítotlom a. gyors, pontos, gazdasá-

gos, ku,lturált közlekedés meg- ták, hogy a sok milliárdos be
oolósítását illetően. Miinden fektetés-re hem éTdemteúmek. 
hiva.tását szereti, va.swtasna.k Hozzáértő, becsületes emberek 

kezébe kerülnek a nagy értéaz a. legfőbb törekvése, hogy a. keket képező gépek és beren-

Al!i Adatfeldolgozó F"'onöksé
gen Machula Gábor szb-titkár 
előtt katonás rendben sora
koznak a szocialista brigádok 
értékeléséhez beküldött nap
lók, a brigádok tevékenységé
nek dokumentumai. Hármat 
választok ki közülük. Nem ép• 
pen találomra - e ·ztétikus 
külsejükkel hívják fel maguk
ra a figyelmet. Sejtetni enge
dik, hogy harom kitúnő bri
gád é,·es munkajanalc tükor
képét tartom l{ez-,mben. 

- Dolgozóink többsége vi
dékről jár be, legtöbben a 
környezo köz•égekbó! - mon
dotta az szb-titkár. - Ezért 
lcülönös gondot forditunk a. 
közösségi élet, a brigádmozga
lom fejlesztésére. Számítógép
parkunk állandó korszerűsö
dése megköveteli dolgozóink 
rendszeres szakmai fejlődését, 
ezért az általánosabb kérdé
sekkel foglalkozó szakszerve
zeti és KISZ-oktatás mellett 
több szaktanfolyam között vá
laszthatnak a jelentkezők. 
Ezek. tovabbá a kultúrbizott
sag által szervezett megmoz
duláso'· egészítik ki a briga
dok öelső tevékenységét. 

&eretik a könyvet 

Elsőnek a Béke és Ba-rá.tság 
brigád naplóját veszem kézbe. 
Széles körű kulturális tevé
kenység lehetősége bontakozik 
ki felajánlásaikból. Teljesíté
sükre Szlama Erzsébet brigád
vezetőtől érdeklődőm. 

- Hattagú brigádunkból 
négyen szakszervezeti, 1.;cttcn 
KISZ-ta.nfolyarnra járnak. 
Legkedvesebb időtöltésünk a. 
könyvolvasás. Sok kimyvct vá
sárolunk otthoni könyvtárunk 
reszére is. Van olyan brigád
tagunk, akinek 800 forint fe
letti összeg van a folyószám
láján. Egy-egy érdekes köny
�,et valamennyien elolvasunk, 
kézről kézre adjuk. !gy ol
vastuk ei legutóbb Dumas: 
Húsz éu múlva és a Beetho-

A második napló tulajdono
sai, a József Attila brigád 
tagjai ellentétes miiszakban 
dolgoznak. Prítz Sva terme
lési felelőst kértem meg, mu
tassa be a brigádot olvasóink
nak. 

- Egyik legrégebbi szocia
lista brigádunk 1962 óta min
den écben jeler1tős eredmé
nyek1,el véteti észre magát. 
A nyolctagú l:>rigád vala
mennyi tagja rendelkezik 
szakmai képesítéssel, ennek el
lPnére mlndn.vújan reszt vp.sz
nek szervezett szakoktatásban. 

A naplót végiglapozva nyi
tott képeskönyvként tárul 
elem a brigád éves programja. 
Az írásos feljegyzéseket han
gulatosan egészíti ki néhány 
tárgyi emlék, beragasztott 
színházjegy, kiránduláson ké
szitett fotó. filmjelenet, stb. 
Nem elégedtek meg csupán 
sajút tevékenységük regisit
rúlá. ával. Minden hónapban 
egy oldalon bemutatják az ak
tuális politikai, kózéleti ese
ményeket. Vietna.-nról, az ár
vízről. űrkutatási eredménrek
ről, a partkongi·esszusról k • -
szítettek összeállításokat. Vé
gül az értékelésből álljon itt 
mutatóban kirándulási prog
ramjuk. Dobogókő, Sopron, 
Ki'l'ályrét, Víziváros, Gellért
hegy, Eger, Ba.kony, Várséta, 
Kőszeg és a jugoszláviai Za.
dar volt a sorrend. 

Martonvásáron Beethoven 
hangverseriyt liallga.tna.k, a 
Mar_e;i�ti Színpadon az 
Aidat tekintették meg. úgy 
gondolorp. ez a fcl..<.orolás jól 
érz,l,.kelteti a bri.lád élményef
ben -oc-li, gazdag programját. 

J}rdcklődü J.·ö::össég 

Harmadili!ként a n. ürem 
„Törekvés" brigádját kerestem 
fel. La.bancz lstvanné brigád
vezető adott felvilágosítást el
múlt évi kulturális tevékeny
ségükről. 

- Válla.Zása.inkat rnszben 

egyénileg, részben koz&eti ,-. 
tük. Közös felajánlásaink kö
zé tartozott többek kÖZÖ111;, 
hogy valamennyien résztve.. 
szUnk politikai ok.tatúon és a 
jubileumi olvasómozigalomb,m. 
Évi 12 kötet könvtiet kölc&öa
zünk a letéti könvvtárb6', kö
zös mozi, szfnházlátogatásoliat, 
kirándulásokat sze'l'veriink. 
Am, ha mindezeket kiegész1t
jük az egyéni vállalásokkal, 
még mindig csupán töredékét 
kapjuk meg annak a sokrétű, 
<'rdekes programnak, melyet az 
év folyamán végrehajtottunk. 

Jó kapcsolatot építettünk ki 
a Pinceszínház Irodalmi Szín
padával, ahol Kertész Lilla 
előadóestjét, Miklósi Péter 
jazz-estjét, Kecskés Andrá.1 
gitár_ és lantestjét allgat
tük meg. Rendszeresen meg

nézzük és megvitatjuk a tv
ben bemutatott filmeket. szín
házi közvetítéseket. Név- és 
születésnapokon ajándékkal 
kedveskedünk egymásnak. 
GondoJunk azokra is, akik be
tegség, szUlcs, vagy egyeb okok 
miatt huzamosabb ideig távol 
vannak töl!inls:. 

Előlrerül a napló. A rajzok
kal, fényképekkel, újságldvá
gásokkal gazdagon lllusztrátt 
feljegyzésekből érdeklődő kö
zösség rajzolódik ki Észrevé
teleket találok a József Attll-4 
Színház műsorairól, elemzést a 
Hamu és guémánt című film 
t. -bemutatója kapcsán AndT
zejet'szkij lélekábrázoló kész
segéról, az említett mú össze
hasonlítását a ,.Jó hegyeken 
s::ökel!vc'' című másik Andr
zejevszl,ij regénnvel. Közben 
megörökítve egy.egy közös 
lál'latlátogatás. 

A bt=klgetés Vlfrgérc érve 
úgy éreztem, meg�rtem azokat, 
akik bár évek óta má11 mun
bhelyen dolgoznak, vissm
járnak a közös: prommokra, 
vagy ,,levelező tagjai" marad
tak e hangulatos, ií6szetart6 
közö$égnek. 

Jenei Sándor 

A IIIlllnkalcörül:m€!nyelk:ne!k 
megfelelő bérarányok kiala
kít.á&ához a MAV erőfonrásai 
Illem elegendók. Ahhoz köz
poo.ti támoga.1.ásra is l3IZ(lksé,g 
VaJl1. Sokat javíit a vasutasok 
belyretén az 1970. jan'Uár 1. 
óta érvényben lévő bértö
megga:roá],kodás. De a feltétle
nül i'Ilddkolt kereseti arányok 

közvélemént1 eltsmerését kiér- dezések. Dolgozóink mindent demelje. elkövetnek, hogy ezeket ma
gasfokú hivatástudattal a köz 
érdekében használják fel. 150 
ezer vasutas képviseletében 
örömmel jelenthetem, hogy 
azoknak a lelkesítő célkitűzé
seknek megoolósitásába.n, me
lyeket pártunk X. kongresszu
sa megjelölt, dolgozó népünk 
számíthat a vasutasok helyt
állására, fegyelmezett, áldo
zatkész munkájára - fejezte 
be hozzászólását Smbó Antal 
főtitkár. 

ven életéről szóló Eroica cí- r--------------------------

Dolgozó népünk szamíthat 
a vasutasok helytállására 
Szabó Antal fóti1ilcár a kong- Amíg az ipari és építőipari 

resszus harmadik napjának munkaterületeken a munka
délutánján lépett a mikrofon idócsökkentés aránylag zökke
clé. Bevezetőjében utalt arra, n&rnentesen történt, addig a 
hogy a magyar szak:szervem- vasút más beosztásaiban, pél
tek tevékenységének fő vaná- dául az utazószemélyretnél a 
:sait, eredményeit és a még havi 210 órás vagy azt :rnegkö-
meglevő fogyatékosságait jól zelitó munkaidő elérése a leg
összegezte az írásos jelentés és nagyobb erőfeszít.ések árán is · 

csak részleges eredménnyel 
járt. Sajnos, még ma. is mint
egy 30 ezer fm-galmi dolgozó 
havi tényleges munkaidtje el
éri a. 280-300 órát is. 

Szabó Antal főtitkár 

A főtitkár ezután wmertette 
a munkaidő-csökkentés kedve
zőtlen alakulásának főbb okait, 
majd így folytatta. 

- Változatlanul $Ziikséges
nek ta.rtjuk, hogy a. miniszté
riummal kötött megállapodás
=k megfelelöen a köuetke-7..ó 
években e1 ra.jtwnJc múló kér
désekben mielőbb előbbre lép
jünk. Atmeneti -nehézségeink 
megoldásához azoo,.ban kérjük 
tá'l'sadalmunk megértő segítsé
gét. Gondolunk itt elsősm-ban 
a. gazda.sági szabályozók egy 
'l'észének módosítására, néhány 
vasúti munloa. szaJ,má.nak való 
elismerésére. 

mú regényt. A könyv mellett 
színház is gyakran szerepel a 
programban. Legkedves bb 
emlékünk az elmúlt évről 
Shakespeare: Lóvátctt lova
gok című ví,:tjátékának musl
calváltozata. A tervezett nyolc 
mozilátogatá,;t eggyel túltelje
sítettük, a szombathelyi kirán
dulást pedig összekotötti,ík az 
ottani géppark megtekintésé
vel. 

Nyolc vasutas 
a Szakszervezetek Országos Tanácsában 

A kongresszus örodik nap
ján került sor a Szakszerveze
tek Omzágos Tanácsa 195 
tagjáinak, a 20 t.agú számvizs
gáló � a Szakta
!llács elnö� titkárságá
nak, a �iselők és 
a munkabirottságok megvá
lasztására. A Szaikitanács tag
jának választották: Gy6csi Je
nőt, a vasutas-szaksrervezet el
nökét, Szabó Antal főtitkárt, 
Gulyás Janos titkárt, Martin
ka Istvánt, a pécsi területi 
bizot1sá,g szervezé:;i és káder
bizottságánalt vezet.őjét, Gaz
dag Lászlénét, a MA V Híd
építési Főnökség tenrezó mér
nökét, Miskolczi Sándort, a 
Miskolc-T'iszai pályaud,,ar ve
zető mérnökét, Szabó Józsefet, 
a miskol.cli terüileti bizottság 

ellllökét és Szabó Albertnét, a 
győri pály.afenntartási főnök
ség komáromi VII. pályames
teri sz:akah-zának pálya:meste
ret. 

A számvl.�ó bi210L'ts� 
tagjának v-.ílasztoúták Csóti 
Istvá:nt, a Vasúti Főosztály 
pénzügyi szakosztályának cso
portve:zetójét, a vasutas-szak
�ezet számvizsgáló bizott
ságáinak elnökét. 

Sza.b6 Antai fötitkár tagja 
a SZO'l' ellnökségének és a 
sportbizottságnak. Gulyás Já
nos titkárt a szoeiálpolitikai 
mtl'llkabizott'Ság tagjának, Mol
nár Györgyöt, a vasutas•'zak
szetvezet ti.bk:á:rát pedig az 
ifjúsági bizottság titkárának 
Válaszlúobták. 

a szóbeli beszárno!6. Ezután a 
munlrnidő-csökkentés eredmé
nyeivel foglalkozott. Hangsú
lyozta, hogy a vonatkozó · kor
mányhatározat alapján a. vas
úton az volt a cél, hogy 1970 
végéig a. vasúti ipa'l'ban és épi
tőiparban a. heti munkaidőt 44 
órára az ipa.'l'On ktvilli munka
tcrül�telcen a havi munkaidőt 
210 órára, vagy azt megközelí
tö szintre csökTeentsük. 1969 
végére az ipar és építőipar 
egész területén megvalósult a 
44 órás munkaidő. Ez mint
egy 66 ezer vasutast érint. A 
munkaidő-csök:k.entést önerő
ből a termelés, a termelékeny
ség' növelésével a dolgozók ke
resetének csökkenése nélkül 
értül, el. 1970-ben, egyes terüle
teken létszámhiánnyal kCzdve 
is 4 6 miUtó to1iruívaL több 
árut' szállított a. vasút az éves 
tervhez Tcépest. 

A következő �kiben várha
tó, hogy újabb terill'eteken va
lósul meg a rövidített munka
idő. Ez.ért az egész közlekedés
nek, ezen belül a vasútnak is 
fel ikell készülni, hogy alkal-
mazkodjék mind az áruszálli.i-----------------------.. 
tás, mind a személyszállítás 
lebonyolítását illetően. A köz
úti közlekedés vezetőivel és 
dolgozóival közösen keressük 
azokat az üzemszervezési meg
oldásolcat, amelyeket a mun
kaidő további csökkentése tő
lünk megkövetel. új módsze
rekkel és dolgozóink mUDka
idejé:nek a megváltozott hely
zethez való iga7.ításával kell 
megoldanunk, hogy a növekvő 
szabad időt a lakosság a köz
lekedés szolgáltatásainak. 
igénybevételével még jobban 
kihasználhassa. 

A főtitkár felszólalása to
vábbi részében a sportmozga-

Vasúti napok Székesfelmrvárott 
Az Alba Regia műszaki tu

dományos :napok keretében, 
Széke.'>l'ehérvárott, május 4-én 
ünnepélyesen megnyitották a 
vasúta.s napokat. A MAV-kul
túrotthonban 1-endezett ünnep
ségen Mezei lsl!ván, a vontatá
si főnökség vezetője, a Köze 
lekedéstudományi Egyetem 
helyi sOOl.'Vezetének titkára 
mondott megnyitó beszédet. 
Tóth János igazgató, a buda
pesti vasútigazgatóság vezető
je előadást <tartott A MAV 

szé1oesfehérvári csopo1'tján�k 
szerepe és feladata Fejér me
gye közlekedésében címmel 
Kozáry László állomásfőnök 
korreferátuma a csomópont 
forgalmi, kereskedelmi és mű� 
szaki 11evékenységét ismertet
te. 

A vasúti napok alkalmából 
kiállítást, jármübemutatót tar
tottak, a vasút.asok munkáját 
érzékeltető filmeket vetítettek, 
üzemlátogatásokat szE'l'Vezl'el< 
Fehétwárott. 

Szentlőrincen újjáépítik 

a leégett kultúrotthont 

Sajnálatos esemény Játnó� 
dott le március 6-ról 7-re vir
radóan Szentlórincen, al!i Er
zsébet utcában. Leégett a vas
utasok, .nyugdíjasok, jobban 
mondva a község és környéke 
laköinak kedvelt létesítménye: 
a. MAV-kultúTotthon. 

Az �et után megmozdult a 
helyi társadalom, a vasutasok
kal együtt összefo�ott a falu 
lakossága, hogy minél előbb 

újjáépüljön a megsemmisült 
intézmény. Soka.n tettek fel
ajánlást társadalmi munka 
végzéséTe. A termelőszövetke
zet fogatot bocsátott rendelke
zésre, más vállalatok gépeket 
adtak 

Ez a lelkes segítség hamaro
san feltámasztja romjaiból a 
kultúrotthont, s még azt is 
joggal remélhetjuk, hogy 
szebb lesz, mint valaha.. 

Kiállítás Szegeden 
Szegeden, az immár 23 éve 

muködő vasutas képzőművész 
kör ismét megrendez� hagyo
mányos kiállítását, május el
seje tiszteletére. A Széchenyi 
téri műt.eremben rendezett 
tárlatot Szelesi Zoltcin művé
szettörténész nyitotta meg. El
ismerően szólt az amatőr fes
tők 'bevékenyséi;ét irányító 
körvezető, Szőke Győző festő
művész munkásságáról Neki 
is része van abban, hogy az 
évek során itt készfilt alkotá-

sok egy réswt már nemcsak 
Szegeden, hanem más váro
sokban is ismerik. 

A kiállított képek kozül kü
lönösen megnyertek a látoga
tók tetszését Szőke G'I/ŐZŐ, 
Szekfű János, D1•égclyt Jó
zsef, Fodm- István, Grac::a Fc• 
1·enc, Gulácsi A'l'pád, Bede 
István, Kulai László, TöTOk 
Sándor munkái. Ezek érdeme
sek ar:ra, hogy megfelelő vá
logl\tás után részt vegyenek az 
országos vasutas képzőművé
szeti kiállítáron. 

Sokgyermekes anyák köszöntése 

Szakszerveze<tümt emöksé-= 
ge ez évben is megemléke
zett a vasúton dolgozó több
gyermekes édesanyákról. 24 
édesanyát és egy 9 gyermekes, 
gyermekeit egyedül nevelő 
édesapát hívott meg a S2J3.k
srervezetl. központban április 
28-án rendezett ünnepségre. A 
vendégeket Tóth Györgyné d'I',, 
a vasuta&s/Zaks7..ervezet alel
nölre, a központi vezetfuég 
mellett működő nőbizottság 
elnöke köszöntött.e l\fnleghan
gú szavaival az elnök f,r, elis
merését és köszönttét to1má-

csalta. a megjelent és a vas
úton dolgozó valamennyi édes
anyának. Klemelrt:e a nőbizott• 
ság elnöke, hogy a gyermekek 
nevelésével járó fokozott meg
terhelés mellett az édesanyák 
a szakvonali munkából !s pél
damutatóan ve5'llik ki .részü� 
keb. 

A köszöntő után Rétfalvi Ti.; 
bor, a szervezksi és káderos.z.; 

tády vezetője pénzjutalmat 
adott át az élesanyálmak., 
majd meghitt, baráti beszél
getéssel zárult a kedves kis 
ünnepség. 



1971. MAJUS 1'7. MA GYAR VASUTAS 

Má;us 23-án O oriíiói 111enelrenclvállozas 

Előtérben a színvo:nalasabb 
személy�záHítás 

Dr. Mészáros Károly min.isz- Mivel a záhonyi vonal kor-
terhelyettes, a MA V vezérigaz- szerüsítése, illetőleg villamosí
gatója május 13-án sajtótájé- tása befejeződött, Budapest és 
kO'Zta.t6n ismertette az idén Moszkva között mindkét 
125 éves jubileumát ünneplő gyorsvonatpár az eredeti, Bu
magyar vasút munkáját és az dapest-Szolnok-Debrecen 
új menetrend életbelépésével útirányon át közlekedik. Az 
kapcsolatos legfontosabb válto- egész éven át közlekedő 
zások.at. A sajtótájékoztatón az moszkvai gyon,vonat az eddi
országoo lapok, a rádió és a ginél korábban, 7,33 órakor 
televízió mnnka.társai mellett indul a Keleti pályaudvarról., 
első ízben voltak jelen a me- ellenirányban pedig 23 órakor 
gyei lapok és hét nagyüzem érkezik Moszkváb61. 
lapjának képviselői. Részt vett 
a sajtótájékoztatón Szabó An
tal főtitJkár és a vasút több ve
mtő be=tású dolgozója .is. 

Rajtunk a sor 

A, nyári főidényben a Nord
Orumt-expressz varsói vonat
része 207-es számú vonaUcént 
a Nyugati pályaudvarra érke
zik. Ez a vonat egyébként Stu
Tovó és a Nyugati között két 
Tészben közlekedik. A vonatré
sz.ek egyesítése, illetve külön
választása Sturovó határállo
máson történik. Mivel a buda
pest-szobi fővonalon nagysza
bású korszerfuitési és villamo
sltási munkálatok folynak, a 

1 

-.án � a ffiváro9tó1 
távolabb fekvő � 
lyet összeköti. Az új �et
rend életbelépésétől Szabolcs
expressz néven új vonat köti 
össze Budapestet Nyíregyhá
zával. A Szabolcs-expressz a 
270 km-e; távolságot 218 pe,:-c 
alatt t.eszl ma.ld meg. 

A várossá nyilvánításának 
700 éves évfordulóját ünnep
lő Győr. a rohamosan fejlődő 
iparváros ,.ajándéka" lesz az 
Arrc.bona-expre.ssz, melynek 
Sopron és Béc.s :irányába is 
lesz kapcsolata. 

örvendetes. hogy a balaitoni 
forgalom - különösen a déli 
parton - a dieselesités beveze
tésével már nemzetközi szintű 
lesz. A nyári üdülési. főS"ZJe
zonban Budapestről 4-6 per
cenként indulnak a szerelvé-
111yek a magyar tenger partjá
ra. 

A miniszterhelyettes, miután 
rövid visszapillantást tett a 
vasút történet.ér-e, a jelen 
goru:Ijairól., a vasutasok erőfe
szítéseiről., helytállásáról be
szélt. Elmondotta, hogy bár 
népgazdaságu.1ilc évek 6 ta je
lentős összegeket f o-rdít a. vas
út{ közlekedés karszerűsítésé
re, számottevő változás ma. 
m.ég nem várható. A negyedik 
ötéves terv e"bő két évében a 
vasút általános üzemi helyzete 
még nem teszi 1-ehető·,é a sze
mély- és áruszállítási igénye:-
nek a jelenleginél magasebb 
színvonalra történő emelését. 
Mégis előbbre keU lépni, fő
ként a személyszállításban. De 
hogyan? Vetődik fel a kérdés. 
A miniszterhelyettes ezzel 
kapcsolatban a köve�ezőket 
mondotta: ,.az tíj technikai 
eszközök gazdaságosabb fel
használásával szeretnénk a 
.személyszállítást a vasutai;ok 
társadalmi ügyévé tenni." 

Dr. Mészáros Kai·oly minisztt'rnelyettes tlijékoztatj.i. a.z ú;jságírókat. 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Mit jelent ez a gyakorlat
ban? Mindenekelőtt azt, hogy 
ki-1,i a maga területen kövcs-
1,;en el mindent a menetrend
�zerú közlekedés biztositasáert, 
a pál11audvarok, a. személyko
csik. tis;.tasdgn.én, a swlgál'a
tások szfuLi:on.alánok emelésé
ért. Ezek mn a legfontosabb 
foladatok. S hogy nem lesz 
köMyű a vasutasok dnlga. az.t 
az új menetrend is Jól srern
lélteti. De még mielőtt rátér
nénk a főbb változások ismer-

A n�·ári főidényben mintegy 
180 ezen-el több csehszlovák 
állampolg�r n·anzit utazása 
várható Budapest-Biharke
resztes útirányon át Románia
ba és Bulgáriába. 'Az u sok 
jelentós része turi:,tavonalok
kal, csopoi·tosan utazik. de 
e� éni!eg is rokan igén; be vc
szlk a vonatokat. Eppen ezért 
az átmenő forgalom Jebonyo
litására is fel kell '.kéolzi.llm az 
érintett határállomásokon és a 
budapesti pályaudvarok.on. 

vonal nemzetközi forgalmának 
csökkentésére a Fa.vorit-exp-
1"essz útiránya megvaliozik. A 
vonat a Kelelibol Komü.romon 
át J-üzlekedik. 

Újabb belföldi expresszek 
A harmadik otévc tert:bcn 

a i·asuti s=emélya:::al!ltlis fej
lesztésének kiem lh·du ered
menye volt a beljóldi expressz 
vonatrendszer ldalakitása. A 
tíz expre,;,;z vona par úgy�zól-

Hosszan lehetne még 'l!Ol'<>l-
11)-.i a kisebb-nagyobb vállo
Zásokat, de erre egy cikk ke
retében nincs lehetóreg. Nem 
is fontos, hi�zen a vasutasok:, 
a forgalom e,; a vontatás dol
„oroi időben kézhez kapják a 
szolgálati menet.rendeket. ame
lyekben m.:nden olyan előírás 
megtalálható, ami a menet
rends::erii. kö-zlekedés nieg
t:alósítása h.o= s;;u/csegcs. 

V l Ferene 

tet.ésére, hadd tegyünk city ..-------------------------------------
összehasonlít.ást a 125 évvel ez
előtti és a mai menetrend kö
zött. 

A menef:n>nd,szerkesztók fi
ro,elmcssé�ét dírseri, hogy a, 
1971-7�. évi llii:atalos I\Te
-netrcn.d cl.só lap a1t korabeli 
dokumentumoknak szentelték. 
Az akkori rnenetrend 6l.el'
kesztésc még nem okozhatott 
nagy gondot. hisz mindössze 
egy lapból 1il!t, s a díjs:abást is 
tartalmazta. E::zel szemben a 
jelenlegi már kö-el 900 oldn
las és naponta. 2650 kózlckedó 
vonat menetrendjét ismerteti. 

17 pár nemzetközi vonat 
A különbözó európai vas

utakkal történt külc�ónö,; meg
állapodások eredményeként a 
nyári főidényben 17 pár olyan 
nemzeUcözi ·vonat érinti a 
MAV vonalait, amely :külónbö
zö országok fövaro$.!il kóti 
össze. Ezenkívül Budapestről a 
szomszédos országok eS)·éb vá
rosaiba további három pár 
nemzetközi vonat közlekedik. 

A nyárt főidenyben Pragába 
8, Berlinbe és Bukarestbe 5, 
Bécsbe 4, Belgrádba 3, Moszk
vába, Va,·sóba, Lipcsébe és 
Ka.ssáTa 2, Párizsba, Szófiába, 
Malm6be, Rostockba, Rijeká
ba, Poprádra, Mam.gáliába., 
Várnába és Burga.sba' napi 1 
vonatpár közlekedik. Ezenkí
vül közvetlen kocsik közleked· 
nek Kölnbe, St-uttga.rtba, Dort
mundba, Rómába, Torinóba, 
Grazba., Zágrábba, Splitbe és 
Filakot16ba. 

A nemzetközi forgalom 
szempontjából Budapest-Ke
leti pályaudvaT európai sz.in
ten is jelentős központ lesz. A 
nyári hónapokban 14 pár nem
zetközi vonat. érinti a pálya
udvart. 
' Az új meneh·endben a nem• 

zetközi összeköttetések nagy
sá..irendje alig változik. Az 
utaslgények és az üwmi hely
zet átalalculá.<\ának hatásiára 
azonban az egyes vonatok köz
lekedé,,ében nemze\Jközi 
megállaoorú��;nk fllapj:in -
több, jelcn cöscbb ,·altu1,á·; lesz. 

Nagyatadi tudósítás 

konz rvgyár igaz atója di iéri 
a vasutasokat 

Nagy·.ati.ld az o�zúg egyik 
legfiatalabb várnsa. va&utia 
viszont az ö1-e;:ebbe-k k<f.1:é tar
tozik, s az utóbbi idoben nagy 
forgalmat bonyolít le. A kis 
állomásra naponta nrolcv,m
kilencven kocsi érl(ezik meg
rakva gépekkel, épitóanyag
gal. Amikor nem győzték a 
[orgalmat. felt.öltótték a szom
szédos téglagyári tavat, és ott 
készítettek rakodohelyet 30 
--40 koc,,i számára. 

Bajáról jöttem Nagy
atádra - mondja Kitin Gyula 
állomás.főnök. - EZ sem tu.d
(am képzelni, hogy s=ulctett 
bácskai léteml'e gyökeret 1:er
jek Somogyban. Azóta másfél 
évtized telt el, és úgy érzem 
magam, mintha világéletem
ben itt dolgoztam volna. A 
városépítés valóban sok mnn
ká ba, töródésbe került. Szinte 
percnyi pontos terveket kí
vánt. Egyetlen hibás lépés na
pokrn megalmsztotba volna a 
forgalmat. De az építkezések 
nem állhattak meg. Osszefo
gott itt minden.ki a vára.s ér
dekében. Mikor a konzerv
gyár riszére hatalmas beton
traverzek érkeztek. a rendőr
ség segítségét-el !zál1ftottuk be 
az anyagot az épitl;ezés s=in
ltelyére. 

Elüzemszinten 
Az állomás dolgozói jól áol

gmtak, a Somogyi Néplap 
mégis azt írta róluk, hogy 
bármilyen s?Jép i,; a vüros, al• 
lomása a lcgc:,únyál:>b a me
gyében. 

- fgy van ez? 

zet&,ég :lllá, pontját, mis-ze
r:nt elobb a g� rak, intezmé
nyek és lakóházak készülje
nek el, s a::tá,i nyerjen új, 
szebb format a t:asút. Az is 
igaz, hogy az idegen. aki ,·á
rosunkba érkezik, eloször az 
állomúst pillantja meg. A 
felépítményt már megjavilot
tak. s enne-k mi jobban örü
lünk, mintha UJ feh·ételi épü
letet kaptunk , olna. A köl'e
telmé11yel; korszerű vasutat 
kívánnak. A nagyatádi va.suta
sok mindent megtesznek, hogy 
ez a kö:lekedéspolitika meg
valósuljon. 

- Évek óta élüzem s-z;;n
ten teljesítjük feladata. nkat 

folytatja az állomasfonök. 
- Jai;ultak dolgo=úink eletkö
rülményei. Minden dolgozónk 
szép, kertes házban la/ük. biz
tos!tott a megélhetésük. A:z 
első negyedévben 88,15 szá
zalékra teljesítettük a kocsi
rakodási és 103 száza:J.ékra a 
kocsikihasználási t.ervünket. 
A nagyatádi pártbirottság 
rajtunk tartja a szemét, min
den negyedévben �..á.mol
tatnak. hogy áll a munlca, mi
ben lehetnek segítségünkre, 
mit ,·állal a va. út a váro,;ra 
háruló feladafokból. Ezt ,:,. se
gítséget me,i;kapjuk a ,zak
s7.ervezettől is. A •zaks:eri:e
zeti bizottság Somogyszobon 
van, nálunk csak két bizalmi 
csoport dolgozik Sóla Sándor 
és Farkas Lajos vezetésével. 
Van egy szociali�ta brigádunk 
is. am�ly magában foglalja 
az egész állomást. 

Egymást seg'ítve 
- N"em tud m. At. biztos, Kilépünk Khin Gn,la c,1-

hogy hel�·e,.nck tartjuk a \ e- nos kis irodáJából. s a tóllé-

sen meg) ünk toqi bb a vas
utat legjobban gen:fbc ,·evő 
konzervgyár felé. Nem értem 
a megyei újságot, hiszen a 
régi épületet újjávarázsolták 
a vasutasOk. Mindenütt friss 
festék ilJata t€'rjeng, s a vi
rágág�·ásokba múr ülletik a 
melegházban nevelt nóvénye
ket. A konzerv�) ár kapujá
ban bucsúzunk az á!loma�íő
nöktol. 

A modern ipari üzemben 
Jeger Ferenc igazgató dic.'>éri 
a vasutasok munkáját: 

- Sol,at kös=önhetünk a 
vasútnak - mondja. - Ali
ho:::. hogy eredményesen dol
go:.:.unl.;, 1ninrl ig szük:;ég volt 
egymás érdekeinek kölcsönös 
figyelembevételére. Ha bármi
lyen prob!emánk akad!, b;-z,a
lommal fordulhattunl� az ál
lomás dolgozóihoz. vagy a pé
csi vasútigazgatósághoz. Rend
szerint segítettek. Igaz, tő
lünk sem tudtak olyat kér
ni, amit erőnklhöz képest meg 
ne rettünk volna. Évi hatezer 
vagonos f01•galmunk csak jól 
szervezet munkával bonyol!t
ható le. A közös munka során 
sokszor tárgyalunk az állo
má,:fónökkel. most is két ké
ré linket intézik, Szeretnénk 
ha bizonyos .iáratok nem• 
csak Csol:011yarlsor1táig men, 
nének. hanem tovább Is, merl 
a gyárnak Barcson és So
mogytarócán is vannak dolgo
zói. 

Elmondhatom, hogy a jövő
ben sok olyan partnert sze
retnénk gyárunknak, mint a 
,·asut. amely ponf.oo és meg
bí'lható. 

Molát l'crenc 

Ki lehet a törzsgárda tagja� 
@ Hivatalos Lap 13. számában megjelent az utasítB:5 
� a törzsgárda-tagqk anyagi és erkölcsi elismer_ése: 

nelt szabályozásáról. Sokáig húzódó és sokakat érmto 
kérdésre ad magyarázatot a szabályzat, bár értelme
;;ése ma még nem egységes. 

A törzsgáT<'J.a-tagság nem automatikus követke:::mé
nye bizonyos szolgála.ti idönek. A legalább 10 éves folya
matos vasúti szolgálati idóvel lehetőséi;l" teremtődik a 
törzsgárda-címre. Fontos kritériuma viszont a tagságnak, 
hogy a dolgozót a szolgalati helyén felvegyék a törzs
gárda-tagok sorába. 

Az elbírálás a szolgála.ti hely vezetójének és szak
szervezeti bizottságának együttes feladata. Ez a tény 
mindkettőre egyaránt felelősséget ró. A helyes döntésért 
a kollektíva előtt felelősek. Döntésüket mindig indokol
niuk kell. 

Mint az utasítás leszögezi, a törzsgárda-taggá nyil
vánít-ásná!, a munkaviszony tartamán kívül, figyelembe 
kell venni : a szolgálat mikénti ellátását, a munkafegye
lem betartását, a dolgozó vasútüzemhez raga.szlwdását, a 
szocia.1.ista k.özösséghez, munkatársaihoz vaLó viszonyát. 
'l'ehát mindazokat a körülményeket, amelyek jellemzőek 
a dolgozó munkájára, magatartására, egész tevékeny
ségére. 
� rek az általánosnak tűnő meghatározások, számos 
L!:l konkrét kritériumot takarnak. A döntésnél nem 
kisebb a felelősség, trúnt amikor arról kell dönteni, 
hogy vaTaki jó n'lnnkája mellett, emberi tulajdonságait 
tekintve, méltó-e a kiváló dolgozó címre és kitün
tetésre. 

Az egyértelműen rögzített kizáró ténY"!ző'k fenntOll'
gása esetén, nevezet=. ha valaki súlyns fe•yelmi bün
tetés hatálya alatt áll, vagy ellene fegyelmi eljárás van 
folyamatban, könnyű a helyzet, hiswn egyértelmű az 
elutasítás. Más a helyzet, ha azt kell mérlegelni. hogy 
ki, hogyan, közmegelé,,"edésre, dicséretesen, vagy hanya
gul, nemtörödöm módra látja el szolgálatát. 

Akire minden időben bizton lehet számítani, ann.al, 
törzsgárda-taggá nyilvánítása egy perc!g sem lehet 
kétséges. De, hogyan lehetne törzsgárda-tagnak, tehát 
olyannak elismerni, akire mindenkor lehet számítani, 
azt, akire soha nem lehet számítani. Akit legszíveseb
ben a munkahelyen kívül látnának, de a lét.számhiány 
trúatt, kénytelenek foglalkoztatni. 
íMl inden legalább tízéves folyamatos munkaviszony
� nyal rendelkező, fegyelmezett dolgozó, mellén lát
ni akarjuk a tör-.lSgárda-je!vényt. De lejáratná a tör=s
gárd.a tefoíntélyét, ha a fegyelemlazítók, a munkából 
gyakran igazolatlanul távolmaradók, a parancsmegs:;e
gök is vi.selnék azt. Ha a közismerten lógósok is része
sülnének a törzsgárda-tagokat megillető előnyben, hol 
maradna a vasút iránt tanusftott hűség, a hivatásszere
tet megkülönböztetett megbecsülése. 

Nem méltók a kitüntetó címre, különleges elbánásra, 
jutalcnnro, a. vánd01·madarak. Azok. alctk mintlj.i1;. to
vábbállnak, ha valahol néhány forinttal több üti a mar
kukat, de ismét a vasútat válasszák, ha nem találták 
meg a számításukat. 

Mérlegelni kell azok helyzetét, akik soha ré5Zt nem 
vállalnak a közösségi mWlkábúl. Minden tettüket csu
pán es kízárólagosan, az anyagi érdek vez�rli. Akik még 
egyetLen lépést ingyen nem tette1c a kö-össégért. A dur
va, kötekedő, munkatársaikat becsmérlővel nem vállal
nak közösseget a hivatástudattól vezérelve dolgo.i:ó, be
csületes munkával helyt.álló munkatársaik. 

@ cikkben elsósor.ban arra kívántuk felhívni a ti• 
ü"U gyel.met, ami egyeseket méltatlanná tesz a törzs

gáirda-1.agságra. TeLtüik ellt az.ért, hogy megkúlönböztc
té.st tegyünk a mintegy százezetTe tehető törzsgár-da
tagságra méltó vasútasok1.ól. Arra akartunk rlimutatnt. 
hogy a. wrzsgá rrla-taggá n11il1-á11itás nem lehet automa
tilcu.s. A szemelyzeU és munkaügyi swrvek úllal <'l
ké,,zálett listát, fentiek szerint, személyre b<mtva kell 
vlzsgáln!. Törzs árda-taggá kell fogadni az arra éniL>Jnc
sekct. s az ő jó hírüket öregbíteni: 1-i;árni a.ukat, c.l;ik 
méltatlarwJ..; erre az elismerésre. 

A kőbányai leertészek 
a nyárra készülnek 

A józsefvárosi pályafcnnlar
t.:isi tőnókség J;őba nyai kerte
s;;erének doJgozoi szorgosan 
tevékenykednek az üvegha
zakban és a kerté,:.:et terüle
tén, hogy a vkágpalántá.kat 
időben ki tudják últetni a pá
lyaudvarok, szolgálati heiyek 
és vonalak mentén. Az idén 
több mint 120 ezer palántát 
nevelnek. A főleg as•zony- és 
leánykezek munkaja nyomán 
hamarosan több mint hat es 
fél ezer négyzetméter területű 
virágágy kerül betelepítésre. 
Zöldell már a több mint 45 ezer 
négyzetméter felületű pázsit és 
mindössze néhány hét, s több 
mint 20 ezer petúnia, ennél is 
több szalvia, tl}bb mint hat
ezer kánabokor, közel 10 ezer 
muskátli teszi hangulatossá 
élénkké a pá!yaudva.rok, stol
gáltai helyek környékét és az 
ubastereket. Jól serdül a több 
mint tízezer szegfű és a vas
utasnapra készített előnevelt 
gladiól>usz, a népszerű kardvi
rág. 

A díszítés és kiültetés során 
előnyt élveznek a nemzetközi 
pályc.udvarok hl fővonali szol
gála.ti helyek. A több mint 1 10 
szolgálati hely között a Buda
pest-Keleti, a Déli és a NYLl
ga,ti pályaudvar mellett a ha
zai és külföldi vendégek áHal 
annyira kedvelt úttfü·őva.súté 
az elsőbbség. Csupán az úttö
rőva,út állom:lsai és vonalai 

mentén több mint 40 e,cr vi• 
ragpalántáL ültetneK ki a 
festói környc ct hangulatának 
teljesebbé tételére. 

Azután a hegyesh.,!mi, pusz
taszabolcsi és hatvani vonalak 
állomá&ail'a kerül a sor. A ker• 
tészet szocialista brigádjai, az" 
Ifjusági, a Béke. és a Kossut/, 
brigád asszonyai , leányai a 
férfiakkal együtt azon verse
n�·eznek, hogy a létszámhiány 
ellenére a növényneveiés, gon
dozás. ne szenvedjen hátrányt, 
s az előző évekhez hasonlóan a 
nyári forgalom kezdetére vi
ráglx.n is gazdagon pompáz, 
:,,an'8Jk a vasúti szolgált.M he• 
Jyek, utasterek. 

Kovács Gy. János 

Táncoltak 
az öregek 

Jol sikerült az öregek napja 
Nagykanizsán. A st.akszcn·ezet 
nyugdíjas csoportja iilt.al ren
dezett és a szolgálati főnöksé
gek, valamint a mozgalmi 
szervek támogatásával létt"e
hozott talá I kozón 21/l nvuga
lomba vonult dolgozó jelent 
meg. 

A szépen megterített, vi
rá�al díszitelt nszl.alokmil 
mindenki jól érezte mag;it. A 
vcnd&gsé�ct kih·ető tiinc haj
nali 3 órakor erl véget. 
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Próbaút előtt az l\'163-as 

Nagy sebesség, 
2700 lóeró jellemzi a magyar ipar új termékét 

A vasutasok gyorsaJP. meig
kedveliték a gőzösöket felváltó 
Diesel-mozdonyokat. Nem túl
zás talán az sem, hogy az új 
vontait.ó járművek közül az 
M61- .svéd és az M62-es 
szovjet gyártmáin,yú Dieselek 
2000 lóerős telj esrtményük!kel 
és több mint 100 kilo.rnéreres 
óránkén,ti sebességükkel a 
korszerűsödő vasút bii:sZlkJesé
gei lelitek. 

Hamarosan azanbaln még 
erősebb, még gy·orsabb Diesel
elel�tromos mozdonyok jelen
nek meg a MA V vonalain, és 
ezek a magyar ipar ·termékei 
les2lnek. Az első 2700 lóerős, 
130 k!m/ó oobességú, M63-as 
sorozatú mozdony - amelyet 
a Garu:-MÁVAG és a Ganz 
Villamossági Művek közös 
vállalkozásban már elkészí<bett 
- még ebben a hónapban 
megkezdi százezer ltiloonéte
res próbaútját. Készül ugyan
al�kor a követklezó M63-as is, 
amely,nel, a leg;nagyobb sebes
sége 160 km/ó lesz. 

Ezenh"ivül vajon milyen tu
lajdonságok jellemzik az új 
vontató jáL"műveket? 

Indítás 
„köszörülés" nelkül 

Először is elmo111dhatjuk ró
luk, hogy ldílső méreteik és 

vonóe,.,ejük meg'egye2ll1ek. A 

1)1"ototípusba eredeti francia 
=tort építettek, de a többi 
ilyen jármú Diesel-motorját a 
Ganz-MAVAG készil.i a Fran
ciaországból vásárolt licenc 
alapján. A Diesel-moto1· 3JOO 
kilowatt teljesítmén ·ü, há
romfázisú, 12 pólusú. váltako
zó áramú fógenerátort mű• 
ködtet, amel:ylilek állóreszén 
csillagkapcsolá..� tekercselés 
van. A főgenerátor háromfázi
sú, hídkapcsolású egyenirányí
tó kö:z:beiktatá'!sáYal látja el 
árammal az egymással szink
ro:1.ha;n. �ra,na,kkoc egymás
tól függetlenül is működtet
hető vontató motorokat. A 
ha.l, párhuzamosan kapcsolt 
villamosmotort a fókontakto
rok kapcsolják rá a főegyen
irányítóra. A mozdony kiváló 
tulajdornságai közé tartozíl;: -
ahogy a szakemberek ígé1;k 

a tapadósúly maximálls 
kihasználása: a kerékcsúszás 
nilküli, igen 111agy i,ndító
erő is. 

Nem célunk most a iarmú
röl egészen részletes műszaki 
leír.ást közölni, de feltéUenül 
érdemes megemJ.i;teni, hogy az 

Hamarosan elindul próbaútjára a 2700 lóerős Diesel-villamos 
mozdony. 

új mozdonyok villamos vonat
fűtési berendezéssel vannak 
felszell'elve. Ez télen fa alkal
massá tes::i őket s::emély- és 
gyorsvonatok továbbítására. 

Hatásfok es üzembiztonsag 

A fűtésre fordított energiát 
s:z:iooség esetén fel lehet hasz
ná1!1li a vontatási képesség nö
velésére, va11:yis a fűtési fo
gyas2l1:ók (fűtőtestek) a sze
relvény gyorsításának időtar
tamára kikapcsolhatók. Ilyen
kor a Diesel-motor egész tel
jesítménye a vonóerő növelé
sét szolgálja. A jármú. kor
szerűségére jellemző emJéb
ként, hogy a vontatási telje
sítményt automatik1Ls beren
dezések szabályozzák.. A ger
jeszrt.ésszabályozó például a 
vontatási reljesítmén\"t ol_,·an 
értékűre állítja be. hogv a 
vonrtatási. a segédüzemi és a 
!Ütési teljesítmény öss7..ege 
mindig a Diesel-motor beál
lított teljesitményé,·el legYen 
egyenlö. A regulátor és tar
tozékai a Die.sel-mo:ort meg
Yédik a káros túlterheléstől. a 
főgenerátor fe;zültségát korlá
tozó berendezések pedig a 
villamos matorokat óvják m� 
attól, hogv a számítottnál na
gyobb igénybevételrtek legye
nek kilé\"e. Mindez ,·ége•ed
ményben a mozdony üzembiz
tonságát és hatásfokát 111nveli. 

A Ganz-MÁVAG-ban kiala
kított és az úi Diesel-eleklro
mos mozdonyhoz felha:szmált 

Co-Co elrendezésű forgóváz 
kiiű.néí<m illes-�kedik a fővo
nali pályaívekbe, '.k.anyarokba : 
a nyomkarima élesedése és 
az egyéb 1wpástényezők elő
fordulása elvileg a legmi11imtí
lisabb. A mozdony rugózását 
is a legkorszerűbb elvek sze
I1ÍJ1 t alakították ki. 

Korszerü fékrendszer 

Az M63-asokat gyorsvasúti 
fékekkel látták el. Egy jár
m ú,·ön 1 2  darab 8 szek=dos, 
3,8, illetve 8 atmoszféra nyo
má.sú K.norr fékhenger van. 
A féksaruk kétoetétesek, és 
P 14 jelű, ru,gy foszfortartal
mú tuskó!,kal vannak ellátva. 
Üzemi fékezeskor a su-rel
\<>nyt légfék. ' a mozdonyt csal( 
villamosfék fé!,ezi. Gyorsféke
zéskor viszont a mozdony lég
féke is múködik - Yagy a 
\'illamosfék;kel együtt, ,·aqy 
an&lkül, ahogy a :szerk€ZC'ti 
ös-szehangolás ez,( megkívánja. 

_4 prábaiizcmel�s érd0ke., és 
a s=akcmbe,·e/; s=ámci ra i:ga1-
mas időszaka még cs�k ezutá n 
1,övetkedk, de az E-mlflett jel
lemzők máris azt mu•a.tják. 
hogy a közeljö,·óben a MA V 
jármúp:u-kja ismét korszerű 
vo:itatógépekkel bó,·üJ. Remél
jük, a hazai ipar te1mékei
k · nt előúlli tolt 2700 lóe-rös 
Die,sel-elektromos mo,.donyok 
elö��gítíl;: majd a vasút eg�·re 
nagyobb és m!nd l(ul"urállab
bá Yáló forJalmának lebonyo
lítását. 

Séra Sá ndor 

Mi nehezíti a kocsi intézők munkáját? 
Látogatás a budapesti igazgatóság kocsii:itézőségében 

Rákosrendezőről 60 sze
nes Dorog, Szolnohról 50 fedett 
Záhony, Ferencvárosból 55 
nyitott Salgótarján . . . Ilyen 
rendelkezések hangzanak táv
beszélőn vagy képeznek be
sl'Jédtémát az úgynevel'lett vo
nalasok, raportosok között. Az 
irodák nyüzsgő hangyabolyhoz 
hasonlíthatók. Puskás József 
felügyelő, a KTG vezetője ne
heren kerül eló. Vele besz.él
getünk. 

- A nehezén túl vagyunlc -
mondja. - Kimásztunk a téli 
bajokból, a nagy „leégésből", 
melynek több, de rajtunk kí
vülálló okai voltak. Ennek el
I=ére rajtunk csattant az os
tor. Hiába intéztük a kocsikat 
ide vagy oda, ha azok nem mo
zogtak az időjárás, géphiá.ny 
vagy torlódás miatt. 

A körülötte levő raportlapok 
is igazolják S2Javait. A napi 
s.zük,ségleteket fedezik. 
Amennyi kocsit igényelnek a 
felek, annyit kapnak. Ideális 
á11.apot . • •  

De nem mind arany, ami fény
lik! Sok baj származik abból, 
hogy nincs megbízható kocsifel
írás. Gyakoriatilag elégtelen 
megoldás az, hogy a vonatveze
tók terhelési másolatot adnak 
le. Előfordul, hogy elfelejtik le
adni, vagy elkallódnak a 
jegyzékek. Gyakran olvasha
tatlanok, összefolynak, elmo
sódnak a S7.ámok. Rosszak az 
indigók, hibásan írják fel a 
kocsik cégjelét, nem állapítha-

tó meg, hogy a kocsi rakott mwuca érdekében a nag,i obb 
vagy üres, de az sem, hogy állomásokon megeró,íteLti<il< a 
OPW vagy nem. Ilyen és ha- KTG szolgálatot. l\Jinden esz
so,nló mulasztásai, kedvezőt!e- közzel ráké.ny:;zerítjük a kül
nül befolyásolják a jó és po-n- szolgálatot a reggeli és esti 
tos lcocsiintézést, a munka jel- pontos létszámjelentésre. A 
lemzőjét, az egyik fontos nép- megjavuit kocsiintézéssel kap
gazdasági tényezőt, a kocsifor- csolatos Kőbánya-felső és 
dulót. Szolnok jó munkája, hogy Zá-

'4-z igazgatósági határállomá- hony jól kapja a szükséges 
so!rnn a legrosszabb a helyzet. ü.res G és K szerelvényeket. 
Például ;i szombathelyi és a Szép kivitelben, gondosan 
budapesti igazgatóságok mes- vezetve, szinte kínálja magát 
gyéjén, a győri deltán, feb- betekintésre az asztalán levő 
ruárban 29 páratlan és 27 pá- szocialista brigádnapló. 
ros vonat nem adott le terhe- A csoport valamennyi tagja lésmásolatot. Ez közel 3000 ko- brigádtag. Április 4. és május csinak felel meg. Tehát 3000 1. tiszteletére megújították és kocsit nem lehetett figyelembe kiegészf!:ették az elmúlt évben venni, így azok mozgatása nem jól bevált szerződésüket, melyirányítással történt. De függet- nek egyik fő pontja a statikus lenül ettől irreálisalcká váltak kocsiterhelés figyelembevétele il na_f:'i Zét�á.mok és minden és a kocsik ennek szem előtt kocsiintézessei kapcsolatos tvirtásával történő intézése. Ki-munka. csi dolognak látszik. de nagy 

Ide tartozik a kocsiálláspénz jelentöségú! 
felemelése. Jó _dolog volt. _ A kocsik Intézésénél fi.Nyertek vele a vallalatok, a gy-elemmel vagyunk az érdené_Pgazdaság . és a vasút is. kelt állomásra, vonalra, az ott Mmd�1hol_ 1�ekeznek �á- levő tengelynyomásra és a lyozru a �1- es berak_odasokat. kocsikat ezek szerint dirigál
�gy- v3;1 Jol, de nekunk n�m juk - kaptuk a felvilágosítást. al!aspenz kell, hanem kocsi. - Ennek figyelembevétde, az 

- Milyen a kapcsolat a for- optimális terhelés, az elmúlt 
ga1mi irányítókkal? - kérdez- évben 34 395 kocsit jelentett. 
zük. A brigád jó szellemére jel-

- A lehető legjobb, különö- lemzó, hogy két társuknak, 
sen azóta, amióta a felemelt Benke Józsefnek és Szuhai Fe
tétszám mellett biztosítani tud- rencnek 1-1 családi há.m.t fel
juk az állandó éjjel-nappali, a épített a csoport. 
men,itirá.nyítókkal együtt mű-
ködő kocsiiintézőket, A jobb Gorgely József 

Határozottabb fel lépést 
a fosztogatókkal szemben 

PELHABORITOTT, amit 
Földi József jegyvizsgáló a 
Magyar Vasutas április 19-i 
számában egy kocsifosztogatá
si ügy ,,sima" lezárásával kap
csolatosan írt. Évente hatal
mas összeget költünk vasúti 
személykocsik beszerzése és 

fei,,nta.rtá:sára. Új kocsijamk 
korszerűek, berendezésüket 
iparművészek és mélnökök a 
célszerűség és a kényelem, az 
ízlfuesség és a kultúrá1t uta
zás követelményeinek megfe
lelően, nagy gonddal alakítják 
ki.  A bonyolult futómű, a ru
gózás, a világítás és fékberen
dezés, a fűtés és szellőzés, a 
vízs7,0Jgáltatás, a hang_ és 
hőszigetelés mind-mind ana 
swlgáJ;na:k, hogy az utas a 
kocsiban jól érezze magát. Az, 
hogy ezek a drága berendezé
si tárg11ak sok kocsiból hiá
nyoznak, hogy rossz a világi
tás, a fiités, nem működnek Cl2 
utaskényelmi és higiéniai be
rendezések, nagyrészt annak a 
1:a ndalizmusnak tu1ajdo-nit
ható. ami - részben a kelló 
megtorlás hiányában a 

MAV területén lábra kapott. 
Miután a kocsik alkail'észei 

egymással szerkezeti ös.;z,efüg
gésben vannak, az, aki egy 
akár csak néhány forintot érő 
alkatr.iszt leszerel, vagy eltu
lajdonít, beláthatatlan kárt 
okoz az egész kocsi fútésé
ben. vi!ágftásába11, illeti:e üze
meltethetőségében. Emellett 
a saját életét is veszélyezteti, 
mint az az általános iskolás 
fiú. aki tavaly egy üzemben 
levő villamos fűtési fülke

-kapcsolót sze-relt le és eköz
b€'n az áram halálra sújtotta. 

A szabadon csüngő vezeté
kek veszélyeztetik az utaso
kat, nem szólva egy esetleges 
zár.lat által előidézett tűzeset 
kö\ etkezn1énveiról. 

AZ UTAZÚKÖZÖ:SStG 
nagy többsége értékeli a nép
ga7Jdaság és a MÁV erőfes,:1-
tései t, amelyeket a kultúrált 
utazás feltételeinek javítása 
érdekében tesz. Az a tapasz
talat, hogy a kulturált kör
nyezet jó hatással van az u ta
zókra. Akadnak azonban olyan 
eg)'ének is - főként a fiata
lok között -, akik eltulajdo
nítják vagy fclelöUenül ron

582 fénycsövet és 89 175 vil
lacmos izzót törtek össze, illet
ve vágtak szét. 

A kártevők leleplezése a 
közlekedl'i vonatokon elsősor
ban a jegyvizsgáló feladata. A 
jegyvizsgáló azonban nem le
het mindenhol jelen. Ezért 
mindennél többet jeJentene a 
széles körű társadalmi �e
fogás, az, ha .a vasutasok és az 
utazóközönség nem nézné tét
lenül a rongálásokat, hanem 
segítene a károkozók leleple
zésében. 

Annál az esetnél, amiről 
Földi József írt, a jegyvi7.sgá
ló jelen volt, megállapította a 

fosztogatás tényét és azt, hogy 
ki a fosztogató, mégis „futni"' 
hagyták. Szerencsére, nem 
mindig ez történik. Az el
múlt évben a vasutasok, a 
rendőrhatóság és az uta-zókö
zönség több kárteYőt leleplez
tek. Ezek ellen bűnvádi eljá
rás indult. 

A kocsifosztogatást sem a 
vasút vezetői, sem a hatósá
gok nem tekintik sima'' ü!lV
nek. Intézkedések 'iörténtek· a 
vasútőrség megerösí!ésére, 
valamint kocsiörök beállítá
sára. Néhány vonatot rend
szeresen kísér rendőrjárőr. 

EMLITl::SRE M�LTO a győ
ri vasúti rendőrőrs munkáJa, 
amely igen jó kapcsolatot ala
kított ki a csomópont vonat
kísérő személyzetével és a 
jegyvizs<Já'ók>kal. Területü
kön egyetlen szándékos kár
okozá.s sem zárul le a helyszí
nen, vagy esetleg utólag lcifi
zetett lccirtérítéssel. A kár 
megtérítése ugyanis nem men
tesíti a fosztogatókat. rongá
lókat sem a szabálysértési el
járás, sem pedig a büntetójo
gi következmények alól. A 
szabálysér ési eljárások soTán 
ki.szabott pénzbüntetések cél
ja, hogy egys;;er s mindenkor
ra eh,cgye a /.árt okozó, feZ..
lótlen vagányok, fenegyere
kek kedt·ét a társadalmi tu
lajdon rongálá ától. Elöfordul
hat, hogy a MÁV cikklistá.n 9 
forintos áron szerepló vil
lanyégő, amelyet szórakozás
bó eldun-ogtattak, a garáz-

dáknak több száz íwintjába 
kerül Egy kőművessegéd, aki 
nyúlketreceire a MA V sze
mélygépkocsik üléseinek 
szá.mtábláit szerelte fel, szán. 
dékos rongálásért olyan pénz
büntetést fi'.retett, hogy abból 
valószínűleg légkondicionált 
nyúlketrecre is futotta volna. 

A MA V egyéb szempontból 
sem lehet közömbös a kocsi
rongálóklm.l szemben, akik er
kölcsileg is károsítják a válla
latot. Hovatovább ugyanis 
annytra elharapódzik a fosz
togatás és a vandalizmus, 
hogy a MAV jelenlegi appa
rátusa nem tudja folyamato
san pótolni az eltulajdonított, 

'lefosztott, tönkretett berende• 
zési tárgyakat. Az a rengeteg 
reklamáció, méltatlankodás 
és jogos panasz, ami emiatt a 
közönség, a sajtó és a rádió 
részéról a MA V-ot éri. igen 
súlyos erkölcsi kárt okoz. Ep
pen ezért jelent meg 1964-ben 
a Hivatalos Lap 28. számá
ban a „Kocsirongálófo lelep
le;:;őinek jutalmazása" tárgyá
ban miniszterhelyettes.i ren
delet, amely s-rerint a társa
dalmi tulajdon fokozottabb 
megvédése, a rongálások 
mennyiségi és minőségi csök
kentése, az okozott károk 
megtérítése és a szándékos 
kocsirongálók leleplezése cél
jából 1 964. július l-től - to
vábbi intézikedésig - a szán
dékos kocsirongálókat tetten 
érő vasutas dolgozókat - a 
vezérigazgatói alap terhére 
- 200 Ft ;utalomban kell ré
s;esítení. 

A JUTALOM KIFIZET�
RE KERtlL, mind a szolgálat
ban levö, mind a szabadna
Pos vasutas dolgozóknak ab
ban az esetben, ha a szándé
kos rongálást elkövető egyén 
személyazonossága megálla
pítható és {gy az érdekelt át
lomásfönökség a kártérítés 
behajtásáról gondoskodhat." 

Reméljük, hogy a jövőben 
lrncsirongálá.si ügy nem fog 
olyan .. simán·• lezárulni, mint 
azt Földi József jegyVizsgáló 
levelében irta. 

Sarbó Tamás, 

a 7. B. Műszaki Kocsiszolgálati 
Osztály vezetője 

gálják a társadalmi tulajdont. �--------------------------
A múlt évben a vasúti kocsik 
berende-1.é-..einek rongálásából 
több mint 3 millió forint kar 
é;-te a rasutat. Leszereltek es 
elvittek 1841 tükröt, 1363 szap
panadagolot. 403 hul!adek
gyújtőt, 2660 kalap-, illetve 
ruhaakasztót, 340 kfüncset, 
1701 villanykapcsolót, 676 füg
gönyt. hogy csak a jelentó
sebbekct említsük. 

MÁV-Volán kompfexbrigádok 
tanácskozása Hajdúszoboszlón 

Akadnak olyanok is, akik a 
kocsik berendezéseit kizáL"ólag 
rombolási hajlamuk kiélése 
céljából teszik tönkre. Ezftltal 
a kocsikat több napig, esetleg 
több hétig is ki kell vonni a 
forgalomból. Ilyen rombolási 
szándékkal 9854 ablaküveget, 
636 speciá.lis orna ment ablak
üveget, 328 mübór üléshu:alot, 

A debreceni i gazgatóság te
rületén működő MAV-Volán 
komplexb1·igádok vezetöi, kép
\iselöi a közelmúltban Hajdú
szoboszlón tanácskoz'4k El
határo:cták, hogy a brigádok 
tevél<enységét félévenként ér
tékelik. Az igazgatóság 2936/ 
71. sz. rendelete elöfrja a ver
senyszempo111tok.at. Pó célki
tűzés, hogy a mozgalomban 
résm vevő brigádok elérjék a 
megtisztelö szocialista címet. 

F E LH ÍVÁS 
btiztartási tüzelőanyag vúsárlásara 

A vasutasok folyamatos és zavartaln tüzelőanyag-ellátása 
érdekében évről évre nagy erőfeszítések történnek a részletfi
zetéses kedve=ény kiterjesztésével értékesítésre kerülő tüze
lőanyag minőségének javítására, választékának növelésére. En
nek ellenére az ellátásban vannak nehézségek. A legtöbb gon
dot az okozza, h-Ogy a rendelfoezésre álló tüzelőanyagot a nyári 
időben a dolgozók és nyugdíjasok alig -vételezik, ugyanakkor 
az őszi és téli hónapokban tömegesen jelentkeznek a szükség
let megvásárlására. 

A bányászat a népgazdaság tü:oolói,gényét csak e.gyenletell 
ütemezéssel tudja biztosítani, ezért a vasutasság szükségleté
nek egy részét a nyári hónapokban is át kell venni. Amennyi
ben nyári időszakban a dolgozók a tüzelőanyag beszerzésétől 
tartózkodnak, a vasút az ütemes átvételt nem tudja biztosí
tani és a kiesést a bányák későbbi időpontban már nem tudják 
pótolnl. 

Minden dolgozónak és nyug9íjasnak saját érdeke, hogy 
tüzelöanyagának beszerzését ne halassza arra az időszakra, 
amikor azt csak sorbaállással, kisebb választékból lehet ki
elégíteni, 

Külön felhívjuk a Budapesten házhozszállítást igénylők 
figyelmét tüzelőjegyeik időben történő leadására1 mert a gép
kocsival történő zavartalan házhozszállit.ást elsősorban a nyári 
idéí5zakban lehet biztosítani. 

A MAV Anyaggazdálkodási és Ellátási lgazgatóság kéri a 
vasutas dolgozókat és nyugdíjasokat, hogy időben szerezzék be 
tüzelőjüket, mert ezzel nemcsak a vasút munkáját segítik elö, 
hanem első.sorban maguk és családjuk érdekét szol_gálják. 

A hozzászólá ok szenvedé
lyessé2;e is a komplexbrigádok 
tenni akaeását tükrözte. Szá
mos olyan probléma kerfüt 
fel·3zínre, melynek megoldását 
az élet sürgeti. Raktárak bó
vitéc.e, a kocsirako1nányú és 
a darabárus rakodás gépesíté
se, a rendszeres rakodóalaP
forgalom bevezetése a darao
árukezelésbe, az éjszakai és 
ünnepi árukezelés és sok olyan 
kérdés hangzott el, melyek 
megoldása a MÁV és a Volán 
dolgozók szoros, baráti együtt
működését igéni-u. 

A komplexbrigádok munká
jának eredménye igen nagy 
jelentőségű. Értékük csak 
népgazdasági szinten mérhető. 
Minden megtalrnritott kocsi
óra. minden intézkedés a da
rabáru-fuvarozás finomításá
ra, a népgazdaság javát szol
gálja. 

„Abszolút 

feled6kenység" 
Tapolcán Horváth Sánaonil 

átmenesztő kezeli a talált tár
gyakat. A napokban beállított 
hozzá egy nő, hogy kellő iga
zolás után átvehesse vonatban 
felejtett esernyőjét. 

Miután az utas eltávozott, 
Horváthné észrevette, hogy 
esernyője helyett most pénzzel 
tömött erszényét felejtette ma
gával vinni az „abszolút fele
déJ;:enység'' rekordere. 

Szerencsére, hosszas keres• 
gélés után sikérült megtalálni 
a pénztárca gazdáját az indu, 
lásra váró 7536 számú vonaj 
egyik fülkéjében. Nem csoda, 
hogy boldogan hálálkodo� � 
becstiletes átmenesztőnő.nek: , . ,  

Bognár Károly 



mt. ltA..n1S ri. lfA<;)' AR VASUTAS 

A szerkesztőség postájából A közlekedés fej lesztésének fő irányelve : 

A LEGJOBBAKNAK JÁRÓ KITÜNTETÉST 
SZORGALMAS MUN1KÁ VAL ÉRDEMELTÉK KI 

az igények kielégítésére alkalmas 
hálózat megteremtése 

\ 

� legutóbbi számában 
111ár beszámoltunk arról, hogy 
lllelyik csomópont, fónökség, 

. azem, intézet, ifjúsági szerve
zet.szocialista brigád részesült 
ti_:�gjobbakat megilletó kitün
tetésben. A Minisztertanács és 
� SZOT yörös vándorzászlajá
val kitüntetett négy csomó
pont, illetve üzem kiemelkedő 
munkáját egy-egy nportban 
J..-ülön is mellattuk. 

A szolgálati helyeken or
szágszerte lezajlott ünnepsé
gek ÖIJ."Ölllteli és a további 
munka szempontjából bizako
dó hangulata levele-zőinket, tu
dósítóinkat is írásra késztette. 
A szerkesztségünkbe érkezett 
b�bb-rövidebb levelel,ből 
ragadunk ki ezúttal szemelvé
nyeket. 

Száz.tíz szocialista brigád 
A miskolci jarmujavítoban 

lezajlott ünnepségról Pa! lst-
1íán szamolt be. Többek között 
ezt írja: 

,.üzemünkben az elmúlt év
ben 88 szocialista brigád 720 
tagja versenyzett a kitúzött 
feladatok • teljesítéséért. Az 
ütem jó eredményeivel párhu
zamosan 63 brigád elnyerte a 
szocialista címet; 5 brigád a 
bronz-, 1' az ezüst-. 9 brigád 
az aranyjelvényt érdemelte ki, 
hozzá a szemelyenként járó 
W0-500. vagy 800 forint jutal
mat is. A kitüntetéseket Varga 
Zoltán igazgató és Bárány 
Gyula Sl.b-litkár adta át a 
brigádoknak. A dolgozók 
ngyanezcn i!Z iinncpségen e_ey
hangú lelkesedéssel fogadtúk 
a kollektív döntésen alapuló 
bejelentébt: üzemúnk teljes 
létszámmal fLl(}ja lett • 1Wa-
011ar-Szovjet Baráti Társaság
tl(llc. A munkásnemzetköziség 
jegyében igyekszünk szakmai 
és baráti kapcsolatainkat még 
szorosabbra fűzni a Szovjet
unió dolgozóival, akik között 
nagyon sok személyes ismerő
sünk, kedves barátunk van 
már. Segíti törekvésünket, 
hogy a szocialista brigádok 
száma az idé-t:l 1 10-re emelke• 

gében a forgalomból. Az áj 
motorvonatokkal kulturáltabb 
körülmények között szállithat
juk az utazóközönséget. A SZ<!
mél11fo-rgalom eouébként 15 
s:::azalélckal nőtt 1969-hez ké
pest, s a szemétuvonatok -me
netrendszerűségében eléTtü/c a 
98,9 szá:alékot." 

A MAV kiváló brigadiai 
Beszámolt a tudósító a te

hervonatok közlekedtetésében. 
a vontatási dolgozók újüásí 
mozgalmában, a szertár és a 
pályafenntartás szakvonal.i és 
politikai munkájában elért 
kimagasló eredménvekról ís 
külón rámutatva a· szocialist� 
brigadok, KISZ-fiatalok ét
demeire. 

U�yanc,;ak Szentesről, az 
építesi főnók eJ szocialista bn
gedjaínak helyt,il!asáról frt 
rneltató sorokat Fogas Pál ío
intéző. Megemlíti többek kö
zött. hogy a hegesztő epítésve
zetőség Dó?sa Gyö,gy szocia
lista brigádJa elnyerte a MAV 
Kivá1ó brigádja kitimtetést. A 
fónökségp.él dolgozó 12 szocia
lista brigád a különböző ki• 
tüntetésekhez összesen 80 OOO 
forint jutalmat kapott múlt 
évi munkája elismeréséül. 

Két levél szamolt be a 
Hatvan-Salgótarjáni Pálya
fenntartási Főnökség eredmé
nyes munkájáról. Az egyiket 
Szücs Ferenc, a masikat Ku.tl>i 
Jó=seJ küldte. Mindkét levél 
kiemeli a pásztói V. pálya
mesteri szakasz Keiemen-brí
gádj:inak és a hatvani XIV. 
kertés-�eti szakasz Pttr1(.(!S Kál
mánné által vezetett, Dózsa 
Györgyról emevezett nöi bri
gádjának érdemeit. Az egyik 
közösséget a MA V Kiváló bri
gádja címmel, a másikat 
aranykoszorús jelvénnyel tün
tették ki. 

A fónökség különben 111 
százalékra teljesítette múlt 
évi, beruházási termelési ér
téktervét. A dolgozók között 

most 158 OOO forint 
oszto tt.ak ki. Amit a közlekedésgazdasági konferenciaról még el kell mondani 

Példás együttmúködés 
A kisebb állomásokról is ér

keztek tudosít sok. A Kivalo 
szolgt\lati helyként elismert 
JHuro,111 állomásról szol Bot
diz•ar Gyula levele. ,.Az állo
más dolgozói a Lenln brigád 
tag1akent végzik s,corgalmas 
e, odaadó munk{,iukat - ir,a. 
- Ez a kis közó. fég igen 
nagy feladatok megold�sára 
képes. ezt igazolja a most el
nyert kitüntetés . .  " 

Murányi Tibor a S?Jnren él
üzem címet kapott Bánréve 
á!Joma$ dolgozóinak munkáját 
méltat\ a mutawlt ra. hogy az 
eler-t s1kerek cJzyik le„fobb zá

Lapunk április 9-1 számá- latmenetét és legfontosabb 
ban rövid tudósítást közöl- megállapításait ismertettük. 
tünk a Közlekedéstudományi Helyszűke miatt nem térhet
Egyesület közlekedésgazdasági tűnk ki azonban Röclönyi Ká.-
5Zakosztál.va és debreceni terü- rolynak, a miniszter első he
leti szervezete rendezéseben a lyettesének, valamint dr. Mé
Hajcluság föváros:\ban meglar- s;::áros Kúroly miniszterhelyet
toLt háromnapos kózlckedes- tes előadásának, sem pedig 
gazdasági konierenciarol. Mint dr. Holló Lajos, az I. szakosz
megir.uk. a kon[erenciát dr. tály �·ezetőie korreferátumá
Csanádi Györav közlekedés és nak ismertetésére. Mivel mind
postaügyi miniszter A közleke- három előadás olvasóink ér
dés és hírközlés fejlesztésének deklődésére tarthat számot, 
leafontosabb feladatai című most közöljük fontosabb meg
előadása vezette be. Gondo- állapltásaikat. 

A vasút d inamikusan fej lődik 
loga a hatarállom," magyar Rodunvi Karoly A ko:leke- gálatában az e,4,. cs közlckedé
es e ehsziovak vasuta.ainatk cs dés fejle, tésenel: fo iránya, ,,; ágazatok közölt továbbra Is 
� ,�mhat?"ag, illetve _H halát·: cimú el6ada�ában a hatél•ony a Yasút fejlődik lc�dinamiku-
01"':g tagJ?m�k pelaan:..:;'lt,'.' közlekedes me�szcrveze cnek sabban. A köwetlen cl"! a 
cg� uttm1:I,öd�éb_en r�J.et,. i,érdéseit ,·1z.sgal�·a. al'ra a rnsú\l közleli,ed'!.S mü folya
N�v _szermt d1cserte - _horto-

j 
megállapít·is.rn jutott · a l:ö.- matban le\ ő rekonslrukcioja

l:ta�y1 Janos allomas(onok sza. lel·edes mus;;;aki-qa das"gi fr.J- nak befejezése. Han,:sulyozt.a. 
vait ide�ve - A•:.tnlos G!IO'r1?_Y ' lesüésenel: proi>lt'matil,a.ia hogy a közlekedésnek minden
fo,:ga!mi sz�lgallct!l�\o 18 fo- nem válas:tlia!ó cl a népoa;;- kor és minden körülmények 
n.Y1 es B_od�aT Z�lt�n von�t;,·e- daság altalanos és ciga:ati fej- között emelkedő s::ínvonalon 
�<:tó 5 fony1 szocialista brigad- les:.tését.ol. az ország gazda• kell elvégemie személyszállí
Jat. • ságpolítikájától. Ezt figyelem- tási és árus=állítási feladatait. 

Va,-ga • Imre üzemgazdász be 11éve a közlekedes fejteszté- összegezve mondanivalóját, 
Kec�ke_1:iet-al:ó • _Pályaudvar sének fó irányelve a· közlelw- utalt arra. hog/ a korszerű 
dolgozomak evrol. evre maga: dési kapacitások arányos, az közlekedés műszaki fejleszté
�abb szintet_ eléro . s;-al·vonah igenyel: mennyiségi és mínó- se, üzemszet·vezési feladatai
es ,mozga\mJ munkal ;Ól a_dott .séqi k!e!cgites re ,nlrideHkor nak elvégzé e c ·ak akkor le
�zamot. ,,�nnck iz cröf_ 5Z1t�- aUuz1m!!s kö�lckedési 11áló- het tökéletes, ha gazdaságos
nek most igaz:g·1t01 chsmcres ::at megteremtése. Ennek szol- sággal parosul. 
lett az eredm nye - hangzil, 

zik, hogy helytelen t>OlnCl o 
jelen legi igazgatósági vezetés• 
nét széttagoZtabb vezetés. 

",, díjszabásokat vizsgálva, 
megállapította, hogy mindad
dig, amíg a szen1ély- és árudij
szabások nem valnak arányos 
mé1 etuvé, nem. nöi.;elhetjük. a 
s=clgáltatásck minósegi szín

vonalát. Rögziteti díjszabásol,
lrnl a szolgáltatási színvonal 
csak korlátozott lehel, hiszen 
a töj:)bletköltséggel járó szín
vonalnövelés a közlekedési 
vállalat érdekeivel ellentétes. 

Folytatva a gazdaságossá:;: 
problémakörének elemzését, 
felhívta a íig.velmet arra ; 
mennyil·e hiányoznak a ya�d<t
sági tervezés matematikai 
móds�erei, mind a táulat i  ter-
1·e-és ágazatonkénti /,ntékcmy
scipi elemzésében, mind az 
e;:;eket öss�::haso11l1to itmtatoh• 
ban. Hangsúlyozla, ho0y az ál
lóeszközgazdálkodús haté
konyságának műszaki-gazda
sági értékelésére •zolgáló 
módszerek továbbfojleszte,e, 
újak bevezetése egyik alapfel
tétele a termelékenység növeT 
!ésének, az önköltség csökken. 
tésének. 

Emelkedő 
színvonalon 

A z  első korreferátumot dr. 
a le\ él. - Az a teny, hogy 
l ituzött fcladatamkat - ru
tonna tervünket, a kOCSitartóz
kofüis1 n, mút, a koc,1lk terhe
l� ere elöírt khvctdmén vel-e,, 
stb. - 5,4 szazal<.:'l.kal lullcl,ie
sitcttük, szerepet jatszott Ke
rekes Józ�ef f6inlézó, ,illomás
fénök ha tározott vezetoi kesz
sége, a beosztottak tobbsége 
által helveselt szi�orÚSága, a 
reszortfelelósó'lt mindennapos 
beszámoltatása is. Allomasim
kon jó a dolgozók hangulata, 
tudják, hogy van értelme a 
munkájuknak, és számítanak 
rájuk a vasut 'l)e�etoi . . .  Job
ban, mint ezelótt barmikor." 

Úi  lehetőségek a közlekedésben Holló hajas szakosztályvezető 
tartotta A vasút fe]Les?tész 

n ·ck és tevékenységek rend- címmel. Vázolta a va.,;út szc
szere, kozúlük egyiket SC'tn mély- és áruszállitási felada-

D,-. ll1!'S n10s 1-í.uml// mi 
nisztcth ycl les, o M V vczcr
i;;azga.V,ja, S:.erve;.esi és aa-• 
dasagi fetadatain1, a közlekc
dcsbcn cimu eloacF súban ra• 
mutatott: a k,jzlel:edes mii.sza
ki, gazdasági fejlesztése nem 
képzelhető el a szerc•ezés, az 
üzemirányítás sokrétn �lméleti 
és gyakorlati módszerének al
kalmazása nélkül. A vezetés, 
a szervezés és a sze!'vezet ösz
szefuggó, eg ·másra ható té-

hclyes önmagában, komplex • tait a negyedik ötéves tervben. 
ós�zefüggéseibol kiszakítva Jelenlegi helyzetében ,  ezekn�k 

dett, s köwttük nem egy vi- r----------------------------------------

szemlélni. A közlekedési tár· a feladatoknak a vasut mar 
ca 6Zakágai közül elsöként a nem képes megfelelni, de ti 

vasúti közlekedés szervezeti fe_;lesztésre fO'l'dítható 30 mii
fejlesztésének kérdéseit vizs- liáTd foTinttal a személy- és 
gálva megállapította: a vasút áruszállítási igényeket emelke
feZúfitásának eredményeként dő színvonalon, gazdaságosan 
a közlekedésben új lehetősé- ki lehet elégiteni. Kapacitás
gek nyllnak. Ezeket azonban hiánnyal is számolni kell. Ezt 
csak úgy lehet majd kihasz- főleg a szállítások meggyorsí• 
nálni. ha folyamatosan olyan tásával. illetve a pályák telje
szervezetet alakítunk ki, amely sítőképességének nagyobbítá
az ember és a géD eg.Yüttmü- sával akarja felszámolni a 
ködésének dinamikus =dsze- vasút. A hálózatfejlesztés csak 
reben 1."'Cpes a lehető-égek leg- kibernetikai módszerekk�I 
jobb hatásCokú érvényesítésé- történhet, a vasúti csomópon
re. Ebben a szervezetben az el- tok kibernetikai irányítású
vi irány füist el kell választani val. 

seli Lenin, vai::y a proletariátus 
más ve:.:éralakjának a nevéL .. " 

Több mint 61 millió 
megt akaritás 

A MÁV Tervezó Intézet dol
gozóinak szocialista munka
versenye, a vezetők és beosz
tottak közötti jó együttműkö
dés tette lehetővé, hogy a 
MAVTI elnyerje a Kiváló in
tézet címet - írja Endre Lász
ló műszaki feji esi oszt.-ily
Vezető szerkeszt&iégünkhöz 
küldött levelében. A követke
zetes munka egyik bizonyité
kaként megjegyezte, hogy az 
intézet a korábbi években ti
zenegy a1J·alommal volt el
üzem. A múlt évi eredmények 
részeként sorolta fel, hogy a:: 
e011 mtíszaki dolgozóra terve
zett 103 443 forint termelési ér
téket flégtJ és fél százalékkal 
ittkerült túlszárn11aini, miköz
be,i II megszabott 930 fős lét
számke,-etet sem lépték túl. A 
kiemelt munkáknál szállítási 
k · edelem nem fordult elő, s 
a tervezési d{jak is e ·ökkentek 
a korábhi Időszakhoz képest. 
A gazdasagos tervezés követ
keztében 61 millió 88 e;;er fo
,-intot takarítottak meg az in
tézet dolgo.zói 'l!épgazdasá
gun knak. 

Nagy szerepe volt mindeb
ben a 60 szocia.!lista brigád 452 
tagjának, a tervezők szocialis
ta osztályánal'- a kiváló ifjú 
mérnökök. technikusok, raj
ZQlók �rdájának. 

Kulturáltabb 
személyszállítás 

A vezérigazgatói elismerés
ben részesített Szentes vasúti 
csomópontról Majzik László 
i.rja: 

„A megnövekedett feladatok 
elvégzésére irányuló erőfeszí
tést állomá�unkon tavaly már 
könnyítették a forgalomba ál
iított új. h"ltrés�es motorvona
tok. Lehetnvé vált. hogy a ré
gi, két\er, V<'s J-ismotorko
csikat kivonjuk Szentes térsé-

Nem „szoborépítéssel", 

de hétköznapi n1unkával . . .  az operaiívtól. a gazdasár::i irá- Végül rámutatott a munka
nyitás előterbe helyezésével. erővel való törődés fokozódti 
Az üzemirányítást, a hálózat fontosságára. A vasutasok bér
jelentős -részére ajánlatos k/jz. színvonalának öt év alatti 18-
pontosftani. Megjegyezte azon- 20 százalékos növelésével a 
ban, hogy a területi vezetést vasút régi mula�ztásolrnt !d
sem lehet teljesen kiiktatni az ván helyrehozni. Béfejezésiil 
új szervezetből. hanem olyan megállapította, hogy a nagv 
korszerű, új tartalommal kell műszaki-gazdasági feladatok 
me.istölteni. amilyet a minden- végrehajtása meg!{öveteli a 
kori közlekedéspolitil<ai és vasút mérnöl,einek és köz�az
gazdasági cél, az alkalmazott dászainak szoros együttmü!,ö

UJSAGHl'.R: A IIIAV Esza.. 
ki Jinnüjavi16 Kand6 Kal
min lfJűsi,:1 szocialista bri• 
i;ádja elnyerte a MA V ki· 
váló brigádja clmet. 

A villamos próbatermi Kan
dó bl1igád, amelyet ,·ezetöié
ről N11irati br.i.gádnak. is em
legetnek, 9 é,·e alakult. Hogy 
a kollektíva rég össrefon-ott 
es ez a sikt.'1' e,gyi k biztosí te
ka, azt jetrj, hogy a 18 tag
ból 9 öt évnél régebben van 
a brigádban. Mint Csáki, Sán
dor, a s:Gaks7.ervezet.i bizottság 
termelési felelooe mondja, vol• 
ta,képpen ezen a brlgádon 
múlik az El!l,ész vJ11arnos
mozdony-javftó részleg ter
melése. Ha ók elmaradanának 
a próbamérésekklcl, a többiek 
is leál.1.nii kénysze iilnének. 
Munkájuk iránt azonban nem.
csak mam,�·i:;égli, hanem mi
nőségi igeny is van. 

A 26-28 éves fiatalokból 
álló brigád összetétele is ér
dekes: a:::on tttl, l1ogy 1:ala• 
mennyien szak.szervezeti ta
gok, 16-an KISZ-tagok és ket 
párttag van köztilk, nyolcuk
nak van különféle társadalmi 
fun!kciója, szakszei-ve,:eti bi
zalmiiól kezdve a KISZ cso
pov,biza lmiig és ifjús� sport
felelőstől pá1ialapsrenti veze
tőségi tagig. Ez persze néha 
a többlekl!lek jelen,t többle;
munkát, de vállalják. Es. 
hogy miért van ennvi társa
dalmi munkás a közösségben? 
Nem, nem art·ól v-an szó, hogy 
a legaktívabb emberek;ből „vá
logatták ki" a brigádot. in
k.í.bb arról, hogy ha val.'lhol. 
valamilyen poszt w1iasztásánál 
szóba kerül a nevük, a bri
gád munlcája az a garancia, 
amelyért „népszerűbbek" a 
többi jelöltnél. 

A munkán túl a közös tár
sadalmi munkából is kiveszik 
a részüket. Jelenro.s s:zerepi.ík 

'V3lll. az udvari sínek f"óldelésé- mnguJoot. Vezetójük pe� a 
ben, vagy a 25 kilovoltos táv- Marxizrnus-Leninizmu. Esti 
kábel szerelésében. A munka- E;g,,ert-.em politikai gazdaságtan 
hel_yi udvari ker.lacben is so- szakára jelentkezett. 
kat dol oztak, -z ,·k a szé- Eg\'ikük példáján is �lég 
pet. Beszélgetés kozben tői>- renne bemutami, mit yáJ.laJ
ben kérték: i� zi' u · ki a nak a brigád ta.gJai : Bartucz 
múltk01"i ciki· eg) 1 téves Jó-sef szaksz.en e=ti bizalmi, 
számada'tác, mert nem 7 ezer, pártmw1 - ban ifJúsa l infor
de neha :JOO e_er t·oltos áram- mátor, alaps7..ervi KfoZ-titk. r. 
-mal is dolgu-nak, h zen. ha \'allalatl VB-tag. Mínde.:,n tul 
a Vili,mymozdmw 7 ezc,·rel új�t, segil, ahol tud, a nwré
közl lredne, kisse ,sol, H?Zelók „,ekhez a cllenol'ző lapot ma
és idő kéne ho,r,z.a akár csa1, g-.< k�tl és bizony sok.,zor 
Hatvanig is .  • visz haza is munJ,át. Es o 

technika � technológia meg- dését. 
követel. Ebbol is az köveLkc- Dr. Juhász Mszló 

A brigád Is, az üzem is ke- c.sak egy a 18 kö�ül . . .  Jfe/oldottlik 130 női jefyvizJ/áló 
szociális problémáját 

s-.-,ül a jö, ore A s::obl. majd Egy biz.;tos: a megtisztelő 
a rákos-újs=as::-szclnoki és címet szeretnek jövőre ujra 
1975-if! a _lökösházi von�l !'il- el.nvern1. Mánt mondJa.k: nem 
La�os_itásanak elke�zutt!vet .,szoborépitéssel", de ltéfüóz
f!Yilvan_ a mo.d01iyol, sza.ma- napi jo munkával. Miskolc Tiszai pátuaudvar A2 iJn,tézkedés legnagyobh 
es a� o mu.nlwjuk is gyara- Ver,eiretül ide k[vánkozil· a gazdasag,i es mozgalomi veze- has= azonban mégis aic, 
podm foq, ah(){;y e� a . zá�o- na�yszerű kollektíva ne, ,,0ra : tói eddig is sokat fáradoztak hogy a fiel.szabadult heh'isé-

3"1 '-'0�al ��ben 1� torlent. Nyirati József brigúdvezetö azon, hogv a dolgozóknak gekból végre ·megoldottak a 
E7.ért ,s surgos az. uzem re- e- M 1 !' h 1 ' jobb munkakörülményeket l.:özel 130 női jegyvi:::sgáló 
konstrukciója és az új pró- -ermami -: i w  íJ _e 1�' ' 

több éves problémáját, ré-
bat . . . , el l- Bartuc::: Jo�sef, Ko<"Sl ,To::scf, bizt.osítsa.nak. _ 

. • erem mege_p1tffi • a J en -� Ba.busa .Tózsef. Fazekas József, A teher,. onatos vcmatkG-é- szűkre u.,ayanis külön öltözo, 
gn el nem biz.tos,- hogy bu- Ho-rz:cith Mi/1ált1, Kiss lstvárt, t·öket a régi Yárakozóhelvi- mosdó és pih€!1löhelyiséget rna.k a gyorsulo utem t. Igaz, Gattyán "Ferenc Rethelyl Já- séi:!böl áttelepítebték1 a rende- biztositotta..l;:

. 
a na.gvobb proba.lel'emben A • '7. • -esetl a két �-- d . , 1 • nos, braliam �oltan. Toth zó területén levő fttépítebt A régi, tehei.·1 onatos vára-

en . .. 'S<i ra "8 0 J6zsej, Nemes Sándor. Sag! laktan,n1.ép�letbe. Ezáltal kozóhely:iség újjtier>ítésébe,1 
mu,��;ra is ,z:ik� le.,z: ?e .Tö::sef. Sági Mátyás e, az nem=k azt é1·té-l, el, hogy nagy részt vállaltvk a s.wcla.

: �:� i�t �
a

:1��
1
·;�� újak: Rec·ska Im.-e, Köv<irí közelebb kerültek a tehervo- lista brigádok, akik közel 400 

lalná:k. Zoltá.11 és l'ancsicsics Mihú!y natoik indulási helyéhez, ha- tánsadalmi mu.nkaói:a kei.·eté-
tel,iesítmenybéres !pari ta- nem azt is remélik. hogy ben elvégezték a fil.;;tést. má-

A másik, új von', lesz mun- nuló megszúnik, vagy legalábbis ?.olást és a helyiségek csem-
kájukba,n az új. 2700 LE-s jelentősen csökken a szaka- pézését és parkettá7�'\sát. 
Diesel-,·ilJamosmozdonv ga- Szatmári Jenő l�tv.i.n szokra váró vonat.ok száma. LaTmtos Ját10s, "Farkas J6• 
ranciális iaYit.á,;amak elYég- ,--------------------------� zsef. Gábor Endre, Simon ilii-
zése, és az 'új ma,,-,·ar Die,,"E>l- hály és Kaltner Márton bri-
mozdonyol;: din. mól is de ke- !i!:ádtagok a \e�öbbet vállal-
rülnek javítást-a a 1ég,ek u',•,,,a's,· '-.o'nap Szombathelyen tak a munkából. A jee.·yvizs-
mellé. r. gáló 111ők már birtokukba vet-

Mindeue 87.akm. , tovább- ték az új öltö1ő-, mosdó- és 
képz e el is készülnel, J<2!en- Május: újítási liánap a gálja majd a ";ru;utai;nap tisz- várakozóhe1,•iséget. ' 
leg többségben vJllamosla• $Zombathelyi Jármu)<lvítoba1t. teletére indítandó egyhónapos Az in,tézkedés � a férfi szo
katosok dolgoznak n b1•igád- A do1gozók "il'Ull l· idolgo,,1srn ünnepi mű.�zak. amelyre a n. cialista brigádok önkén-le., se-
ban, de már tnmllMk Tiár- kerülő újitások célja, hogy a negyedévi termelési t:máesko- gfts' é é,; num középfokú, eg11tkiik pe- szombathelyiek továbbra is jó záson hozt.ak határvzatot az 

ege nagy eli.�tner st · 

dig felsőfokú technikumban, helvezé.,,t érhes.senek el a jár- üzem dolg_ozói. 
megelégro '. t v>lltott ki a 

es a többlek is külrinb ö vil- műjavitó üzemek kö?.ötti ver- .ie.11..V\izsgáló nők köt·eben. 
Lamm tcmfo41amo1-.oo képzik senyf?en. Ugyanezt a célt swl- Boros Zoltán Kisvácdai .J.-
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l\lAGYAR VASUTAS 

Növeli szolgáltatásait 
az Utasellátó 

Ü N N E P I  KÖ N YV H É T  
A könyv önmagában alka

lom arra, hogy társat Leljünk 
benne, velünk legyen, megfo
galmazza gondolatainkat. 
Ezért minden évben várjuk 
május végét, a könyvhét idö
S?Jakát. 

A négy részre tagolt kötetben 
novellák, versek, ess:aék és író
jegyzetek, riportok, valamint 
tanulmányok találhatók.. 

Vendéglátó kombinát épül a Déli pályaudvaron - Több mint 400 automata 

az utazóközönség szo/gálatób an Kulturálils életünk e fontos 
eseménye nem a diákok vég
bi.zonyítványával azonos -
nem összegezése az évközi 
részjegyeknek, melyek között 

A fiatal prózalrók antoló
giája Ahol a sziget kezdődik 
címmel jelenik meg. 

Mint minden évben, ezúttal 
is nagy teret kap a költészet. 
Közülük is kiemelkedik a 
Szép versek 1970 című össze
álJítás és Váci Mihály : Száz
hu.szat verő szív című váloga
tott verseinek kötete. Ju
hász Ferenc: A Halottak Ki
rálya című terjedelmes eposza 
IV. Béla király országlásának 
Legtragikusabb mozza:natát 
dolgozza fel a kiforrott köllö 
g,azdag eszköreivel. 

lwek óta erernyi gond, ne
hézség közepette dolgozilk az 
Utaseilátó Vá!lala,t. 1970. é·1i 

eredményes munkájáért még.is 
- immár hatodszor - nyerte 
el a Kiváló Vá!lalat címet. A 
vállalat kollektívájának _jó 
munkáját dicséri, hogy ar
bevét.elük az elmúlt évben 
már megközelítette a másf.:l 
mil,liárd forintot és 80 mil
lióval haladta meg az előző 
évirt. S amire joggal büszkM< 
a vállalat vezetői, a nagyobb 
árbevételt a forgalom növe
lésével, a. minőség megtartá
sával, áremelések nélkül ér
ték el. 

A kulturált utasellátást é� 
az alkoholi2lmus csökkenté
sét kívántá'k elérni azzal, hogy 
erőteljesen növelték az 
idén is ezt teszik - az üdítő
italok részarányát, amely je
lenleg már eléri az összes ér
tékesített italáruk 12 százalé
kát. Ez az arány jobb, mint 
az országos vendéglátóipari 
átlag. 

Tóth László, a válllalat fő
i,gazgatóia, május 12-én az 
úttörővasút Széchenyi-hegyi 
végállomásán lévő étterem
ben tartott sajtótájékoztatón 
a múlt évi eredmények is
mertetése után az ez évi fel
adatokkal, s a hálózatfejlesz
téssel fogl.alkozott. Elmon
dotta, hogy a fogyasztók és a 
társadalmi tulajdon védel
mében szigorított.álk az ellen
őrzéseket. Az éteL és italáruk 
ellenőrzésére több mint 700 
alka.lommal vége:lJ!ek mmo
ségellenőrzó vizsgálatot. 

Az elmúlt évben !közel 200 
helyen végeztek különféle kor
szerűsítési munkálatokat. ,,u 
idén tovább folytatják a há
lózat fejles.tiését. A többi k:ö
zött átadják rendeltetésének a 
teljesen átépített és lrorsze
rü�ített nyfregyhá.zi. bél:ks
csa ba.i és zalaegerszegi egysé
geket. Szekszárdon a söntés 
helyett modern bisztró, Salgó
ta,·ján áHomáson awtomata 
üzletsor létesül. Ezenkívül 
Cegléden, Ajkán, Miskolcon, 
Hódmezővásárhelyen, Veszp
rém-külsőn, Balatonszemesen, 
Devecserben és Kisvúrdán 
fejeződnek be ikisebb-nagyoob 
korszerűsítési munkálatok. 

A Déli pályaudvar átépíté
se miatt jelenleg nagy gon
dot okoz az utazóközöns,ég ki
szolgálása. De ha elkészül az 
új Déli, az Utasellátó mo
dern. több emeletes kombiná
tot kap, s ezzel vUágszí.nvona
lon álló egységgel gazdagodik 
majd a vállala,t hálózata. 

i szép számmal található jeles 

l 
kalkulus, de időnként becsú
szik egy-egy közepes is. 

A könyvhét társadalmi ese
mény, kultúrpolitikánk kon-
centrált aktusa, elsősorban a 

magyar irodalom ünnepe, s 
mint minden jelentős ünnep 
idején összejön a rokonság, 
réglátott ismerősök, rokonok 
ölelik át egymást, s maguk
kal hozzák a teljes rokonsá
got - az év korábbi Irodalmi 
alkotásait. a korábbi könyvsi
kereket is. 

Az újdonságok között talál
juk a Kéktiszta szerelem cí
mű kötetet is. amelyben Fejes 
Endre ismert drámáinak, rá
dió- és tv-játékainak gyűjte
ménye található. 

A Magyarország felfe-
dezése című sorozat leg
újabb kötete Erdei Ferenc : 
Város és vidék.e, amely szerves 
folytatása a 30-as években 
megkezdett nagy munkájá
nak, a hazai településformák
ról. örökségünk clmmel új 
sorozattal ismerkedhet az ol
vasó, melynek első kötete 
Nagy Lajos: Az elszabadult 
oroszlán, amelyben ismételten 
találkozhatunk a nagy író kér
lelhetetlen igazságkeresésé
vel. 

Presszókávéi árusító guruló büfékocsi. 

Minden könyvünnep tartal
mi célja az olvasókultúra szé
lesítése, elmélyítése 3 új olva
sók toborzása. A megjelent és 
megje1enő művek arra töre
kednek, hogy mind szélesebb 
legyen azok köre, akik az ol
v2Sásban örömet találnak s 
megleljék a kulturál-t szórako
zás széles J;:,hetóségeit. A 
könyvhét mindig várt kötete a 
Körkép, amelyben ezúttal az 
e\múlt év huszonöt noveHája 
ta1álható, Szalontay Mihály 
szerkesztésében. Az élő ma
gyar novellairodalom újabb 
termését ebben a kötetben 
Bertha Bulcsu, Cseres Tibor, 
Déry Tibor, Galgóczi Erzsébet, 
Jókai Anna, Kamondy László, 
Karinthy Ferenc, Mándy Iván, 
Moldova György, Szabó Pál, 
Thurzó Gábor és mások repre
zentálják. 

A magyar irodalom mai és 
korábbi alkotói és alkotása] 
közül meg kell még említeni 
Illés Endre elbeszéléseinek kö
tetét (Tövisszúró), Illyés Gyu
La: Petőfi Sándor clmű mun
káját, Lengyel József novel
láit, Németh László:  Eoető 
Eszter, Tersánszky J. Jenő : 

Tavaly 101 automatát vá
sárolt a vállalat, az 1971. évi 
gépbesrerzéooklkel együtt az 
Utasellátó automatáinak szá
ma már meghaladja a 400 da.
rabot. A jól bevált, killönféle 
hűsítőt, büféárut, meleg étf"lt 
árusitó automatálk mell<?tt 

ta., sör kivételével üdítő_ és 
egyéb italokból nem lesz 
hiány. Az ételféleségeket ille
tően is növelik a választékot 
elsősorban a gyorsfagyaszt9tt 
ételek elterjesztésével. 

(t. a.) 

Új színt jelent a kiadványok 
sorában a Szép Szó című anto
lógia, a Népszava szépirodalmi 
mellékletének mintegy másfél 
éves munkájáról adva számoL 

tervezik, hogy olyan automa- r-----------------------------

tálkat is beállítanak, amelyek 

Kakuk Marci című regényét és 
a soha nem hiányozható Petó
fi Sándor válogatott költemé
nveit, s a mellettük megjele
nő Tóth Arpád összes verseit 
és versfordításait tartalmazó 
kötetet. a mindennapi életben hasz

nálatos cil<Jkeket árusítanak 
majd. 

Sok gondot okoz a �-állalat
nak, hogy nem rendelkezik 
megfelelő számú korszerű ét
lkero, büfé és hálélkocsival. 
Ezért gyakran előf.ordul, hogy 
a műszaki hiba miatt kisorolt 
kocsik helyébe nem tudnak 
másikat bi?Jtosítani. A vá.llil.
lat vezetői ebben az ügyben 
tárgyalásokat folytatnak az 
illetékes szerveklkel., s szó van 
róla, hogy a negyedik ötéves 
terv idején 10 új 7oorszerú ét-
1,ező és 10 hálókocsit szerez
nek be és gyarapsziJ( a bisztró 
kocsik száma is. 

Végezetül a nyárra való 
felkészülésről szólt a vállaJgt 

főigazgatója. Mint mondat-

Tíz vasutas a városi tanácsban Pusztán jelzést kívántunk 
adni, hogy megkönnyítsük ol
va.s-óink tájékozódását, hogy 
megtalálják azokat az újdon
ságokat, amelyek eligazítanak 
az újabban megjelenő művek 
gazdagságában. 

Hatvan város tiz köt-zeté
ben vasutast valaszt.ott ta
nácstaggá a lakosság. Hatan 
közülük az előző ciklusban is 
tanácstagként tevékenyked
tek. sót, B. Na.gy Károlyt, 

,elönő eddig is :;okat s.c,gitetl 
a va:;utas dolgozók problé
mli.inak megoldásában, kiér
demelve ezáltal is a választók 
bizalmát. 

Szúcs Ferenc S, T. 
a hatvan-füzesabonyi pál:va- ,-------------------------
fenntartási főnökség vezető-
jét, Tellér Sándort, az állomás 
személyzetisét már ötödször 
választották meg 

A 12. számú országgyűlési 
\,áJasztókerületben dr. Novák 
Pálné főorvos, a városi tanács 
egészségügyi osztályának ve
zetője lett a lrepviselő, asci
nek édesapja mowonyvezetc 
volt. Az országgyű,lésii képvi-

Befejezéshez közeledik a debreceni MÁV 
szakorvosi rendelő építése 

KE R ESZT R EJT-V É N Y  
V{zszltllcs: 1 .  Az MSZMP X, 

l\ongrcssz.usának határozat.iban 
olvashatjuk. (Fol_ytat:i.�a a 1 3. !ÜG'" 
g1ilegesben.) 13. Trójai hős. 
Venusz. és Anchjscs fia. 14. Af
rikai állam. 1--5. Visszaérni! 17. 
A szarvasmarha ,,mondja". lö. 
Szabad utat ad. 20. R�gl súly
ml'rték. �2. TilrJnglal vá1·0s. 2-t. 
Peru fővárosa. :AS. Lengyel filr• 
c10hely. 27. Hajó betűi keverve. 
28. tl. V. A. 29. Eredetileg kis 
szoba, de ma kormányt ts érte
nek alatt.a. :.n. ?rionda vége. 3.2. 

Igásállat. 33. Csomó. 34. Lom 
Bcerszava. 36. Csontolcnt köt ösz
sze. 37. A mongol országgyűlés. 
:xi. ]{út az Alföldön. 39. Allú
\'ÍZ. 4 1 .  Vlsszaielé ken. 43. Piros 
német Ul 44 Kötőszó. 45. Agybe• 
tét. 47. Becézett női név. 43. 
J\tegvádol. 5 t. Ilyen lehet a vlz
ttlkör. 52. Az USA egyik áll:>
ma. 54. Betúpótlással egyJptonú 
folyó. 55. Veszprém megyei köz• 
ség. 56. Mlr!gydaganat (görög) . 
59. t;!rem szélel. 60. Tudományos 
egysége a ctin. 61. Altalánossásban 

így nevezik a vlzcsolda!okat. 63. 
Hogy a közepén. 64. összetál�ol t 
kocsi. 66. Egyes gyümölcsfélé!{. 

Fü.gglileges : 1. FéUg megy 1 2. 
Talány, rejtvény (görög). 3 . • . .  10-
gia. ,származlislan. 4. Régi harci 

es7.köz. 5, Mesés, a szélek nél
kül. 6. Hangtalan láz. 7. SaJ>t· 
ltezúleg. 8. Takarmánygabona. ·:1. 
Egyes vidékeken így nevezi� 
az inget. 10. Az Erdélyi Havasok 
legmagasabb csúcsa. 1 1 .  Görög 
tengerl isten. 12. Megun ma 
gánhangz.61. 16. Esetlen testu 
patás állat Amerikában. 1,�. 
S7.lnL 20. Gyu)JadQs. 2 1 .  Ha!
:i'ajta. 23. nyen ipar 1s van. �5. 
Slca11dlnáv történeU tárgyú pró
zai elbeszéléselc. 26. Kőzelck re„ 
pedése!t l<.itöltő ércanyag. 2;). 
'l'ávol-keletl állam. 30. A Nagy
Szunda szigetek egyll{e. 33. Szőr
méb61 készült kabát. 35. Bá
nyagáz, mocsárgáz. 40. Kábító
szer. 42. NyelvtaJli fogalom. 44. 
Varjűléle madár. 46. Keverten 
mer. 47. Helyhatározó. 48. TéU 
csapadék névelővel. 50. Gyerme
ke. 52. Hosszabb Ideig marad�. 
53. Süteményre mondhatjuk. 5ö. 
Egy fém névelővel. 57 • . . .  -burg, 
város az NSZK-ban. 60. Csapadék. 
62. Kimondott kett6sbetú 64. 
Cikk S2élel. 65. Német elöljáró 
szó. 66. Tág. 67. Mint 63. viz• 
sZlntes. 

Beküldendő: vizszintes I és 
folytatásaként a függőleges 13. 
Beküldés! határidő: 1971. jűnius 
10. 

Az elözó keresztrejtvény be• 
lyes megfejtése: A szocialista 
erkölcsi normál< növekvő erővel 
érvényesüljenek. 

Egy-egy könyvet nyertek az 
1971. évl 8. szárunkban meg
jelent keresztrejtvény helyes meg• 
fc-jtéséért: Aradi György táv
írász Báta,;zélt, Kápolna u. 4. 
Locskal Noé01i, SzombathelJ', Ga· 
rai J. u, 2. I/4. Csaba Zoltán, 
Nagykőrös, Kecskeméti u. 2., Só
lyom Klár:!, Nagykanizsa, Ady u. 
�-

2. 
Kiss Mihály, Egyek, Vasűt 

A háromemeletes szakorvosi rendelő. 

Az ország harmadik legna
gyobb városában, Deb1·ece,i
ben 1955 óta működik M A V  
szafirorvosi rendelő. A z  épü
let, melyet e11re a célra ren
delikezésre bocsátottak már 
akkor is szükségmegoldás 

MAGYAB VASUTAS 

• Vasutasok S2ak,;zervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztO btzottsá� 
Főszerkesztő: Gulyás Jaaos 

Felelős szerkesztő :  Vtst F�rene 
Szerkesztőség: 

Budapest, VI., Benczúr utca ,u. 
i'elefon. városi: 229-872, 

üzemi-: 19-71. 
Kiadja és terjeszti, 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest. VII., Rákóczi üt 54-

Telefon: 224-819 
l).evélcfm : Bp. 70. Pf. as. 

Felelős kiadó : Gábor Márton, 
a Népszava Laph-Jadó Vállalat 

igazgatója 
Csekkszámunk: MNB 215-11 8511 

Szikra t.apnyomda 

(Laczkó Ildi.hó fclvétclc) 

volt. Nincs az épületben 
megfelelő váróte1·em és a 
szalrnrvosi rendelől,elyiségek 
sem felelnek meg az elóíra
sotknak. Az intézetben ily�n 
körülmények között is �"Ven
ként 230-250 ezer beteget lát
nak el 

A szakorvosoknak már nem 
sokáig kell a 'korszerútl,:n 
épületben gyógyítaniok. ll.z 
év végére elkészül az ú:i ren
deló. amelynek funkciója meg
egyeziik a miskolci rendelőin
tézettel 

Az új egészségügyi léte
sítményben a rendelőintézet 
mellett - külön levá,lasztva 
kap helyet - egy SZ1'K K'ir
zeti rendelő, s ugyancsak o,t 
helyezik el az egészségüg�; fő
csoportot. A csecsemő és a 
gyermel<.gyógyászat a földszi!l
ten, .lkülön helyiségben nyer 
elhelye:rkst, 

l!J71 .  !\li\.HJS 17. 

Onnepélyes killsőségek 
között vettek búc�út 69 nyu
galomba vonuló pályamunkás
tói a Józsefvárosi pályafenn• 
tartási főnökségnél. A Goo'>l
lő állomás kultúrtermében 
rendezett ünnepségre m<'".;
hívták azokat is. akik a mull 
évben mentek nyugdíjba. A 
munkában e!H1radt, a ny,1g,iJ
jas korhatárt elért pályamu'1-
kásoknak jólesett a főnök:,.,6 
gazdasági és mozgal..-ni veze
tőinek figyelmessége, megb�
csülése. 

- Televíziót ajándékoztak 
a gyularemetei nevelőotthon 
állami gondowtt ,JyerekeJ -
11ek Béké!;.csaba állomás for
galmi és kereskedelmi dol
gozói, valamint a KISZ-szer
vezet fiataljai Az ajándék
kal nagy örömet szerezwk 
az intézet felnőtt és gyermc;; 
lakóinak. 

- Háromezer könyvből vá
logathatnak az ol\'asók a Gö
döllő állomás kultúrtermé
ben létesített könyvtárban. A 
tervek szerint a vasutasszak
szervezet és a Szakszerveretek 
Pest mégyei Tanacsa segíts<?
gével tovább fejlesztik a 
könyvtárat. 

- A vasutas KISZ-bi?ott
ság is bekapcsolódott a „Fia
talok Miskolcért - Mis.kolc a 
fiatalokért" mozgalomba. 
Vállalták, hogy a Martin te
lepi általános iskola előtti 
üres telken iá tszóteret és 
sportpályát építenek. Válla
lásukban szerepel még a 
vasutasok Vörösma.rty mű
velődési házának keretéb.!c11 
működő ifiú�áj;l !klub hel�
��nek kialakl!ósa, továb
bá a város és a megye életé
ből készült 300 foto elhelve
zése vasúti személykocsikb-aa. 

- Befejeződött a szakszPr
vezcti politikai oktatás a pé

csj területi bizotl$ághoz tar
tozó szolgálati helyeken. A 
tanfolyamok népszie1-üsé;"{t 
bizonyítja, hogy több mint 
3400 dolgozó látoE:att:a rend
szeresen a fogla1kozárokait. 

Versenyző fiatalok. A 
MA V Magasépité:;i Főnökség 
szakmun'kásképz.ó tanfolya
mot szervezett 58 betanított 
munkás részére. Ezenkívül a 
kiváló ifjú szakmunkás cím 
megszerzéséért 47, a kiváló :r
júmunJr.ás címért 27 fiaW 
versenyez 11 szaikmában. 

A szerkesztőség üzeni 
napi Józse.f Bp. .Tózsetváru!.o ; 

Bvldizsár Gyula Békéscsaba; Csi
ba Jozset Gödöll c'.5 :  dr. Nagy T Jth 
.J:'tnos, Halmai János Pécs ; Rán
kuti László. Endre László Buda• 
ncst ; Varga Imre Kecskemét-alsó; 
UOLOS Zoltán Szombathely � D,tu
rányi Tibor BánrCve; Kuthi Jó
z�er, Szücs Ferenc Ht1.tvan; Fo ... 
J?a_$ Pál, MaJzik László szent.:s; 
Pál István MtsI,Olc: Bognár K:1-
roly Tapolca : SztlárU S<l.ndor 
S7eged ; N1.:�meth János Szentló
rm_c : Liptai I-"erenc Gyöngyós; 
'1lab János Nagykanizsa; dr. 
Ferenczy Imre Gyti1; Kovács J,.►-
l�ec Záhony ; M.arl,:og József '7:i• 

lt-C'C''.?rszeg ; Le\.· cJci.k„t lapuuk 
a11yagahoz fc.'ll1a��nc\ljuk. 

Végh Mihál;, Asc,llhalom : GIM 
it zsr(né Bősár1(.:in:- � Lc,,dcikd 
illetékes beJyre továbbílottul,. 

Többek Jn!rt-s!'re kö;iiljük: la
nunk elöfizet.ési fira. egy évre: 
9,60, félévre 4,80 l't. 

A Hivatalos Lapból 

A EIJ.vatalos Lnpból a szaksze1-.. 
vezeti bizottságok és a dolgozók 
flqyelmébe ajánljuk a követlce
zöket: 

1 7. számból: 100658/1 97 1 .  " 
B Vasúti vontató- és vontatott 
.iármüveken elhelyezett tfrz:oitö ... 
l<l:s?tilékek cllenörzése, karban• 
tartása. 

Felhivás gazdaság! m�rnö!d 
szakra történő jelentkezt!sre. 

PályázaU hirdetmény tudomá
nyos munkatársi állásokl'a. 

18. számból : ! Ofi9'.la/1971. 1 1 .  
B .  A megyei tan 1csok tagjai ré-
szére új minU.jú bérletjegy rend• 
szeresftése. 

LAKÁSCSERE 
- Elcserélném bafatonfenyvcsl

1 

egyszobás, komto1tos, kertes, ,ll• 

lomáshoz közel lévó szolgálati }R• 

kásomat hasonló budapestire. (f.e• 
het nem szolgálat] Is.) Cím : No• 
\·ák Zoltán MA V nyugdíjas, Ba• 
latonfenyves. 
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Aláírták az í1j kollektív szel'ződést 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XV. EVFOLYAJ\I, 11, SZÁM Ara 40 fillér 1971. JűNIUS 1. 

Továbbra is a vasűt marad 
a szállítás lő teherviselője 

A központi vezetőség elfogadta a vasút IV. ötéves tervét 

és az 1971-1975. évekre szóló kollektív szerződést 

' A szakszervezet központi ve
zetősége május 20-21-i ülésén 
két igen fontos napirendet tár
gyalt. Az első napon a Magyar 
Allamvasutak IV. ötéves válla
lati terve, a másodikon a MA V 
Kollektív Szerződés 1971-1975. 
évi tervezete volt a vita témá
ja. 

nak a következő öt évben telje
sítenie kell. A terv összeállfüi
sát igen széles körű munka 
előzte meg - mondotta. Az 
előkészítés még a harmadik 
ötéves terv időszakára esik. 
Tulajdonképpen egy koordi
nált munka eredménye, 
amelyben részt vettek a szak
szolgálatok, vasútigazgatósá
gok, tervező- és kutatóintéze
tek. Aprilis 22. és május 15. 
között különböző vitafórumo
kon megtörtént a terv ismerte
tése, a va.,-utas dolgozók mint
egy 75 százaléka előtt. A terv
Yel foglalkozó termelési ta
nácskozások és műszaki kon
ferenciák sok értékes javaslat
tal gazdagították a tervet. 

forgalom 483 kilométer nor
málnyomtávú, 163 kilométer 
keskenynyomtávú és 397 ki
lométer gazdasági vasúton. 
Körzetesítésre kerül sor 66 
vonalon, megszűnik 183 állo
más. 

Az 1971/75 közötti ldöszakra kötött kollektív szerződés aláírására május 25-én ünnepé
lye� keretek között kerlilt sor. A MA V részéről dr. Mészáros Károly miniszterhelyettes, a 
!\IÁ V vezérigazgatója, a szakszervezet részéról pedig Szabó Antal fötitkár volt az aláíró. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

NAPIRENDEN 

Az ötéves terv előadója dr. 
Mészáros Károly miniszterhe
lyettes, a MA V vezérigazgatója 
volt. Bevezetőjében elmondot
ta, hogy a terv időszaka új fe
jezet a Magyar Allamvasutak 
törtenetében. A ten, tük
�özi azokat a gazdaságpoli
tikai célkitűzéseket, amelyeket 
a társadalmi, gazdasági fejlő
dés összefüggéseiből a vasút-

Az üzemi folyamatok gépe
sítése terén a fontosabb fej
lesztési czlkitűzések: 1300 ki
lométer cágányhosszon ön
működő térközbiztosító beren
dezés felszerelése, modern 
biztosító-berendezés 130 ál
lomáson, önmúködó fény- il
letve félsorompó felszerelése 
640 keresztezödésn�l. 2000 ál
lomásnak az önműködő kap
csolású távközlő hálózatba 
kapcsolása. 

a vasúti szakoktatás 
és szakmunkásképzés 

Nagymértékben nö az export-, import
és tranzitf uvarozás 

A negyedik ölé\·es terv so
rán gyakorlatilag b�fejeződik 
a nem villnm0s erőátvitelű 
dieselvontató-járművek nagy
ja\·ítását végz5 korszerű bá
zis kialakítása Szolnokon. B�
fejeződik a dunakeszi jármű
jai.:ító rekonstrukciója, ahol 
a személykocsik szalagszerű 
nagyjavítása történik. 1975-re 
85 százaJé!cra n.ö·,eks-z,i k a gé
pesített pá!yafen.nt:irtás mér
tél,e. 

A szakszervezet elnöksé� 
május 18-án renc!kívüli ülésen 
vitatta meg a vasúti munka 
megjavítását szolgáló oktatási
nevelési intézkedéseket magá
ban foglaló tervezetet, vala
mint a vasúti munkavédelmi 
szabályzat módosításának ter
\'ezetét. Gyócsi Jenő elnök 
megnyitója után Bálint Gyula, 
a személyzeti és oktatási szak
osztály vezetője ismertette a 
tervezet főbb pontjait. Elmon
dotta, hogy a szakosztály $Zé
les körű vizsgálat alapján dol
gozta. ki a vasúti szakoktatás 
megjavítását, egyszerűsítését 
és fejlesztését szolgáló intézke
dési tervét. 

tek alapos, gyors és eredmé
nyes elsajátítását. Ehhez ter
mészetesen az is szükséges, 
hogy a vasúti köz- és szakok
tatás rendszerébe tartozó kép
zési formák tartalmi követel
ményeit állandóan korszerű
sítsék, tárgyi feltételeit a kí
vánt szintre fejlesszék, és az 
oktatási munkába a legkivá
lóbb szakembereket bevonják. 

A miniszterhelyettes b::iszélt 
arról, hogy a következő öt év
ben is a ·vasút marad a szállí
tási fel.ad.a.tok fő teherviselője. 
Az ország földrajzi adottságá
ból adódóan az eddigin.él is 
jelentősebb export-, import- és 
tranzitsz,;llítással k�ll számol
ni. A vita megindulása előtt 
köszönettt fejezte ki mind
azoknak, akik a terv készíté
s.;ben közreműködtek. 

A rnsút ötéves terv�nek első 
f�jezete a népgazdas:l.g főbb 
f=jlesztési célkitűzéseit vázol
ja. Ez lényegében meghatároz
za a közlekedés feladatait is. 
Ehhez kapcsolódik a szállítási 
s.zükségletek alakulásáról, a 
kielégítés módjáról szóló feje
zet. A szá!litási szükségletek 
elóreláthatótag a nemzeti jö
vedelemhez viszonyítva ala
csonyabb ütemben növeked
nei(. A személyszá!!ttási telje
sítmények mintegy 20-25, az 
árurzállítási teljesítmények 20 
-22 százalékos emelkedése 
t•árható. A személyszállításból 
a vasút részaránya előrelátha
tólag 6 százalékkal cs5kken. 
Az áruszállítási munkameg
osztásban a vasúti közlekedés 
teljesítményeinek kisebb mér
vű emelkedése, !lletőleg más 
közlekedésl ágak dinamiku
sabb fejlójése miatt a vasút 
részaránvának csökkenése ve
h�tó szá.inba. 

A terYidőszak folyamán a 
fejlesztési cé!kitűzésekkel 
összhangban törekedni kell ar
ra, hogy mind a személy-, 

mind az áruszálJítási szükség
letek magasabb szintű kielégí
tése döntően a műszaki szín
vonal emelése, a műszaki fel
tételek állandó javulása révén, 
a gazdasál;i követelmények 
messzemenö figyelembevétele 
mellett következzék be. 

A terv réS'Zletesen elemzi a 
MAV szállítási feladatait. A 
személyszállításra hat:, emelő- Mintegy 
és csökkentő tényezők figye-
lembevételével 11 terv 1975- 30 milliárd r orint ben kb. 380 millió utas elszál-
lításával számol. Az átlagos fe1· 1e--zt�SfP. utazási távolságot 38,1 kilomé- ;) " " 
terhen tervezték. Célkitűzés a A gépesítési célkitűzésekkel személyszállítás biztonságá - egyJdejűleg, illetve azokhoz nak, kulturáltság:í.oak növelé- kapcsolódva Irányozza elő a se. Ennek érdekében tovább terv a vasútüzemi tevékeny
fokozzák a személyszállító vo- ség oizonyos - arra alkal-

Legfőbb célkltúzés, hogy a 
vasúti szakképzést elősegítsék 
olyan oktatási módszerek és 
eszközök alkalmazásával, me
lyek lehetővé teszik az ismere-

A tervezet vitájában sokan 
mondták el véleményüket. 
Szabó Antal főtitkár azzal 
kezdte mondanivalóját, hogy a 
korábbi éi-'1!kben sok kritika 
éne a vasút oktatási rendsze
rét. Joggal, mert a képzés bo
nyolúlttá vált, és sok tekintet
ben elavult. Ma már elenged
hetetlen követelmény, hogy az 
oktatás tükrözze a vasút fej-

Ezerhár01nszáz operabérlet 
natok gyakoriságát, menet- mas - részfolyamatainak 
rendszerűségét, sebességét. Az 1970-71. színházi évad- Hiszen nemcsak Budapesten, 

Aruszállítási feladatként a automatizálását, k!berneti-
ban sikeresen fejeződött be a hanem a távoli szolgálati he-

népgaz.daság részéről felmerü- zálását. A tervidőszak alatt 48 
tizedik jubileumi vasutas ope- lyeken, a záhonyi csomópon

lő sza" llítási igén•·ek maradék- fűtőház fenntartási feladatát ton Nyíregyházán, Szentesen, 
talan kielé2ítését kell tekln- 9 jól felszerelt - vontatási rabérleti előadássorozat. Az el- Szombathelyen is sok dolgozó 
ten!. A ne;;·zetközi szállftások rendszer és járműtípus szerint múlt 10 év alatt több ezer vas- vásárolt a jubileumi évadban 
_ export, import, tranzit _ specializált - körzeti vonta- utas dolgozóval sikerült meg- bérletet. A miskolci csomó
árutonoált a nemzetközi tási telep veszi át. A fennma - ismertetni és megszerettetni pontról közel 120 vasutas járt 
egyeztető tárgy31ások jegyző- radó további 15 honos vonta- az opera műfajt. Ezek közül rendszeresen a bérleti előadá
könyveinek adatai alapján tási telepen és né;1ány kiren- ma már sok százan rendsze- sokra. 
munkálták ki. Ezek szerint (Folytatás a 2. olda!.on) resen operalátogatóvá váltak. Az 1910-71. évadban mint-
az összes áruszállítási volu- egy 1300 vasutas dolgozó gyö-
menen belül - 1970-hez ké- ,--------------------------� nyörködhetett a bemutatott és 
pest - nagymértékben nő az , 

Ő 
nagy sikert aratott előadások.-

import-, tranzit- és exportfu- JUNIUS 1 -T L ban. A nézők számára bizo-
oorozás. Különösen erőteljes a nyúra még sokáig élmény ma-
növekedés a záhonyi átraká-

.. ang_"fio '·ozat: be' .-nmele's 
rad Begányi Ferenc Porgy, 

sos import-tranzit forgalom- • 1 fi. ., • e; vagy Orosz Adél Laurencia 
ni! . Előzetes tervelt szerht a alakítása, de a többi előadá-
M.4.V 1975-ben 11-t-118 mii- sok színes, gazdag kiállítása, 
Zió árutonnát szállít. A Hivatalos C,ap május 21-1 Eszerint 1971. június 1-től magas művészi színvonala is 

száma közli a lllA V havi béres kezdődően a rangfokozati bér- tovább öregbítették a vasutas 

Előtérben a rakodási idíí csökkentése, 
dolgozók rangfokozati bérének ben részesülő havibéresek operabérlet jó hírét. 
emeléséről szóló utasítást, me- Az Operaház Igazgatóságá-
lyet a szakszervezet e!nöksé- rangfokozat! bére az alábbi val történt megállapodás alap-

a gépesítés fokozása ge 1971. február 5-i ülésén fo- táblázat sze1int emelkedik: ján, az 1971-72-es színházi 
gadott el. évadban !s kibocsátásra kerül 

A ten.idószakban változik 
az áruösszetétel struktúrája. 
A rakodás szempontjából vi
szonylag kevésbé munkaigé
nyes tömegáruk - szén, hri
kett, ásványolaj s�b. - rész
aránya csökken. Ugyanakkor 
nő a munkaigényesebb áruk 
- épületelemek, gépek beren
dezé:;ek speciális ra:co:iásl 
igénylő küldemények -, vo• 
lumene és r:íszaránya. Ezek a 
tények egyre nagyobb köve
telményeket tám3sztanak a 
kocsipark ö�szetétel6t illetően. 
Az áruszállítási sebesség nö
velésével kapcsolatos célkitű• 
zés(?k között szerepel a rako
dási idő csök1centése, a rako
dásgépes!tés fokozása, a tech
nológiai folyamatok áll::mdö 
iavltása. 

E11-TJ.-ek érdekében növelik a 
tehervonatok utazási sebes
ségét, csökkentik a kocsik ál-

lomásl tartózkodás! idejét. Ja-
vítják az állom.1.so:c, rendező
pályaudvarolt elegyfeldolgozá
si képességét, növelik az 
i rány-, közvetlen- és célvo
natok részarányát. 

Ra.ngfökozat Rangfokozati bér az 

A vasúti szállítás és üzemi 
technológia című fejezet sok 
jelentős adatot tartalmaz. 
1973-ig célul tűzi ki a még 
mintegy 600 favázas személy
kocsi selejtezését. Az utazási 
sebesség és a kényelem lénye
ges növelését eredményezi, a 
120 km/óra sebességre alkal
mas vonalhossz 195-rő! 990 
kilométerre, a hézagnélküli 
vágányhossz 1340 kilométer
rel való növelése, valamint a 
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villamosítás és jármí!-korsze- Az intézkedés kb. 88 OOO dol-
rúsítés. gozót érint. Az egy főre eső 

A terv ideje alatt a közle- havi átlagos emelkedés 94 fo-
rint. 1971 hét hónapjában kedéspolitikai koncepc' ' mint- mintegy 58 millió forint kerül egy 70-80 százaléka v.;gre- ilyen címen kifizetésre. Az egy 

hajtásra kerül. Megszűnik a évre vetített összeg csaknem 

n. m IV. v. 

szakcsoportban 

900 850 800 -::;o 

850 800 750 700 
800 750 700 650 
750 700 650 600 
700 650 600 550 
650 600 550 500 
600 550 500 450 
550 500 450 400 
100 millió forint. Az intézke
déssel amely egyben a 
törzsgárda fokozottabb meg
becsülését is jelenti - a rang
fokozati bér aránya az alap
béren belül 28,2 százalékról 
32,3 százalékra emelkedik. 

a vasutas operabérlet. A bér
leti előadásokon Puccini Pil
Za.ngókisasszonyát, Goldmarlc 
Sába királynőjét, Delibes Cop
péliáját, Mozart Figaró házas
ságát és Schubert Három a 
kisltiny című operáját láthat
ják majd a bérlettulajdonosok. 

A bérleti előadások 1971 ok
tóber, november, 1972 már
cius. április és május hóna
pokban, mindenkor a hónap 
harmadik vasárnapján délelőtt 
11 órakor kerülnek bemutatás
ra a budapesti Erkel Színház
ban. 

A vasutasbérletnél a ked
vezmény továbbra Is érvény
ben marad. tgy a helyárak a 
napi pénztári árnál 20 száza
lékkal olcsóbbak. A bérleti 
igényléseket a szakszervezeti 
bizottságoknál kell bejelenteni 
1971. június 20-ig. 

Horváth Ferenc 

lődését. segíts'e elő az utánpót
lás tervszerű képzését, s ma
gas szinten el· gítse ki az igé
nyel,et - hangsúlyozta. 

Az elnökség az előterjesz
tett anyag fő célkitűzéseivel 
egyetértett és javasolta, hogy 
a MAV vezérigazgatója az 
alaptörekvésekkel, elvekkel 
egyetértve fogadja el. Továb
bá javasolta az elnökség az 
oktatás anyagi feltételeinek 
biztosítását, valamint azt, hogy 
elfogadása után ismertessék 
meg az érdekeltekkel és te
gyék az oktatást a vezetés 
ügyévé. 

Ezután a vasúti munkavé
delmi szabályzat módosításá
nak tervezetét vitatta meg az: 
elnökség, majd a vitában el
hangzott javaslatokat figye
lembe véve elfogadta a terve
zetet. 

Magyar-szovjet 
határforgalmi 
tárgyalások 

l\Iájus 17 és 23 között ma
gyar-szovjet határforgalmi tár_ 
gyalásokra került sor a debre
ceni vasútigazgatóságon. A 
debreceni és a 1 vovi igazgató
ság vezetői a kormányszin
ten egyeztetett áruszállítási 
terv ez év első négy hónapjá
nak mérlegét vonták meg. 
Megtárgyalták a fokozódó al
maexport lebonyolítását, a 
Szovjetunióból egyre nagyobb 
számban érkezó Zsiguli-sze
mélygépkocsik záhonyi átraká• 
sának problémáját. 

A tárgyaláson sok szó esett 
a Szovjetunióból Jugoszláviá
ba és Ausztria felé irányuló, a 
hazánkon átmenő tranzitforga
lomról. A tárgyaló felek abban 
is megállapodtak, hogy a nö
velovő árumennyiség átrakása 
szükségessé teszi a gépesíté3 
fokozását. Ehhez a szovjet vas
utak műszaki és technológiai 
segítséget nyújtanak a MAV
nak. 

A tárgyalások befejezé541 
után dr. Mészáros Károl11 rr.i
ni,zterhelyettes, a MAV-\·e
zérigazgatója fogadta G. I. 
Bogdanoi:icsot, a lvovi vasút
igazgatóság vezetőjét. 

Békegyíílés Záhonyban 
A Hazafias Népfront Sza

bolcs-Szatmár megyei bizott
sága békegyúlést rendezett 
szerdán a záhonyi művelődési 
házban. A részvevők elhatá.: 
rozták: kérik az MSZBT or
szágos elnökségét, hogy a zá
honyi MA V-csomópont kollek
tíváját és a községet tagcso
portként vegye fel a Magyar
Szovjet Baráti Társaságba. 
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Továbbra is a vasút marad 
a szállítás lő teherviselője 

Sorra teljesülnek a régi kívánságok 
Kongresszus után a székeslehénári pályafcuntartá i fénöksrgen 

Két és fél hón·1p telt el 
szakszer•.·'"zetünk V l l l. kong
resszusa óta. Az idö term..:sz..;
tesen nem múlt el mozdulat
lanságban : a 2 napos tanácsl:o
::-cis hullámai a�óta is gyúrűz
neh. s mind szélesebb körben 
jutnak el a t•asutasol;JVJz. A 
kongresszus határozatát. :tmely 
a következő né�y «;vre me�je
löli a kózponti vezetó;.;ég és 
minden szakszervezeti szerv 
feladut:í.t, a középszer\"el, és 
az alap-zer;:ezctck me::tkaot{l!·:. 
s hozzáfo�tak feldol:ioz(,súhoz. 

emberek a szalcas�okról Ugy�s
ba,os dolgok(;ul, s ba,-ancsuk 
nyo,n.a mwd oH 1,ia, ad a s:o
nyegen. A takaritunok delulan 
iunnek lie tlo!g;JZI! 1. a la onyo
mokat addig , .. laho�y el ktl.11 
túntetnl - mcn le�etózik mo
solyogva. 

t�zrnéteJek (Folytatás az 1. olrialról) 
deltségen túl a többi fűtőhá
zat felszámolják. 

A tervtöreény többek kö
zött előír ja, hogy a vasút Di,1-
ul- és villanws vontatá.s1.n.c.J. 
arányát 90-95 százalékra a 
tolatás dieselesítését p�dig 
legalább 75 százalékra k.eLZ nö
velni. Be kell fejezni a tehe=
és szeméJyyagonpark rekonst
rukcióját. Mintegy 280 kilo
méter hosszúságú vonalat ke 11 
,·:llamosítani. A hálózat vá 
gányhosszán,ú mintegy 60 
százalékán a megengedett ten
gelynyomás legalább 20 t:rn
na legyen. A tercidös:a.!,ban 
feJLesztésre fc111Mznil1,ató 
összeg miiitegy 30 milli:írd 
forint. Ebből hálóz:1tfejle�zt§s
re 15 milliárd jut. öt é,• ahtt 
1 770 vágánykilométer kor
szerűsítését kell elvé5??.:1:. A 
gördülő ál!ománv fejlesz:é:;i
re és korszerűsítésére 1 1  m·1-
liá1·d forint áll  rendelkezés
re. 

A vasutas d:>.g:07..ó�t S'"'.JO'ciii
lLs és mun:rnv&hlmi elláto�t
s:iga hiánrossága'nak felszá • 
n:.olására 350,8 millió forint a.z 
e/.őircinyzat. Az éves ten·ek ki
dolgozásánál ehh�z m�g ke
re:átcsoportosfüíssal 45 mll
lió forintot kell biztositarn. 
Oktatási célokra 92,3 milli:í 
forint az előirányzat. Egé.,.,_
ségügyi bemházásokra 255 
középfokú o'.ctatási intézn1é� 
nyekre 13 1 .  a tudom.in�·as ku
tatás fejlesztésére pedig 10 
millió forint a tervezet. 

Munkaidő von:1tkozásaban a 
létszámterv a közle:cedési te
n,:,enységnél havi :no. az ipa
ri és építési teYékenységnél 
havi 191  órának m�zfele'ő 
tön·ényes munkaidő:cerettel 
számol. 

Bériejlesztés céljaira a bér
preferenciából és a termelé
kenységi mutatók alapján szá
m(tott ten•S2erű léts:7-ámcsc,;.
kentésekból adódó bértömeg 
áll rendelkeúsre. En.n.�k öt
éves együttes öss=ege 848 mil
lió forint. A te�vezett bérszín
'•Onal növeked-és 1970 tény-

sztimaihoz 1·iszon1·itYa 18.G :döt állapíthat meg ol,•an dol
szd-zalék.os, m{!ly évenként at- gawk résűh·e. a:tiknak 111U11-
lagos 3.7 százal,úos nönke- ka:{öráben rendszeresen meg
désnek fülel meg. ismétlődő mun:,ato�lódás for • 

Az o!,t:i.tás kornenhfté:.-á- dul e:6. A 26. §. leheto.séget 
vel is részl:tese:i f.>y.:il .<:>ZirlC ad arra, hogy a munkaidot a 
a ten. Eszer:n.t nöl'elni kell nappali órákb:m a forgalom
as emelts;:intú ip:iritanul.ó- tól függően megosszák.  Ennek 
J;épús l;örét és létszamát. t:ut:i.:na két óránil kevesebb 
Több új tanmúhely épité--e és 6 óránál t3'.>b nem lehet. 
s:,;erepel a ten·ezetben. A va-s- Felemeli a kollektív s::er=ő
ut egyszerú fizikai munkát dés a tar .al ékoso:: f!s a gép
Yégzö munhterületeine-:{ ál • jármü1,e.:etők éjszakai pótlé
landooult lets;:.ámhiánya eny- 1:ét órán'.:fot 2,50 forintra. K' -
hítése érd•kében az általános mondja, hogy a h::it évesnfl 
i""kolát véJZ,ett, tovább nem fiat!llabb g)'ermekét nevelő 
tanul :, fi:i.talo'.c mun'cába állf- anya csak beleeg ·ezésé,·el fog. 
t1sát tervezik. A külszolg:ífati lalkozt::itható túlmunkában. A 
ol�tatás reformja érdekében 32. §. rc:-ndel:;:ezhei szerint a 
mintegy 20-25 na1y s:::olgcila- s=abadnapon u.egzett túlmun
ti helyen kors-:erűzn felszerelt ka esetén az elsó két óra 25, 
o!,tatóterinet ép(ten3i.. 47 mil- a harma::iik és negyedik órá
Eó f.cdnt az e!5ir.bv-zat la- ra 50, rrz e=t l;;;:,ető órákra 100 
n ulmányi ösztöndíjakra. s.:cizarekos tú!órapótlékot kell 

Külön össz�,1llitás ké,zült az e!:;:;ámo!ni. Az utazósz2mélv-

Hos:�·an fogadt · a dolgozók 
a kongresszus! beszámolót. a 
korreferátumokat. a hozzaszó
lásokat, miként rc::igálnak a 
határozatra? Erre a ké�dé•r0 
k'é'restü 1k \"alaszt a s�él,esfe
hsrt•é ri pályafennt,n-tási fö-
11-ökség szakszerve=eti bi:ott
ságán. 

Népes taggyűlések 
egészso.'.;32.s és b!ztcn3:i._;os zet heti pih�:iónapját m,eg; kell 
rr.unkafeltt'.�I� · fejle-s.ztés�t elóznie a szol<?tlatl utat köve- A főnökség tavaly ősszel kol-
cé!zó beruházá-;okról. A bal- tően j1ró n::.pi pihs!nö:dönek. tözött régi. szü:, épületéből a 
esete!h:ír:rúsi berendez�ekre Szükség es.etén a két hétre Já • Fürst &indo-r u.tcai modem. 
:!0,6. szellóz5-berendmse'<r?. r:í pihenőn:ip:}t össze lehet kétemeletes. új szé!·házába. A 
vi!ágí · 5 fejl�szté,ére 32,9. vonni. sza:c,zen-ezet irod::heb·isége a 
i.izemegészsé:;:igyi Iétesí:me- A ha!lefotiv s=�rződis. me- tágas előcsarnokból balra mi
n�·ekre ::l58.5 mlllió fo-tnt az lyet a kö?po'tti vezetőség több ló folyo ón mindjárt az első. 
e 16irám-zat. ü=emí kO"--'.J!::iT,ra módosíiással elfogadott, 1971_ 

hottv a dolgozóit könnyen meq-

95.4. étl:ezőkre 10,9 milld fo- június 1-én lép hatályba. A találhassák. Rögtön kiderül. 
rintot /:öltenek. A kedvc:-wtlen zárórende!kezés szerint a mó- gyorsan meg Is találják s 

mur,k körül:nénye!c felszá- dosítására tett indítvá•i,·t az gyakran fel is keresik. Ezt 
molását. megszünteresét cél- elöterjeszté'ltl.il s?s\mított 90 

abból állapítjuk meg. hogy 
zó beruházásokra 912,5, ra!rn- nap alatt kell let:írgv'.llni, és 

amikor hétfőn kora re�gel be
dás-gáp�ítésre 336, l. a nehéz a módosítá�t \",H(Y kiegészí- n}itottur,k. Kiss Jánost. a 
fizikai munka!· fah„ 1molását tést kihirdetni. A központi ve- szakszervezeti bizottsá:i tit-
célzó gép2sítésre 59-l,l m.:llió zetőség határo?,ata szerint kárát énoen porszi\·ózás köz-
forintot terv-nek. ben találtuk. 

�4 minden év végén napirendre 
A gazdálkoda"s ci·n1u· fei·=et k 1 � - A szombat killönösen for-

A porszívó m orsan a sürok
ba keruJ, s Kiss János vaskos. 
ös.zt:íiu.ütl lapokat helye,, ,ro
asztaiura. 

- A taggyulések jegy;;&
könyi:et - mor.dja magyará
zatktpp.m. - Amint /;e:úkbe11 
volL a kongresszusi határo.:at. 
nyu1nba11 óss.:ellivtulc a s:a;,. 
szeri:e:eti taggyufe5e„et. Ha
romszá,:hatvanhat kiJomét<!res 
vonalhálózatun.wn a harom 
milllclylJizotlsag1 és 18 fobizal
tni helyen tartottak i :zen n"
pes tag,.,,úlé,t. melyektn a fu
nó.:se;; í50 Co.-iyi dol0owjanuic 
nagy húnyada megjelent A 
s;,.akszen·ezeti bi�ollsog egv
eiG7 t'1gJa m1ndt:n ta,.;gyillt!�en 
reszt vett. 

- A bizalmiakkal mar elő
z&leg megbeszéltül, a kon.g
re->szus a ayaoát - kapc�oló
dott a beszél .?té be Király 
Gyula. a Il-cs p„1 ·amcsterl 
. za:Casz m üha!ybizott ·á i tit
kára. - A kózpo11ti vezetuség 
beszá molójcinal; és a korrrferá
tunwknak fontosabb Tészeit. a 
határozatnak pcd,g t·alameny
nyi fejezetét pontról 1xmtra 
megtcirgyaltuk. clsósorban ter
mészetesen a palyafenntartás
ra vonatko=ó megállapitasokat. 

Kedvrzó \ isszhang 
�� ·erü az id,n�ám·os feladato:c palmas nap nálunk - MÓnd-

végkövetkezteté-,ként a te:-ve- végrehajtásának tárgyalása. ja _ lluenkor jönnek be az Lapozgatjuk a je�yzőkön} -
zett év végi nyereségrészese- veket. A sfü·ún gépelt oldalak 
dés.t az 1970. évi 9,5 napról tanúsága szennL mindenütt 
1975-re 18-20 napra tervezik i---------------------------- jócskán akadt felszólaló a 
emelni. A részeseoé,i alapon kongresszusi anvagnoz. és szi ri-
túl továbbra is biztosított az Takarót a vietnami gyerekeknek !  te kit·étel nélkül hel11eslésscl. 
ön.töltségi terven belül az elégedetten idézték a határozat 
úgynevezett garantált tételek fe;ezeteillek különbüz6 pont-
íedezete, évenként 63,7 mi!- K orunkban az emberi szabadságért, boldogsúgért és a :ia.it. fgy példaul az I. fejezet 
lió forint összegben. békéért ktlzd6 szár.millió;{ szívtben és tudatában 5. pontját. amely a szocialista 

A központi vezetőség hosz- Vietnam jelképpé vált. Földünkön minden Igazság,zerető em- bérezés eh·ének én-ényesitesél, 
szas vib után a tervezettel ber. akinek kedves a hazája, az otthona, a csah,dja. mbly.sé- a fiatalok nevelését. a lakas
egyetértett. kimondott.a. ho;y gesen e!ftéli az ame-rik::ii t:í.m:idókat. akik egy éYtizedc lr'ó- helJ-zet ja\·itásával való törö
a kfu2])távú t�rv érnkre bon- hadjáratot folytatnak a 30 mllliós ázsiai or 

0

z � lakói el:en. dést teszi többek között a 
tott r.?szét m"nden évben kü- Az ametiJraiak embertelen cse'ekedet"'it jól i -m"ri. szárn<,n szaksze�,·ezeü szer ·ek fontos 
lön tárgyalni foJja. is tartja minden jóér✓.ésú ember. T -dja, hogy a leigá=ók 71111- íeladatá\·á. r-Ie,::clészedéssel fo

De nem mggyúlés a taggyd
ltb l>lraló észrevételek 11élkül. 
Pál A ndor János, I-.ardoJ 
Lciszló, Fülöp Géza és töbo 
p ... Jy;..munkús s7,6,á  ,ette, hogy 
éppen most, ami:tor a kong
rc�zu ·i beszámoló, a ti:
kari l,orreferatum .:.-,. a ha
tározat fokozottan hangsúlyoz.. 
U.1 o be1arányok igazságos ja
v11ását. a X IX. szakasz. tehut 
a t?é.-iesiLe\.t mozgó szakasz dol
gozóinak. felsübb ut.asításr:i. 
munlrnhelyi pótlékként .?,04 fo
rint,1<, órnbéremelé�t. ezenkí
vül bizonvos munkákra min
den dolgozó részérn 200 forint 
cél prémiumot , ezettek be. ·• ;_,,. 
lamennvi felszólaló hangsú-
1,·ozta, hocr" nem sainálják a 
mozoo dolgo=ó,,.úl a naqyobb 
ómbért. hiszen megérdemltk, 
de eh hez 1,épest arán"11talan
nalc tartják saját órabérüket. 
ai;kor. amikor a ll. s�akasz 
dol;,o�ó, a mozgó ma /dnem 
minden munkájába besegi e
nek. A téli hónapol,ban pé!
déul csaknem ó.llandóan együtt 
dol'!o?tak. 

Ez a nagyobb órabér bérfe
sni/t�éget itUz elő m,!q akkor 
is. ha mu.n.1'ahel11i pótléknak 
neee:ik. Az utóbbi időben ió
formán fsmeretI,m fogalom volt 
a rónökság területén a bérf�
RZültsiS'?. mert ;,z eddigi dif
fer"n('iált. 10-1 1 -1 2  forintos 
órabé�ckkel ált�1ában minden
ki elégedett volt. 

Új öltözők, 
mosdók épüJnck 

A taggyú!éseken ielenlevó 
szakszervezeti bízottságf tagok 
a fel. zób•Jásokra adott vála
szukban bejelentették. hoey a 
szal,szervezeti bizottság és a 
szakvezetés is felfigyelt a fe
szült égre. és jelentette a te
rületi bizotts::ignak. illetve a 
t,udaoesti igazgatóság illetéke
seinek. 

Az új kollektív szerzodés széles körű 
elemző munkával készült 

kos bombái porig rombolták .tszak-Vietnmn ráro$ait és fat- gadták a határozat I. fejeze
rait, gyárakat és iskolákat, nem kímélve a kórhá::aluit sem. tének azt a oontJút is, amely 
GJilkolják a békés Ja!-<0.,s:í.�t. öregeket <s gyermekeket., I'f'- eg11ebek között a pályafen.n
mélve, hogy így térdre tudj:ik kényszeríteni a szabad»águkért, tartási dolgozóh belsö bérará
függet!enségükért harcoló. hős vietn;m,J hazafiakat. r.uainak te ilesztését tart.la el-

sőre:-idú feladatnak. Örömmel 

Felkerestük Mitller lgnac 
vezető mtérnököt is. aki szin
t.én figvelemmel kísér e a tag
gyúíéseket. Elmondotta hO'?Y a 
nehéz testi munl,a könnrítésé
r.>. a munkal·örülmények _ja,·í
tására Yona•kozó konnesszusi 
határozatnak megfelelően, a 
követkE'ZŐ években sorra tel
jesülnek e� ·es régi kf,·ánsá
gok. Seregéluesen, S=abad
battyvnban, 1\Ióron, Gárdony
ban, Székesfehérváron és né
hán_v más heh·en új öltöző
mosdó épül. A múszakl fei
lesztéshe,c pedig korszert1 fenn
tartási gép!áncokat kap a fő
nöksé'!. belátható időn belül. 
Az első feléoítmén,·-karb�n
tartó géolánc júniusban már 
me'? is kezdi a munkát ott. 
llhol errt> 3 ::,álvát előzöleg al
kalmas. i tették 

Május 2 l�n került sor a 
kollektív szerződés vitájára. 
A tanácskozáson megjelent és 
felszólalt Somoskői Gcibor, a 
SZOT-titkára. 

A negyedik ötéves terv idő
sza.kára szóló kolle:üiv szer
ződés előkészítését széles kö
rú elemző munka előzte meg. 
Elegendő idő állt rendelkezés
re, hogy a dolgozó'.c érdem
ben részt ,·ehcssene!t előkészí
tésében. A teryez,etet március 
6-án fO OOO példányb:m adták 
Xi. Mintegy 1800 term«lési ta
-nácskozcison 90 OOO dolgozó je
len.létében foiut a tervezet vi
tája. A kollektív szerződéshez 
a dolgozóktól kb. 12 ezer ja•  
vaslat érkezett. Azokat a ja
vaslato'.<at, amelyek a dolgo
z:ík élet- és munl<akörülmé
nyeinek ja,itását, a termelő
munka gazd:1ságos.1bbá téte
lét céloztá!c. a jogszabályi kö
töttségek, az anyagi lehetősé
gek mellett mind a termelési 
és gazdálkodási febdatoi<., 
mind a -dolgozói jogok és kö
telességek érYényesülésének 
é�dekében f'gyelembe vetté;. 
a tervezet készíiői. 

A központi ,·ezetöség úgy 
határozott, hoiy a lrol!e!<tiv 
szerződést, annak n épszerű 
magyaráz:1tát tartalmazó fü
z-ztet tninden sza.!;,szervezeti 
fu.nkciow.íriushoz, gazdasági 
vezetőt.őz el kell juttatni. l!,p
pen ezért c;'-<kün!{ben csak a 
leglényegesebb pontjaira uta
lunk. 

Az 5. §-ban kimondja a 
szerződés, ho�y a korább;ak-:m 
túl csak renilkívül indokolt 
esetben lehet felmondani a 
Wr;:;sgárda tagjainak. A 1 1 .  
§· ':lan röezíti, hogy a dolgozó 
mun!rnkörébe nem tartozó 
munkát átmenetileg egy éven 
belül legfeljebb hat hónapon 
át köteles ellátni. Ez eddig 
nem volt sznbál\·oz,·a. A 12. §. 
E'l:erint. h3 a dolgo:;;ó premi
uilt munkakörben foglalkozta
tott vagy egréni nyeres�gpré
miumban része<ülő dolgozót 
30 napon túl helyettesít, ré-

szére fen tiek időarányos ré
s.zet ki kell fizetni. 

Lényeges a 1 3. §-ban. hogy 
a heti munkaidö - üzemvite
li igényeimek megfelelő - be · 
osztását a szo!gciLati főnök, a 
s=akse-ervezeti biwttsággal 
egyetértésben cillapitja meg. 
A 16. §. szerin.t a forgalom le
bon}·olításá val ö-<<;2,efüggö ha
Yibéres munkakörö:�ben az 
évi munkan:1po:cnak 8 órával 
számított szorzatával egyenlő 
éves munkaidőkeretet kell ké
pezni. Ezt egyenlőtlen havi 
munkaidókeretekre kell fel
bontani. 

Az utaz&sz<>lgálatot telj-e
sítő dolgoz1 egy swlgálatban 
pihenőidő nélkül teljesített 
szolgálati óráinak száma álta
lában 12 óra lehet és rendkl
vü!i esetben sem haladhatja 
meg a 18 órát. A 12 órát meg
haladó szolgálat csa'.� a szak
s-zervezet területi bizottságá
nak egyetértésével állapítha
tó meg. A két szolgci/at közöt
ti píhenÖidőt a lakásra való 
érkczéstöl és on.nan való indu
lcisig kell számítani. A figye
lembe vehető idó tartamát a 
szolgálati főnök. a szakszer
vezeti bizottsággal egyetértés
ben állapítja meg. 

Június 1 �én lép hatá lyba 
Az utazó.szolgálatot teljesí

tő dolgozj havi távolléti órái
nak felső h'.ltárát szolgálati 
fónökségen.ként az igazgató
ságria,k a szaT;szert'ezet terü
leti bizottsá.g íval eayetértés
ben kell meghatá1·o;rnia. és a 
szolgálati főnö:csé-;gel közölni 
- mondja ki a 23. §. A szol
gálat átvételére. illetve át
adására előírt időnek a swl
gál:1�onként fél órát meghala
dó tartamit mun'rnid'5nként 
kell figyelembe ,·enni és a ha
vi mu..'1·k:üdöhöz hoz-zá kell 
számítani. 

A szolgálati fönöl{ a szak
szervezeti b!zo';tsig1aJ egyet
érté5ben egyenlőtlen munka-

Az otthon, a haza védelmének szent ügye aronban legyó;:- üdyözölt€k a J I .  tejezetnek 
heteUen eL<izántságot és erőt ad a ,ietnami népnek. Nöwli el- azokat a ponti'.lit i�. amelyek 
szánt.ságukat az a tudat, hogy hősies kli7..delmüket a világ sz-.1- a törzsgárda foko7.ottabb meg
badságszeretö népeinek szolidaritása támogatja. bec. ülését, a bértömeg-gazdál-

A magyar nép mint eddig, ezután is minden segft<iézet kodásban. a jutalmazásban. a 
megad vietnami testvéreinek. A közelmúltban a nőbizo:tsá2. szolgli!a1i ,·ezctók nagvobb ön
Takarót Vietnamnak moz!J:almat kezdeményezett. Vasutas dol- áilóságát tartja szüksé_,zesnek. 
gozóink támogassák a nőbizottságok kezdeményezését, ho,,,zy l\londani sem kell. hogy a pá
minél több meleg takarót küldhessünk a vietnami gyerm<ál'.<ei,- lvafenntartás komplex gépesí
nek. A kánikulai meleg napdcba.n is gonduljunk arra, hogy a tésére, a pál •afenntarlá•' dol
tél ismét beköszönt. s a bunkerokban elkel a meleg takaró. gozók munkaheJvre szállít.1sá-

Az emberi együttérzés, a szolidaritás üwének szép szolgé.- ra. a �zociál;s létesítménvek 
latában ol11kor apró segítsciggel is sokat tehetünk/ éoítésének gvor<ftására \'O':'lat

kozó pontok· <7.intén elégedett
séget okoztak. S7.á z Ferenc 

Kétszer ad,  a ki gyorsan ad 

A Debrecen állomáson dol
gozó lányok, asszonyok jól is
merik azt a közmondást. hogy 
aki gyorsan ad, kétszer ad. A 
Magyar Nők Országos Tanci
C3a alighogy kiadta felhívását, 
hogy a korábbi időhöz hason
lóan segítsük takarókkal a hő
siesen harcoló vietnami népet, 
mindjárt hozzáfogtak a gyűj
téshez. 

zett mozgősításba elsó!{ént a 
Szendrei Júlia női szocialista 
brigád kapcsolódott be. Példá
jukat a többi brigád Is követ
te. A nök azóta lOxlO centi:né
teres kockákat kötnek. horgol
nak, és azokból egyre több ta
karót állítanak össze. 

Száz szolgálati helyen 121 tanfolyam 

A szakszervezet állomási nő-
bizottsága által keroeménye-

A takarórnozgalom terjed, 
szélesedik. A lelkesedést úgv 
nevezik: nemzetkö=i szolidari
tcis. 

Cze;lédi Sándor 

1Jllívészeti és nívódíjat lúipott 
a szolnoki járműja vító kó1·11w1 

A szolnoki ;cirmújat'Í!Ó im
már 100 éves múlttal rendel
kező férfikórusa számos kitün
tetés tulajdonosa.. Legutóbbi 
minősítésük alkalmával - a 
múlt év decemberében 
Ezüst oklevelet kapott. Az 
idén részt \'ett a hazánk fel
szabadulásának 2G. évforduló
jára Szolnok megyében rende
zett Szivcirvány című bemu
tatón, és ott a felnőtt egynemt1 
kórus kategóriában nívódíjjal 
jutalmazták a Buday Péter 

karnagy által vezetett ének
kart. 

Alig egy hónappal később az 
SZl\1T első ízben kiadott mű
vészeti díját sze.rezték meg a 
járműja\·ító dalosa!. Május 
9-én pedig a Jás7berényben 
rendezett Székeiy 1\Iihcily Ze
nei Napok alkalmával - új 
magyar mű bemutatásával -
a nívódíjak első fokozatát hó
dították el. 

Méltán az egész vasutas tár
sadalom büszke ezekre a sike
rekre. 

N. J. 

Zarnak a szakszervezeti politikai iBlmlák 
a szombathelyi területen 

Országszerte zárnak a szak
szerveze i politikai iskolák. A 
szombatlielyi igazgatóság terü
letén 100 szolgálati helyen 121 
tanfolyam múködö�t az 19�0-
71-es oktatási évben. A hallga
tók száma két és félezer Yo:t. 

A kétféle ternatlká,•aJ kap
c..<olatban az a tapasztalat, hogy 
mind az előadók. mind a hall
gatók szi\·esen fo:;:&dták a v;i
lasztás leheló:;égét. A Társa
dalmunl, időszerú ké,·déseí té
makör aratta a nal?yobb sikert : 
100 t!1.nfolyamon dolgozták fel. 

A tanfolyamok hallgatóinak 
58 százaléka szocialista brigád
tag volt. Számos helven a szo
cialista brigádok külön tanfo
lyamot alkottnk. A beJáró dol
gozók tették ki 11 tanfolyamok 
hallgató;nak 78 szá7.alékát. 
Úgy sikerült őkE-t bevonni. 
ho,p, a t,,_nfo!,·amokkal i<ra7od
tak a vonatok indulá.sáho�. A 
pártszerv,-zettel és a gazrla-.á
gi ve.,.Atéssel ee-vet&rtésbPn 
több helyen korábbra tettPk 
a munkald-5 kezdPtét Az ut�zó 
személyzet po1itiTrni fs/,oln it a 
szak••o11.aH oktatások után tar
tattálc. A fordvlósw!J?.{:btot tel
Íe<:ítókn�k forda-szemirárumo_ 
kat sz<>n·e:,;tek. Az anva„ok 
kétszeri lendásá,·a1 minden 
dolgo�ó r?»:t tudott t·ennl a 
politikai oktatáson. 

A tanfolyamok létszáma ál
talában 1 8-20 !6 volt, így b!z
tositott ,·olt az aktivitás. Elö
fordulta.k azonban 8-10 fós 
csoportok i , főleg a pálya
fenntartásnál. Hat ve=ető, egy 
ve:::etóhelyettes és 94 propa
gandista vezette a foglalkozá
sokat. Az utóbbi közül 19-en 
első ízben láttak el Pyen fel
adatot. r.1m1ká.iukkal ti, talában 
elégedettek a szakszervezeti 
sze,vek. amihez az is ho7.zájá
rult. hogy mi nden propagan
di,tanak magasabb az iskolai 
végzettsége a 8 általánosnál. 

A fogla!ko,úsokon való meg_ 
jelenés átla!!osan 85 százalé
ka�. Lemorzsolódás csak kilé
pés. áthelvezés. nyugdíjazt.s 
mgv huzamo•abb betegsé-1 
miatt fodult elő. Az aktivitás 
általában íó t•olt. s ez elsősor
ban az előadói. felkészültségé
nek és a foalalkoz6so1r ;ó le
vezeté•Pnek köszönlte•ő A leg
naevobb érdeklődést a X. párt_ 
kongresszus anyaga keltette 
fel. 

A bére7.éssel, a reálbé::--. és 
reáljövedelem. az él„t-szfm·o
n'll-emeT!,edéssAl. a nők h<>h·
,0♦éw•l ks.pcsolatos témák Ür
g,·a!ásánnl voltak legaktívab
bak a foglafüozások. 

(Szelel) 
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Komló á l lomás 

megfelel a magasabb követelményeknek 

Az új menetrend életbe!épését.ől ltözvetlen kocsij:irat 
l:llzlekedik Budapest és Leningrád között. Ebből az alkalom
ból május 2-1-én a Tisza-expresszel Budape tre érkezeU V.V. 
Csubarov, a szovjet vasutak leningrádi igazgatóságának ve
zetője. A vendéget Gyócsi J enö, a 8. szakosztály vezetője és 
Gazdi Dénes, a vasúti nemzetközi osztál3 vezetője fogadták 
a Nyugati pályaudvaron. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

Ebben a kora nyári kániku
lában talán nem ildomos a 
telet emlegetni. Kövesdi G usz
táv állomásfónökkel beszélget
ve mégis ezt tettük, amikor 
Komló állomás 1970. évi ered
ményeit összegeztük. Mert az 
igaz ugyan, hogy a vasút 
csúcsforgalma a nyári-őszi 
időszakban jelentkezik, de a 
legnehezebb, a legnagyobb 
helytállást követelő idősza
kunk mégis a tél. Különöf-en 
így van ez Komlón, ahol ha
zánk legmagasabb fűtóértékű 
szenét bányásszák és rakják 
vasú ti kocsikba. 

Pihenő idejüket 

áldozták fel 

Nem volt sétagalopp, 
amíg eljutottunk az élüzem ki
tüntetés elnyeréséig - mond
ta az állomásfőnök. - Tavaly, 
január első felében, amikor 
szüntelenül havazott, 
az okozta a legnagyobb prob
lémánkat, hogyan adjunk át 
a bányának naponta 250-300 
hómentes kocsit berakásra. 
Százforintos napszámért sem 
kaptunk alkalmt munkásokat 

a nehéz kocsitisztítási fel• 
adatra. Pihenö idejük jelentós 
részét feláldozva, állomásunk 
dolgozói tisztogatták a kocsi
kat. Sokszor éjszaka is lapá
tolták a havat a kocsikból, 
hogy a bánya kiszolgálásába.n. 
ne legyen fennakadás. 

Azután géphiány, kocsihiány 
nehezítette a komlói vasutasok 
munkáját. Többször elófor
dult, hogy a tartalékkal kel
lett Magyarszékre, Godisára 
elóretolni vagy iparvágányra 
félreállítani a gépre váró !.esz 
vonatot. Szinte gyakorlatta 
vált, hogy nappai alig érkezik 
üres kocsi. 1gy a szénpályaud
vari munka kétharmad részét 
éjszaka, a mesterséges vilá
gítás kedvezótlenebb viszonyai 
között kellett elvégezni. A 
rendezó pályaudvarok túlter
heltsége miatt többször kap
tak rendelkezést arra. hogy 
nem küldhetnek vonatot 
dombóvári, ferencvárosi ren
dezésre. Ilyenkor maguknak 
kellett hatvani, miskolci, szol
noki vagy éppen kaposvári, 
bátaszéki vonatokat összeállí
tani. Ebben a munkában a 
megfeleló irányú diszpozíciók 
kiválogatásával sokat segített 

-----------------------------------------� a szénbánya. a szükséges elegy 

Hogyan készültek fel a nyári forgalomra? 
Látogatás a Balaton déli partján és Keszthelyen 

A magyar tengert mmd több 
hazai és külföldi turista ke
resi fel. különösen május és 
szeptember közott ; a hivatalos 
nyaralási idényben. Ezért a 

Balaton vasúti forgalma évről 
evre nő. 

szélók. de azok sem rendelkez
nek nyelvvizsgával. 

Keszthelyen Szakáll József 
felügyelő szerint az idei üdü
lési szezonban 250-300 száza
lékkal növekszik az utasforga
lom. Ez azt jelenti. hogy az 
állomás dolgozóinak naponta 
nem kevesebb mint hat gyors
vonattal többet kell fogadniuk. 
illetve indítaniuk. Ez nem kis 
gondot jelent az állomás for
galmi dolgozóinak. hiszen a 
beerkezett vonatok t tárolni 
is kell valahol úgv határoz
tak, hogy erre a celra a rak
tári vágányokat ha ználják fel. 

gyűjtése mégis megnövelte a 
kocsiállást. S a többletmun
kat különösképpen nehezítette 
a kocsirendezói létszámhiány. 

A komlói vasutasok érdeme, 
hogy a sok nehézség ellenére 
sem volt fennakadás a mun
kában é ezzel a maguk terü
letén jelentősen hozzájáru!
tak az ország energiaellátásá
nak biztosításához. A rendkí
vüli feladatok elvégzésében 
különösen kitűnt a KISZ SZ'>
cialista brigád Sarkadi Lajos 
intézó vezetésével. Az élüzem
ünnepség alkalmával ezüst 
ét·eirunel tüntették ki ezt a 
brigádot és a 25 dolgozó ös.,;ze
sen 14 ezer forint jutalmat 
kapott. 

Komló állomás szá11ítási 
tervének másfél százalékos 
tulte!jesítéséhez jelentésen 
hozzajárult, hogy a .s=énbánya 

éjszaka megerösitett brigádok
kal végezte a rakodást. Kli
lör elismerésre méltó scgító
kész.ségról - az érdek.közös
ség helyes feli.s.inerlo(;.l :·ol 
tett tanúbiwnyságot a Dél
dunántúli Kótánya Vállalat 
komlói üzeme is. Tavaly több 
mint hat hónapig tartott a 
magas rakodójuk átépítése. 
Ezalatt közúton is továbbít
hatták volna a kóbánya ter
me!ését, de azért, hogy a vas
úti s ·állításból se maradjanak 
ki, ideig.lenes rakodót létesí
tettek. A jó szállítási együtt
működé· is közrehatott abban, 
hogy a kóbánya elnyerte a Ki
váló vállalat kitüntetést, az 
állomás pedig az Élüzem cí
met. 

Jó az együttmúködés 

a szállíttatókkal 

- A jó szá!lítási teljesítmé
nyek mellett is azt tartom 
állomásunk legtöbb eredmé
nyének, hogy két éve nem for
dult elő nálunk személyi sérü.. 
lés - állapította meg Köves
di Gusztáv állomásfónök. 
Dolgozóink megértették, hogy 
az utasításokat nemcsak azért 
kell betartani, mert büntetés 
jár érte, ha megszegjük, ha
nem azért is, mert ez saját 
érdekünk, testi épségünk vé
delmét szolgálja. 

S amikor arról kérdeztük, 
hogy melyek a jelen idószak 
legfontosabb feladatai Komló 
állomáson, így válaszolt: 

- A báziseredmények tar
tása még szervezettebb, ter
melékenyet b  munkára késztet 
bennünket, hiszen tizenöt dol
gozó hiányzik a szükséges ál
lománYi létszámból. Ezenfelül, 
például ma is nyolc kocsiren
dezónk beteg. Az ilyen körül
mények fokozott követelmé
nyeket támasztanak a srolgá
latot teljesítók elé. 

Komló vasutasal ma is 
helytállnak felelósségteljes 
munkájukkal a nehéz poszton. 
Megfelelnek a magasabb kö-
\·etelményeknek. (L-cz) 

Kivá ló 
új ítók 

:1 

A miskolci Igazgatóság terü
letén mindig központi kérdés
ként kezelték az újítási mun
kát. Bizonyítja ezt az a tény is, 
hogy évről évre kimagasló 
eredmények fémjelzik tevé
kenységüket.. Legnagyobb ér
dem ük, hogy a mennyiségi té
nyezők tel3esttése mellett ;a
vult a minőség is. 1970-ben be
adott újítási javaslatok 40 szá
zaléka elfogadásra került. A 

megtakarítás 5 millió forint 
felett volt. A kifizetett újítási 
díj pedig negyed millió forin
tot tett ki. 

A miskolci vasutas újítók 
munkáját a felsőbb vezetés is 
nagyra értékeli. Felszabadu
lásunk 26. évfordulója alkal
mából újító tevékenységükért 
17 dolgozót részesítettek Ki
váló ú;ító kitüntetésben. Kö
zülük öten arany, négyen ezüst 
és nyolcan bronz jelvényt kap
tak. 

Az újítás terén különösen 
elismerésre méltó munkát fej
tett ki Hódi Albert főfelügyeló, 
oktatótiszt, ki több mint húsz 
éve nemcsak aktív újító, de a 
mozgal-0m lelkes proponálója 
is. Újításai révén nemcsak 
Miskolc-Tiszai pályaudvar 
korszerűsítéséhez, vagy az 
igazgatóság gazdaságosabb 
üzemviteléhez járult hozzá, 
hanem a népgazdaság javára 
Is több mint egymillió forini 
hasznot hozott. 

Mint szocia1ista brigádveze
tó felajánlásaiban állandóan 
szerepel a dolgozók segítése és 
támogatása. Személyes példa
mutatásával és oktató társai 
segítségével elérték. hogy 
Miskolc-Tiszai pályaudvaron 
évek óta jól ha1ad az újltá-sl 
munka. A dolgozók 1970-ben 
50 száza.1-ékkal több újítást ad
tak be mint az elóző évben. 

Kisvárdai János 

Tavalyelótt nyáron Siófokon 
napi átlagban nyolcezer em
ben utazott kecesztlil va5úton, 
a múlt évb1m már kilencezer, 
az Idén ez a szám feltételez
hetóen tovább emelkedik. S 
ez bizony alp.pos felkészülést. 
löbbletmunkat. fokozottabb fe
gyelmet klván a Balaton 
mindkét partjan zolgálatot 
teljesítő vasuhsoktol. 

- Hog •an készültek fel az 
lidülé i . zezon forgalm:'mak 
'ebonrolít::\sára? Erre a 
kérdésre Siófokon, Balaton
bogláron Keszthelyen ke
restünk választ. 

Balatonboglár állomás dol
gozóira ezen a n} áron megle
hetósen nehéz napok várnak. 
Babay László állomásfőnök el
mondotta. hogy a forgalmat az 
átépítés mellett kell lebonyo
litani. Epü! az ÚJ aluljáró, és 
az automatikus !orgalomirá
nvító berendezés egyik blokk
háza. A dolgozók szlvesen vál
lalják az atmcneti nehézsége
ket. mert tudják., hogy jövő 
nvárra már az állomás egyike 
!Psz a legkorszerúbbeknek a 
Balaton mentén. Az éplilet ta
tarozá át , az ahhoz tartozó 
nark c,!no ltá át már elvégez
ték. Ezenkhiil Fenyvesi Béla 
§zolgálatte ·ó lr nyit·. :íval ké-
zült a helyi mC'netr nd. ame

lyet a klirn ·ék üdülőiben, if
júsági táboraiban osztanak 
majd szét. 

Az állomás é� környékének 
csinosítása már Jóval az idény 
kezdete elótt megtörtént. nagy. 
részt a szocialista brigádok jó
voltából. Ugyanis 6k hathatós 
támQJ(atást nvú.itottak társa
dalmi munkájukkal, segítet

A szigetvári vasutasok 
szeretnének lépést tartani a város fejlödésével 

Kevesen beszélnek 
idegen ,nyelvet 

Legnagyobb gond 
a vonatok tárolása 

ték az állomás padjainak fes- Szigetvárott történelmi gond, kocsi Barcsról szállítja a vi
tését. valamint a park gon- hoey szökik a víz. Pontosan zet. A laktanyában és a feldozásából ls kivették a részü- 405 évvel ezelótt Zrínyi Mik- vételi épületben bekötötték 
ket. !ásnak azért kellett feladnia a ugyan a vezetéket a városi 

A Balaton déli partjának két vár védelmét, mert az életet vízmű szolgáltatásába. de az 
Siófokon. a déli part legfor- A nvelvtudással kapcsolat- nagy állomásán. Siófokon és tápláló Almas-patak kiszáradt. igen drága. Csatornadíjjal 

galmasabb csomópontján Vi- ban Siófokhoz hasonlóan. itt 
Balatonbogláron. valamint Persze. a modern technika ko- együtt köbméterenként 10 fo-

1"ághalmi Tibor állomásfónök Keszthelyen a vasutasok gon- rában ilyen gondolatok nem rint 80 fillérbe kerül. A kuta
elmondotta. hogy már novem- sem kielégító az állomás sze- dosan készültek ai: üdülési foglalkoztatják Francsics Jó• tás - mert az is volt - rneg
berben gondoltak az idei n ·a- mélyzett'nek idegennvelv-is- idény forgalmának lebom•olí- zsef állomásfónököt. de ténv. allt. mivel a fővárosi Vízügyi 
ralási forgalom elókészliletei- merete. Igaz. a bogláriak az tására. és szíve. en is vállaliák hogy a 97 méter mélv kútjuk Tudományos Kutató Intézet, a 
re. A nagyobb balatoni állo- idényben ki. egító munkaerőt az ezzel iáró többletmunkát. elapadt. s azóta csak drágán VITUKI kútfúrói 150 méter 
mások fonöke1veJ kiuola:zoztak nem alkalmaztak. mert a for- Bizonyára fgy \·an ez a többi és kín-keserveset' jutnak víz- mélyen találtak vizet. de a 
egy nyári menetrend-módos1- galmisták és a pénztára ok kö- állomáson is. hez. Hogy mást ne mondjunk., Pécsi Vízügyi Igazgatóság 
tást, amelvet a korábbi tapasz- zott vannak német nyellret be- era Sándor két 501-es és két 328-as szer- megtiltotta ennek a kútnak ki-
talatok alaojan találtak szuk- használását. 
ségesnek. A java ·latot beter- ,__ __________________ .._ _____________________ _ jesztették a pécsi igazgatóság-
hoz. ott felülvi?-sgálták. maid 
jóváhagyták. !gy többek között 
nagyon lén11eges volt későbbre 
tenni annak a nyári sze
zonban közlekedö QJJOTSt'Onat
nak az indulási ideiét. amely 
Keszthelyről 6 óra 7 perckor 
érkezett Stofolcra. Ezenkívül 
még a tavalyi nvári menet
rendhez képest négy \·onatnak 
,•,iltoztatták meg az indulási, 
illetve az érkezési idejét. 

Az állomásfónöksé� mint 
minden evben. ezúttal is meg
szervezte az állomásépület és 
a hozzá tartozó oark résztata
rozását. csinosítását. Az énü
let és a bútorok festés!!vel a 
közeli karádi téesz szakembP
reit bízták meg. akik az elmúlt 
naookban fejezték be a mun
kálatokat. Az állomás oarkiá
nak rendezésével Pedig már 
egy hónapnal ezelótt elkészül
tek a vasút kertészei. 

Vállalják a nehézséget 

Nem megoldott azonban a 
nyári idényben a kisegító 
munkaerő helyzete. Kevés a 
német és szUv nyelvet beszé
ló vasutas. A forgalmi szolgá
lattevőknek és a pénztárosok
nak szerveztek ugyan koráb
ban nyelvtanfolyamot, de az 
még nem érte el a célját. mert 
a résztvevőknek bizonvos há
nyada lemorz.'!Olódott. akik vé
gigjárták. azok sem jutottak el 
a nyelvtudási színvonalra. 

Új városban 

ú i  pályaudvar épül 
Rangjához méltó felvételi épületet kap Balatonfüred 

Minit ismeretes, a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Taná
csa döntése értelmében Bala
tonfüred városi rangra emel
kedett. Nagy esemény ez egy 
közösségben. Az urbanizáció 
nemcsak címet és rangat je
lent. de fejlesztési kötelezett
ségeket is előír. Mert egy vá
ros nem születik, hanem lesz. 
Szorgos kezek teszik azzá. 

Balatonfüred községi 
ma&t már városi - tanácsa az 
élet minden területén igyek
szik lépést tartani a fejlődés 
követelményeivel A több. 
mint tízezer lakosú város új 
lakóne,(Vedei is ezt bizonyít
ják. Mikor - 1926-ban -
Rabind·ranath Tagore, a nagy 
hindu költó hálafáját itt el
ültette, még csak nagvobb 
falu volt a Balaton észak! 
partjának ez a jelentós tele
pülése. Ma már modern szál
lodák, új lakónegyedek jelzik, 
hogy Balatmifüred várossá ki
nevezése helyes, szükséges ha
tározat volt.. 

A MÁV ebben az évben kü
lönösen nagy gondot fordít a 
Balaton menti vasútállomások 
korsrerűsítésére. A hatalmas 
munka már a III. ötéves terv 
elején mee;kezdódött, s nap
jainkig hét balatoni állomást 
építettek újjá. További négy 
állomás újjáépítése ebben az 
évben fejeződik be. Igaz. ezek 
az állomások már nagyon rá
szolgáltak az újjáépítésre. A 
múlt század 70-es, 80-as évei
ben épültek. a forgalom pedig 
- azóta - többszörösére nö
vekedett. A Balaiton mentén 
összesen mintegy 20 állomás

épületet kors?..erűsítenek, il• 
letve építenek. 

Balatonfüreden, az új város 
régi vasútállomásával szemben 
javában folyik az új állomás 
építése, ,.váza" már áZl, az 
épülő létesítmény mellett 
építkezési anyagok halmo
zódnak. Kétségtelen, hogy ez 
lesz az ész.c'\ki part les:nagyobb. 
legkorszerűbb beruházása. A 
Balaton északi .,[óvárosa" 

!,esz Balatonfüred, illó, hogy 
vasútállomása is méltó legyen 
hozzá. 

Sallai Istva:n állomásfónök 
a 35 millió forintos terv sze
rint 1972 első felében elké
szülő új vasútállomásról nagv 
szeretettel beszél. Jót ismeri 
az építkezés minden moz7,ana
tát, maga is alig vár,la, hogy 
mielőbb elkészüljön az új fel
vételi épület. 

- Talán nem is kelZ várni 
a jövő esztend.ó végéig - bi
zakodik. - A tervek szerint 
az 1972. évi nyári menetrend 
életbe Zépése idejére az épl
tők átad;ák az állomást. amely 
nemcsak szép, de korszerü is 
lesz. Kétszintes lesz a felvé
teli épület, az első emelet ke
rül szintbe a vágánnyal, a 
földszint pedig az utcai front
tal. A berendezések közül kü
lönösen nagy jelentóségú az 
integra dominó berendezés 
Amennyire a tervet ismerem. 
a swciális létesítmények Is 
korszerűek lesznek. Egyébként 
hármas komplexum a füredi 
beruházás, miután a MA V 
mellett az Utasellátó és a 
Volán Vállalat létesítménye is 
lesz. 

Biztos, hogy Széchenyi Ist
ván is valahogy így álmodta 
meg a magvar tenger körüli 
vasúti közlekedés kulturáltsá
gát . • •  

'. J. 

Külön/eges igények 

- Az élet azonban nem állt 
meg - mondja az állomásfő
nök. - Sok a munkánk, fej
Lódilc a város. A negyedik öt
éves tervben 1100 lakás épül, 
és megkezdték egy ötszáz 
agyas ÚJ kórház létesítését is. 

Fejlesztik a városi strandot, 
amelynek hévize Hajdúszo
boszlóéval egyenértékű. A kon
zervgyár és a cipógyár re
konstrukciója befejezódött. a 
Szentegáti Állami Gazdaság 
pedig megkezdte 40 ezer fé
róhelYes .. sertésgyárának" épí
tését. Az ászi idószakban állo
másunkon cukorrépahegyek 
magasodnak. mivel újabban 
Szigetvár körzeti állomás lett. 
A vasútnak idónként különle
ges ktvánsá11okat is teliesíte
ni kell. A Gépiavító Vállalat 
nemrégen jelentós me,n-ende
lést kapott az NSZK-ból. ame
h·et csak RS. 1 8,5 méteres spe
ciális kocsikkal tud kielégíre
ni. Ebben az évben 30-40 
i lven tehervagonra van szük
ség. Méecsak annvit. hogy ná
lunk több a leadás, ezért gon
dot okoz. horn, az ötödik vá-
11án11 mellett tönkrement a ra
kodóhíd. s fzy a szoms?.édos 
réten kell mintegy 1100 tonna 
árut kirakni. 

Van még egy különlegessége 
Szigetvár állomásnak. Ezt 
azok tapasztaliák. akik reggel 
\·agy este utazási célból vagy 
meró kíváncsiságból kisétál-

nak az állomásra : nagy a sze
mélyforgalom. 

- Valóban - folytatja az 
állomásfónök. - Naponta 600 
-700 utas jön és megy. Allo
má.sunk vonzáskörzetébe 27 

község tartoztk. A személy
szállítás az új, hatrészes mo
torvonatok üzembe állításával 
nemcsak meggyorsult, hanem 
kultúráltabb is lett. Amikor 
az első ilyen szerelvény befu
tott állomásunkra, az embe
rek el sem hitték, hogy ez vi
szi majd őket Kaoosvárra. Va
lamennyien az állomáson tar
tózkodó régi, öreg vicinálisra 
szálltak. Úgy kellett őket ko
csiról kocsira menve meggyőz
ni. hogy a jövőben már ezzel 
közlekedhetnek. 

Az első sorokban 

S va:,,n az állomás dol
gozóinak hasonlóan javultak-e 
az élet- és munkakörülmé
nyei ? 

- Tavaly bevezettük a köz
beváltó rendszert, így Z/0 órát 
dolgoznak vasutasaink. A rá
építéssel a bérek is kedvezően 
alakultak. Csak a három sze
mélypénztáros munkaidőbe
osztásá1;al van gond, mivel 
huszonhárom órától négv óráig 
szünetel a pénztár. s így ne
héz megfelelóen beosztani az 
ideiüket. Megoldatlan a szo
ciális helvzet Is. Szeretnénk. 
ha ugyanolµan ú1. korszerű lé
tesítményt kapnánk. mint a 
barcsiak. ahol öltözőkön. mos
dókön kívül oktatótermek is 
rendelkezésre állnak. 

Szigetvár állomáson nincs 
szakszervezeti bizottság. csak 
egy bizalmicsoport működik. 
De azért régi. kipróbált moz
galmi munkások Itt Is Jócskán 
akadnak. Tóth Józsi;f, a szak
szervezeti bizottság elnöke pél
dául már huszonöt éve látja 
el a megbízatását. A vasuta-j 
�ok az elsó sorokban dolgozf 
nak azért. hogy az állomást 
lépést tartson a nagv léptek• 
ben feilódő. történelmi neve
zetességű várossal. 

Molát Ferenc 
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A harmad ik  ötéves terv időszakában 

llódosult a MÁV 
f örzsglirda Szablilyzlltil 
Ebben az é\·ben már számos olyan intézkedés tör

tént, amely a vasutas dolgozók körében kedvező 
hangulatot eredményezett. Ezek között említhetjük : az 
1964 e!.íltt magasabb szakcsoportban átminősítettek hát
rányos helyzeieinek rendezését, a forgalommal összefüg
gő munkakörökben foglalkoztatottaknál egés�ségroml�s 
következtében alacsonyabb bérrel járó beosztásba keru
lés esetén a 80 százalékos keresetkiegészítés bevezetését, 
a „csillagos" rendsz2r megszüntetését, a rangfokozati bé
r�k június l-től történő felemelését, a törisgárdatagok 
erkölcsi és anyagi elismerésének bevezetését. 

Több mint 300 millió forint jutott 
/ szociális beruházásokra 

A vasutas dolgozók legaktívabb reagálása a Hivatalos 
Lap 13. számában közzétett. 'l'örzsgárda Szabályzattal 
kapcsolatban nyílvánult meg. Az intézkedést általában 
helyesléssel fogadták, mert abban a vasúthoz hű, a va
súti munkát hivatásnak érző, hosszú szolgálati idővel 
rendelkezők fokozott megbecsülését látják. 

Az egyetértés és a helyeslés persze nem volt osztat
lan. Várható volt, hogy azok a dolgozók, akik 10-19 
éves vasúti szolgálattal rendelkeznek, sérelmesnek tart
ják, hogy a bronz fokozatú kitüntetés mellett a szabály
zat alapján nem részesülnek pénzjutalomban. A panasz 
jogos voltát senki nem vitatja. Az illetékes vezető szé;r
veket nem a szándék hiánya, hanem a rendelkezésre al
ló pénzügyi keretek akadályozták abban, hogy a több 
mint 50 ezer érintett dolgozó jogos igfoye kielégítést 
nyerjen. Határozott törekvés van azonban arra, hogy 
amint a 111A V gazdálkodási eredményei lehetővé teszik, 
ezt a jogos panaszt orvosoljúk. Fentieken túlmenően sok panasz hangzott el a folya

matos vasúti szolgálati idők elismerésével és a 
nyugdíjba vonulók kitüntetésével kapcsolat�an. 

A Törzsgárda Szabályzat I. fejezet 2. pontia felsorolJa 
azokat az eseteket, amikor a munkaviszonyt megsz_akítás 
esetén ü; folyamatosnak kell tekinteni. A munkaviszony 
megszűnését, a folyamatosság megszakítását az'?nban 
ezen túlmenően számos olyan ok előidézhette, amit ma 
nem lehet vagy nem helyes a dolgozó részére felróni. 

A mezőgazdaság szocialista átszervezése idején pl. rö
videbb hosszabb ideig sokan voltak távol népgazdasági 
érdekből. Az 1956-os ellenforradalom! események kap
csán különböző okoknál fogva igen sok dolgozónalc szü
netelt átmenetileg a munkaviszonya, de az adandó első 
alkalommal visszatértek a vasúthoz. Ezek mind olyan 
esetek, amiért a dolgozókat nem helyes elmarasztalni. 

Vannak olyanok is, akik valamilyen baleset, vagy 
egyéb okból esetleg fegyelmileg lettek elbocsátva, de ké
sőbb vissza;ételt nyertek és azóta becsületesen dolgoz
nak, sót többen közülüic munkájuk alapján kitüntetésben 
Is részesültek. Sokan vannak olyanok is, akik nem kellő 
megfontoltsággal, saját elhatározásból szüntették meg 
munkaviszonyukat, amit később megbántak és visszatér
tek a vasúthoz, s azóta szintén becsületesen dolgoznak. 

M
ég súlyosabban érintette a szabályzat általános ren

delkezés 2. pont utolsó bekezdése azokat, akik 1911-
ben vonultak, illetve vonulnak nyugdíjba és a vasutas
napkor már n em állnak mu!lkaviszonyban. 

A felsorolt jogos panaszok alapján a szalcszervezetek 
elnöksége május 18-i ülésén javasolta a Hivatalos Lap 
13. számában megjelent szabályzat módosítását. A ja
\·aslatot a MA V vezérigazgatója elfogadta és a május 
29-i Hivatalos Lapban közzétette. 

A módosítás lényege, hogy a törz:sgárdatagság alapját 
képező időhöz a megszakításokkal eltöltött tiszta vasúti 
szolgálati időket össze kell számítani, függetlenül a meg
szakítás okától és tartamától. Az összeszámításra csak 
akkor nincs lehetőség, ha a dolgozó munkakönyvébe 
„Kilépett" bejegyzés van és a bejegyzés keltétől számít\·a 
még nem telt el 3 év. 

Azok részére, akik 1911 január 1 és a t:asutasnap kö
zötti időben vonulna!; nyugdíjba és a kitüntetésre érde
meket szereztek, azt a vele járó pénzjutalommal együtt 
a vasutasnap alkalmával keIZ részükre átadni. 1972-től 
kezdve a nyugdíjba vonulók az esedékes kiérdemelt ki
tüntetést nyugdíjbavonulásuk alkalmával kapják meg. 

Lapunk legutóbbi számában is megírtuk, de szüksé
gesnek tartjuk ismételten hangsúlyozni, hogy az 

eltöltött t•asúti szolgálati idő csak feltétele a törzsgárda
kitüntetés adományozhatóságának. A kitüntetésnél to
vábbra is figyelembe kell venni a II. fejezet 2. pontban 
felsorolt szempontokat, melyek elbírálása a szolgálati 
hely vezetője és a szakszervezeti bizottság hatáskörébe 
tartozik. 

Kajesa. József 
a közgazdasági osztály vezetője 

S. 0. S. -jelzések Kiskunfélegyházáról 
!gy, látszólag minden rend

ben. Az építésvezető tájékozta_ 
tása szerint azonban : ,,ha a 
MAV nem lesz segítségünkre 
az anyagok biztosításával, ak
kor a határidőket tartani nem 
tudjuk". 

A harmadik ötéves terv be
fejezése fontos állomás a l\lAV 
korszerűsítésének útján. Eb
ben a tervidőszakban bonta
kozott ki a vasút nagyarányú 
rekonstrukciója. Ugyancsak a 
harmadik ötéves tervben kez
dődött meg a népgazdaság más 
ágazataihoz viszonyítva elma
radt szociális ellátottság. s 
egészségü1;:1i ellátás iavítása. 

A felmérések szerint a leg
alapvetőbb szociális hiányos
ságok felszámolásához mint
e.rv félmilliárd forintra lett 
,·olna szükség. Ilyen nagy ösz
szeg azonban n�m állt rendel
kezésre. Az elért eredmén�·ek 
mégis figyelemre méltóak. őt 
év alatt nagyon sok szolgálati 
l1elyen épült új öltöző. mosdó. 
üzemi konyha, mun1,ásszáll6s 
és különbözö egészséqiimJi lé
tesitmény. Az alábbiakban 
ezekről számolunk be olva
sóinknalc. 

Az eszközök 
koncentrálása 

A tervidőszakban 1967 volt 
az első olyan esztendő. ami
kor lehetőség nyt1t számottevő 
hitel biztosítására. amellyel 
gyorsítani lehetett a követke
ző évek fejle5ztési előkészítő 
munkáit. Ennek tehát szerepe 
volt abban. hogy 1968-ban 
már 61,8 milliú forintot for
díthattunk a 1:as11tasság szo
ciális helyzetének javítására. 
Ez az összeg 25 millió forint
tal haladta meg az előző két 
év együttes. ugyanilyen célok
ra fordított összegét. 

1968-ban elkésziilt többek 
között a Hámán Kató \·onta
tásj fónöksél( 850 személyes és 
a szolnoki járműjavító 730 sze
mélyes öltöző-mosdója. össze
sen 13,7 millió forintos költ
sé�gel. Felépült a 108 dol,zo
zónak otthont adó szombath,-
lyi munkásszállás. 4.3 millió 
forintért. Ezeken kívül s,ámos 
kisebb létesítménYt építe+tck 
a vasútigazgatóságok terüle
tén. 

A következő esztendőben ke
vesebb pénz - 48 millió fo
rint - állt rendelkezésre, 
ezért is eszközein/e koncentrá
lására kellett förel,edni. Ezt a 
tendenciát mutatja például, 
hogy amíg a k!lrábban épített. 
szociális célokat szolgáló létl'
sítménveinknek csupán 8-12 
százaléka került eiá(\·millió fo
rintnál többe. most már a be
ruházásolc 3.3 százalékának 
építési költsége haladta meg 
egyePként az e<tvmillió forin
tot. Elértük tehát. hoqy több 
nal11J befoqadó képességú.. az 
igénye1mek jobban meQfl?leló 
szociális létesítmén11eket h.oz
zunk létre a csomópontokon. 
Ezeh.--nPk a létesítményekn°k 
a sorából kiemelkedik a Zá
honyban 1 60 !!yermek részére 
épített bölcsőde és óvoda -
amely nem kevesebb. mint 
nvolcmillió fortntb,i. került -, 
továbbá a Kiskunhalason ,:Snl
tett korszerű orvosi rend<>lő. 
6.1 millió forintos ráfordítás-
sal. Kiskunfélegyházán még ta-

1'aly elkezdték az állomás fel
űjítását, illetve bővítését. A 
munkálatokra ten·ezett mint
egy 120 millió forintból 1970-
ben 15 millió forintot használ
tak fel, ami jól érzékelteti, 
hogy a munka neheze még hát
ra van. Terv szerint 1973. vé
gén kell befejezni a csomó
pont teljes felújítását. 

Az idén elvégzendő felada
tokra 30 millió forintot irá
nyoztak elő. A meglevő nyolc 
sínpár még néggyel bővül, s a 
korszerű berendezésekkel fel
szerelt állomást ellátják gyalo
gos aluljárókkal is. Jelenleg 
a hatodik vágányt építik át, de 
1971. október 31-ig mind a .ti
zenkét sínpárt bekötik a Sze
ged felőli fejbe. A munkára 
jellemző, h�gy a , k}vit;lez�t 
vé"zŐ út- es Vasutepíto Val
zai:tt 12. számú építésve-zetösé
g� jelenleg 6 dömperrel és bil0 

lenóvel, 3 nagyteljesítményű 
munkagéppel, 110 fón�'i gépke
zelő, illetve műszaki és fizikai 
létszámmal dolgozik. Csak az 
idén felhasználnak 25 OOO ton
na zúzottkövet és 10 OOO tonna 
bányakavicsot. 

Sürgősen szükség lenne 7000 
vágányfolyóméterhez elegendő 
felszíni anyagra, éspedig sí
nekre, kapcsoló szerelékre, 
10 OOO darab TU-jelű vasbe
tonaljra. Ahogy az építésveze
tő mondja: ,,Ebben az évben 
vasbetonaljat egyáltalán nem 
kaptunk." Az anyaghiányból 
származó munka-átcsoportosí
tás a forgalmi dolgozók amúgy 
is nehéz helyzetét súlyosbítja. 
Ami viszont az építők munká
ját illeti, terven felüli, illetve 
u� ·:ag meghatározott felada!ot 
is elvállaltak, miután a beru
házási szervek a csomópont ki
alakulása láttán újabb 15 mil
lió forintot biztosítottak 3 tá
roló és javító vágány létesíté
sére, ezenkívül újabb 15 millió 
forintot a jelenleg Szeged
Rókuson levő mosóvágány 
Kiskunfélegyházára való átte
lepítésére. 

A tPrvezések és ki\itelezé
sek 1970-ben ismi't f;!vorsultak. 
Az önálló szociális beruhá7á-
5okkal párhuzamosan több 
üzemi beruházásra. bő\•ítésre. 
rekonstrukcióra is sor került. 
Ily módon ismét szaporodott 
"- dolrwzók élet- és munkakö
rülményeit. szociális elliitottsá
gát javító létesítménvek s7á
ma. Az 1970-ben felhcr�:znált, 
a lemaradás csökkentésére 
fordított 159.1 millió forint 
éppen 52 százaléka az egész 
ötéves tervidőszakban felhasz
nált hitelnek. 

KNEB-vizsgálat, 

konnáoyhatározat 

Hozzá.iáru:t ehhe'.1. hogy a 
Központi Népi Ellenőrzési Bi
zottság 1969-ben átfogó vizs
gálatot végzeit. s megállapítá
sai nvomán a vasutas dolgo
zók helvzetének. munkakörül
ményeinek és fegyelmének ia

vítása tárgyában kormányba-Koós Lajos 

A kbkunhalasi üzemi konyha és orvosi r�ndeló. 

tározat jelent meg. A határo
zat soronkít'üli intézkedéseket 
sürgetett a s:ociális létesítmé-
11yek üzemeltetése és a higié
mai köt·etelmények terén fenn
álló hiányosságok megszünte
tésére. Szerencsére ezzel telje
sen összhangban állt. hogy a 
Magyar Allamvasutak és Vas
utasok Szakszervezete évekre 
visszanyúló. következetes tö
rekvése nyomán el,kor sikerült 
megfelelő hitelt biztosítani a 
soron lev6 feladatok anyagi 
terheinek fed�zésére. 

Ilyen előzményei· után olyan 
létesítmények birtokába jutot
tak a vasutas dol:::ozók. ame
lyekkel méltán büszkélkedhet
nek. 11:ppen csak utr:!unk né
h:'inyra : a dunakeszi járm,ija
t•ító ű=emben !!l millió f„rln
t"s költséggel 900 személres 
öltöző-mosdó. 1500 adngos üze
mi konyha és e,$'szerre 250 
•zemél ·t befo�adó étterNn 
épiilt: a m iskolci i·ontatási fő
•tökség dolgozói szintén mint
e;:(V 20 millió forintos költség
gel létesített. 133'2 szeméh·es 
öltöző-mosdót. 600 ada,gos 
konyhát és 120 fős éttermet 
knplak. Ezek már megfelelnek 
a kö\·etelményeknek. 

Sok vagy kevés ? 

A munka!'róhelvzt't javfüísn 
érdekében - és ho::.1• a mun
kahelvüktól távol lakó doli::o
zók �entesüljenek a gyakori. 
fárasztó utclzástól. s meleg étel
lel is el legyenek látva - a 
tervidószakba n tizenegy he
l11en létesült munkásszállás, 
összesen 886 ággyal, továbbá 
22 szolgálati helyen i·ezették 
be az ii=emi étke::tetést. A 1 1  
munkás•zálllis építése 30,9. az 
újabb konyhák. étt�-mek lé
tesítése 33 millió forintba ke
rült. 

A szociális beruházásokra 
fel használt összegek pontosan 
305 millió 747 e::er forintot 
tettek ki öt év alatt a vasút-

-nál. Sok ez vagv kevés? A 
kérdé, megválaszolásánál ki 
lehetne abból is indulni. hogy 
szakemb�rek. közgazdászok 
szerint az ös zbcruházásnak ál
talában húnyad részét szüksé
ges \·agy célszerű szociális cél
ra fordítani. A szakirodalom 
azonban nem utal erre. Tény 
viszont. hogy a MÁV teljes 
beruházása hozzávetőleg 25 
millif.rd forintot tett ki a ten•
időszakhan. s ennek alig több 
mint l százaléka a szociáHs 
létesítményekre fordított ösz
szeg. !gy bizony alacsony az 
arány. s kedvező megváltozta
tásához alapos elemzésre. vizs
gálódásn van szükség. Indo
kol ia ezt az is. hogy a vasút 
azok közé a vállalat:'.lk. lnteéz
ménvek közé tartozik. ame
Jt·eknél nagyobb mérvű a szo
ciális elmaradottság, nehezebb 
n munka. kedvezőtlenebbek az 
élet- és munk.,körülmén:vek. 
mint a népgazdaság sok más 
területén. 

A visszapillan t:5,kor tl'rmé
i:zetcsen látnunk kell azokat 
a ráfordításokat is. amelyek 
csaknem kétmilliárd forintra 
rúgtak a harmadik ötéres tero 
idején, és szintén vasutM dol
gozók élet- és munkakörülmé
n,-einek ja�'itását szol�álták. 
Az egészségügyre. üdülők. la
kások. óvodák. bölcsődék. 
sportlétesítmények építésére. 
fenntartására. korszerűsítésé
re. az egyen-. munka- és védő
ruha-ellátásra szánt összege
ket értjük a fenti r{tfordítasok 
alatt. 

Rehabilitációs pavilon 

A harmadjk ötéves terv vég
rehajtásának egyik eredménye 
a s::olnohi, 300 águas l\1ÁV
kórház. amely 90 millió fo
rintba került. Elkezdődött 
ugyanebben az időszakban az 
1972-re elkészülő. 150 ágyas 
tbc-rehabilitációs pavilon épí
tése Budakeszin, továbbá az 
idén átadásra kerülő. naponta 
800 beteg ellátására allralmas 

rendelőintézet létesítése Deb
recenben. A két épitkezésr� 
eddig 30 milli,5 forintot forcli
tottunk. A különbÖ7Ó egészség
ügyi berendezések és felszere
lések beszerzése 46,7 millió fo
rintot i11é1welt. Az állami költ
ségvetésből frnansdro-:ott H9.6 
m ill!ó forintos egészségür:,11i 
beruházásokhoz a vasút saiát 
anuagi eróforrasából pluszként 
21,6 millió forintot adott. s 
többek között így létesült a 
miskolci jármúiavító üzemi és 
foi?orvosi rendelője. a kiskun
halasi üzemorvosi rendelő. a 
záhonvi szakorvosi r:mdeló. A 
3. szakosztálv irúnyitásn alatt 
6 tló költsé;?vetési szervek fel
ú iítási kerete 57 .8 m illíó fo
rinttal enészítette ki a i·asú.t
e<1és-::ségii<111re. rn,óg11hiízakra, 
ne1·elóotthonokra fordított ösz
s::eaet. 

A \•a•út 1 660 féróhellYPl ren
delkező 23 naoközi otthono5 
óvodáiánnk. bölcsódéiénelc fej
lrs�tésér� elszámolt kiadás: 
10.4 millió forint. Az i!!az!!a
tói pl�o ióléti k"r�téból. illet\·e 
a MA V nyeres<géból kép7,Ptt 
feile•zté,i alao1 'nl 46. t milli(,t 
köl töt+ünk a 32 iizemi üdülő, 
hétvéiu pihPnó. valamint !1 b_a: latonkenesei JS'V 0rmekudulo 
bővítésére. továbbá a vasuts.� 
kulturális és snort14tefltmé
nyek korszerűsítésére. 

Az új te;vidószak 
küszöbén . . .  

A teri:idös::akban a llf {V 
1636 lakást épített. A kii:itele
=ési összeg meghaladta a 331 

millió forintot, A legnagyobb 
volumenű l3kásépítés Szolno-
1,'>n volt. 1 9R8-bon. Egy toron"-
6pülc• b�n 74 lakás Iétesmt. 
Ide sorolható nagyobb ered
ménv az is. ho�· az utóbbi ki.t 
évben a dolgozók lak�sépítését 
67 millió forhttnl t.írno.!:!atb a 
vasút. ezzel 830 vasutas lakás
gondját segítette megoldani. 

Az e!!\-en-. m,ml·a- és Yédó
ruha-ellátásra öt év alatt fo�
rlítoi t kiadás összege 886 mil
lió 392 e=er forintot tesz ki. 

A jövőre néz\·e is biztató 
eredm„nY. hogy a tervidószak
ln,n egy-egv v�sntas dolg'?:ó 
(tla!!osan 12. 742 forint szoc1C1-
lis jellegű rúfordítá,•br.n rés;e
•ült. Ezenkí\·ül e;?V dol�o7.ora 
2026 forint . összegű szociális 
beruházás jutott. 

!\fost. a nPgredik ötéves terv 
ke7detén. ió érzés ,·isszapillan
tani a megtett útra. a sok 
J:?onddal. nehéz munkával el
ért eredmén•·ekre. De uzyan
ilyen fel,:,melő érzés előre te
kinteni. mert ismerjük a célt, 
az eléréséhe� nélkülözhetetlen 
programot. Tudiuk. hosrv az út 
újabb szakasza még íobb ered
ménvekhez. az élet- és munka
körülménvek to,·ábbi javítá
sához. a még meglevő szociá
lis hiányosságok fokozatos 
megszüntetéséhez vezet. 

Dr. Horváth Károly 

A szoluokl MA V Kórház és Rendelő Intézet. 
Laczkó Ildikó felvételei) 



1m. TONros i; MAGYAR VASUTA� 

Vállalati gazdálkodás 
és anyagi érdekeltség 

294 millió forint beruházással: 

az év végére befejezik a szobi fővonal villamosítását 
.A ea11út első negyedér,i m,u,,.luíjií,,,,al, tapasr:stalatai 

Nem mindegy rne,i,riyit és hogyan .<1,zallitunl. 

A budapest-szobi \·asútvo
nal  a !IIA V eg};k nagy for
galmú nemzetközi fővonala. A 
hazai áru- és személyszállitá
si igények - köztük jelentós 
elővárosi személyforgalom -
kielégítése mellett nagy vó
lumenú tranzit.szállítások bo
nyolódnak a vonalon. Mindez 
indokolttá tette a 65 !cm hosz
szú, kettósvágányú fővonal 
teljes l:orszerúsftését, vala
mint villamosítását. 

igényeket részbeni forgalomel
terelés.<el. valamint éjjel-nap
pali vágónyzár-ak és vonat• 
pótló autóbuszjáratok biztosí
tásával lehet kielégíteni. 

ban több mint 60 millió 
forint értékben - a cseh• 
szlovák Automatizace Zelez
nicny Dopravy vállalat fekteti 
és szereli. 

� .� eredményes munkát se
gító ösztönzők érvényesülése 
a vasútüzemnél ls fontos kér
dés. A Vasutasok Szakszerve
zetének VIII. kongresszusán 
elhangzott hozzászólások ezt 
nyomatékosan kihangsúlyoz
ták. sőt, a határozat is ki
mondja : ,.Biztositani kell. 
hogy 11 munkat·eTsea11- és 11 
prémium-céll,itüzések össz
h11ngb11n legyenek, és 11 leg
fontosa:bb feladatok leogazdo.-

ságosabb t-égrehajtására ösz
tönöz:enek." 

Az 1971. január 1-i hatály
lyal életbe lépett anyagi és 
erkölcsi ösztéinzők kialakításá
nál alapvető cél volt : a ko
rábbi évekhez ciszon1.iitra 
eredmén11esebb és gazdiu;áqo
sabb munkára t·a!ó ös::tönzés
sel bíztosits1tn/� differenciált 
crn uagi :/Uttatá.<t az érintett 
dolgozóknak. Ehhez a ke
retet a MÁV Kollektív Szer
ződés jogszabálya adja. 

Megnőtt az igazgatóságok érdekclts�ge 

1 Az új ezabályozás számos új 
elvet tartalmaz. elsősorban a 
végrehajtó és a központi szol
gálat területén RendszerbeH
leg a módosítás arra irányult, 
hogy foko==a a területi önál
lóságot es fele!osséget. lehető
séget biztosítva központi cél
kitúzések elóirasára. a funk
cionális szerTek Javru.lala alap
ján. További j;>llemz6je, hogy 
a vasútüzem gazdasági haté
konysága érdekében a bérkölt
séget terhelő ösztönzési és ju
talmazási a1::ipok nagvsága 
clöntóen a kollektív teljesít
ménytől füqg, míe: a további 
:elhasználás hatáskörileg de
centralizál l. az adott Yezető 
döntése al:l.pján a bértöm,:,g
gazdálkodás szabályainak be
tart:.sával. 

A kolleklfv jellegú anyagi 
és erkölcsi ö ztonzés a felada
tokat t"ltintve általában 11 

t.'ontató és t•ontatott járműpark 
jobb kihasználására. a t=e
Zékeityseg, a ronatközlekedés 
menetrendszeriiségének és 
teri•szerúségenefo fokozására, a 
szállítást egyenetlenségek ki
küszöbölJsére iránuul, össz
hangban a 1ekntkező Igények 
kieléiti'tésével és a vasutasok 
jövedelmi színvonala szem
pontiából rendkívül fontos 
pénzügyi eredménnyel. 

évi eredményei lsmertelc. Ren
delkezésre állnak azok a ta
pasztalatok. amelyek a hátr.:i.
levó időszakban hasznosítha
tc'.,k az úrusoll1tás zavartalan 
lebonyollt:ísa érdekében. A 
ki\�ponti és \·égreba it1 szolgá
lat dolgozóinaK jóvedelem
szintiéhez szorosan hozzá tar
tcznak a bérköltsér,ként el•zá
molható prémiumok és jutal
mak, ezfrt nem lesz felesle
ges fo�lalkozni az elmúlt ne-
1'.!vedév eredményeivel. Az el
ső negyedévi eredmények 
alapján a máju•i bérfizetés 
alkalmáL,al k('riLltek fo!11ó
sításra a.•ok a prémiumok, 
amelu�1, d '/fercncl.áltan, mint
egy 30-GO szá.zalékkal alll
csonvabbak a tervezettnél. 

Nagyobb gondot 

a minő égi munkára 

Az első nerzyedévl szállftási 
teliesítménn•k az előirányzat
nak megfelelően alakultak. A 
jelentkez6 uáZlltCÍ.81 Igényeket 
a t•asút kiel •gitette, minte1711 
I n1tllió tonnch'al több árut 
s=áll!tott az aZn11!/t ér, azonos 
idos:akálw:: képest Ez a vas
ut.'lrnk erőfeszítéseinek ered
ménve. különösen ha figye
lembe vesszük. hogy az elő
szállításra jellemző adatok i 
mmd az op ratív előirán""'at
hoz, mmd a bázlsidószakhoz 
képest l:i-dvező képet mutat
nak. 

A vasútüzem �zempontJából 

mind a végrehajtó szolgálat. 
mind a köLponti szolgálat te
rületén, szoros összefüggésben 
az alacsony prémium- és ju
talmazási keretekkel. 

A 111AV 1.·állalati gazdálko
dási rendszcrétv! az anyagi ér

dehcltség nem 1.•álas:::•ható el. 
A tudatos munka- és üzem
szervezés tartalékainak kiak
názásával lényegesen javíthat
juk eredményeinket. hiszen ez 
a feltét�le annak. hogy maga
sabb juttatást lehes�en kiér
demelni. A vasútigazgatóságok 
anvagi érdekeltségének céltu
datos irnnyítása szemno!ltjá
ból az üzemviteli munkában 
lényeges j:wulcís csak már
ciustól ó lhpftható mng. 
Ugyanis a tel1erkncsik knpari
tá!Sának kiha�ználá•a a m:ir 
említett feladat előírása óta 
kech·ezően al kult. E::;:el egy
idej11l1?q a MAV áruszállltási 
m unkája is jai·uZt. minte-,• 
11!At;\mas7tva n vasút üzemvi
tcltsnek munb\iáb:m b�követ
kezelt kedvez6 változást. 

Cél : a gazdaságo 

üzemeltetés 
A vasut 1971 évi célkitűzé

sei szoros ó szhanizot kepez
nek a munkaverseny-moz"a
lommal, az anrngi és erkölcsi 
el.i6merés� • adam�n;·oz.á.s val, 
az azzal Jaró jutalomó;sze"ek
kel. A taµ:isz,talatok azonban 
arra intenek. hogy a fő tevé
kenységgel összefüggő felada
tok ellátása mellett alapi:Nóen 
fontos kérdf!snek kel! teldnte
nt a aazda,ágos ü.zemeltetést, 
amely pénzü!!Yi eredményter
vünk teljesítéséhez szüksé�es, 
és többet kell törődni a vas
út költségeit alakító tényezők
kel is. 

Az anyap;I é, erkök<;{ ös"
tönzési rendsz rt úgy kell al
kalmazni a gvakorlatban, ho!!V 
a közpon•J irányítás kereté
ben Is biztosítsa a száll{tási 
feladatok gazdaságos végre
hajtását, az önállóság érvé
nvesülését. a szak•zolgálatok 
szoros ea,-Uttrnűködését. 

Jakab István 

A pályafelújítási munkákat 
a l\IAV Budapesti Ép!tés! Fő
nökség végzi. A vHlam<>s fel
sőveze Lék épftélét és szerelé
sét Budapest Nyugati pálya
ud,·ar-Na,o-rnaros között a 
MAV Villamos Felsővezeték 
'tpítési Főnökség, míg Nagy
maros és Szob között a cseh
szlovák Elektri=ace Ze!ez
nicny prágai vállalat végzi, 

A villamosítással összefüggő 
vonalkábelt teljes hosszúság-

A púlyaépítók Verőce és 
Szob állomások között dol
goznak. A felsőveze!ékta.rt6 
oszlopok állítása Verőce és 
Nagymaros állomások között 
a befejezéshez közeledik. Vác 
flllomáson pedig most kezdő
dött. A felsővezeték szerelése 
Göd állomásig elkészült. A 
csehszlovák kivitelezésben ké
szülő vonalkábel fektetése már 
jelentős részben elkészült. 

A pál�·a felújításán már har
mi!<lú éve dolgoznak. A:z, ez 
évi pro�rambsn az utolsó, a 
Verőcéto!-Szobig terjedő vo
nalszakasz munkáinak elvég
zese szerepel. A pálya 120 
!an,'óra sebességre épül, azon-
ban jelenle2-g tnég - a már r----------------------------

á tépített s-zakaszokon is 
csak 1 00 km/óra az engedé
lyezett sebesség. 

A vonalon lev6 középállo
márok. Rákosrenaezo, Rákos
palota-ú Jpest. Vác és Szob ké
sobb kerülnek átépítésre. Eze
ken az állomósokon most csak 
az át.menő fov:ígányo:C cseré
jére kerül sor. A villamos 
felsóvezct 'ktartó oszlopok 
azonban minden áUomt.son 
úgy kerültek, illetve kerülnek 
felállítúsra, hogy a később 
wrra kerülő rekonstrukció,, 
igényeknek megfeleljenek. 

A budapC'st-szobl vonal vil
lamo,;ftá i munkál 1970 őszén 
kezdődtek. A beruházási prog
ram teljes költsége!óirány-zata . 
294 millió forint. A villamosí
tás! programban a villamos 
felsóvezeték épitiésén kívül 
jelentős távközlő-- és biztosi
t,6 berenoez energiaellátá
si, térvilágít.'isl. valamint ma
gasépítési munkák is szere
pelnek. 

A v!llamO<:ft.s.si munkák ha
táridőre, 1971 végére történ6 
bef�jezésére, valamint a pá
lyaépítési munkáklml való 
koordinál.s.sra ré:.zletes intéz
kedtsi terv készült, mely a 
beruházást -véo-zó, valamint 
abban közreműködő szervek 
n.�ére - tenez6. beruházó. 
kivitelezők, UI.emeltető 
megszabja a legtontOGabb 
feladatokat. A terv tartal
mazza a mtmkák végrehajtá
sához szükséges és cs3k nagy 
nehézségek árán biztosítható 
vágány-zárak ütemtervét :is. A 
nae:y forgalom miatt a leg
szükségesebb vágá.nyzárásl 

Az Utasellát6 szakmai bemutatója 
a Budapesti Nemzetközi .l7.isdron 

Vámos István az Utasellátó Vállalat kereskedelml lgaz3'a
t0Ja ismerteti a \Vittenborll' cégtől vásárolt automaták haszno 
tulajdonságait. ...,,.>' ...-=------L 

l t..J _.;;·�..,. (Laczkö Ildikó felvétele) 

A s1.abályozf,qban előtérbe 
került a ,·asútigazga!óságok 
érdeki-ltségí rendszere. A'l:' 
igazgatóságoknál ez évben a 
prémiumrendszer és munka
versenv ki-retéb{-n a teherko
csi-gazdáZ1:odás llatékoni1ságá
nak fokozása került előtérbe, 
amelv kulcskérdésnek tekin
tendő a nép<>'azdas/ie:! ie:ények
nek me�elelő szállftási fel
adat te!Jesíté énél. A kocsigaz
riálkodás jnv-ításához kapcso
lódó érdekeltség komplex mó
don sel(!U elő a teherkocsi
parknak az igénveknek meg
felelő, optimális ie:az�a ó�"igi 
elosztását. l>q ösztönöz a ko
csíkiecn,enlítes t:égrehaitá.•ára, 
az dtl1111os kocsiforduló-Idő 
rsökkent�sete. Az eddigi ta
pasztalatok egyértelműen arra 
utalnak, ho,o- a szóban levő 
riinamlkus és komple:-t feladat 
1-:tválasztflsa l.lsztönzési szem
pontból helyesnek bizonyult. 

fontos minőségi munkának , __ ....... _______________________ _____________ _ 

A vasútüzem első negyed-

azonban hiányosságai is vol-
tak. Az okol, a ;anuári és feb• 
ruári árus:állításokkal kapcso
latos pép7e t•árások, i-onat
ócsorgá ok na1111 számában. 
�alamint az átlaaos kocsifor• 
duló-idó nöt•ekrdésében ktre
rendók. Zökkenők mutatkoz
tak az év e1<6 ket hónapjában 
Záhony és tér ége kocstellátá
�ában Is. amely hátrányosan 
befolyásolta a h:ílózat egész 
munkái:ít. Kedvezőtlenül ala
kult a mozdonyok kihasználá
,;a, amelynek következménve, 
hoe:v a tervezett önköltség
csökkentést az els6 neq11edév
ben ni>m értük el. Mindezek 
éreztetik hatásukat a kitűzött 
szintek alacsony teljesítésében, 

Dr. !tfésiáros Károly léitogatósa 

az Utase/llitó Vlillalatnál 
' Dr. Mészáros Károly minisz
terhelyettes, a MA V vezérigaz
gatója május 18-án látogatást 
tett az Utasellátó Vállalat köz.
pontjában és beszélgetést foly
tatott a vállalat vezet�gével 

Mindenki brigádtag 

A MÁV Adatfeldolgozó Fő
nökség vezetősége a legutóbbi 
értékelésnél igen eredményes
nek minősítette a 3-as üzem 
szocialista brigádjának mun
káját. Ennek �orán a nyolcta
gú József Attila brigádnak az 
arany fokozatú kitüntetést ítél
ték oda. hozzá a személyen
ként járó 800 forint jutalom
mal. A l\fars, a Hala.dás és a 
Barátság brigád 21 tagja ezüst 
br:;:ádérmet kapott. 

Ez év januárjától a 3-as 
üzem minden dolgozója szo
cialista címért versenyző bri• 
gádba tartozik. 

A beszélgetésen részt vett: 
Szabó Antal főtitkár, Szúcs 
Zoltán vezérigazgató-helyettes 
és Lénárdt J6zuf, a KPr.1 
Személyzeti. és Oktatási Fő
osztály vezetője. 

Tóth l,ász!ó a vállálat fó
igazgatója táiékozlatta a ven
dégeket az Utasellátó munká
járól. ez év első négy hó
napj{mak eredményel:ó!. gaz• 
dálkod;,sáról. és :i megiévő b4

-

ruhárl,si, ruellátá.<1i és egyéb 
problémákról. 

A vendégek elismerés<el 
nvilatkoztak a vállalat eddigi 
nÍunkájáról. Mini ismeretes, az 
Utasellátó 1970. évi eredmé
nyes munkájával klérdemel•e 
a Királó vállalat címet. Vége
zetül felhívták a vállalat ,·e• 
zetóinek figyélmél: l;öt·essenek 
el mindent annafo érdekében, 
hogy a nyári hónapof;ban a 
pályaudL•arokon és a i·onato
kon tovább javuljon a. kuitu.
rált vendéglátás, az vtasok ki
szolgálás 11, 

Automatizálás európai színvonalon 
Üi fávbeszéfó rendszer létesül a szobi (óvonalon 

„Automata kapus" a Nyugati pályaudvaron 
I<:iváló eredmenyek fémjel

zik a budapesti MAV Távköz
lési és Fenntartási Főnökség 
eddigi munkáját, s a közel
jövőben megvalósuló tervek is 
méltán keltik fel a társszolgá
lati ágak dolgozóinak érdek
lődését. Erről beszélgettünk a 
napokban a íőnökség vezetói
vel : Bakacsi Andrds vezetó 
főmérnökkel és Völgyi Tibor
ra 1. a szakszervezeti bizottsag 
elnöltével. 

- Az elmúlt Időkben egyik 
legna17Vobb munkánk a táv
gépíró- és távbeszél6-hálózat 
automatizálása volt - mon
dotta Bakacsi András. - Rész
ben ennek elismerésiül kap
tuk meg nemrég a vezérigaz
gatól dicséretet. ,·alamint a 
budapesti igazgatóság és a te
rületi bizottság jubileumi 
zá�zlőiát. Az automatizálással 
elbtűl: a korszerií, európai 
rasutak magas műszaki szln
ronalát, ami equúttal szamot
teró gazda,ági megtakarítást 
is eTPdmén11e=. 

rés további kedvet. lendületet 
adott az újabb, nagy er6pró
bákhoz. 

A beszélgetésbe bekapcsoló
dott Szalontai Lajos csoport
vezető is. s nyomban sorolta 
a főnökség dolgozói előtt ál
lo feladatokat : 

- A budapest-szobi f6t•o-
11al t,l!lamosítása szükségessé 
tette a rona!i távbeszéll>•háló
.:at korszerúsitését. A most ki
épülö új rendszer 24 kapcso-

beten•ezett külföldi utazások 
vannak feltüntetve. A főnök
ség által szervezett kirándu
lásra. túrára bárki jelenijtez
het. ha kedve van szétnézni 
hat6rainkon túl. illetve ha lml
turális é� szakmai ismereteit 
J]y módon i� szeretné gyara
pttani. Nem titok az sem. hogy 
a betervezett külföldi út bizo
mo� mértékig jó munkára és 
húségrf' kötelezi a jelentkezőt. 

lási lel1etőséget b,zto,!t majd. Megoldatlan problémák A, e11yik újdonság az l�z. 
hogy a központon át közvet-
lenül lehet beszélni a csehszlo- A szolgálati főnökség ner
vák vasút szolgálati helveivel. sze a hazai tapasztalatok gyúj
Hasonló. átalakítási munkáin- tését i• szorgalmazza. segíti. 
tokat végzünk a toT,od-almás- F.zt az egvik brigádnapló átla
f;Jzitói vonalon is, ezenkívül pozf,sa nvoman :íllíthatjuk. 
hővítjiik a komáromi gurító „Megtekintettük a lakihequi 
h:mgszőrórend·zerét. ugyanott adót ·"· ... · ellátoqatt1mk a 

rendezőben visszabes,.élő te- hudape5ii A kkumttlátorguár-
1eíonokat szerelünk í'"l a vá- ba"' - efféle bejegy7..é.s�ket 
gánvok között. Tizenöt na- olvashat unk. 
gyobb szoli,;álati helren új for- - Vaonak-e gondok, prob-
�alomiránrító ,·ezérlóasztalt lémák ?  
építilnf, be. A Nuugati pálya- - Ahol fént1 raq11ng, ott ár
udt'aron ptdig favában �Z<'rel- 711/eknak ,s kell lennie - va-
Jtik m::ír az „atttomata kapa.,t", ln,zolt a \"?Zeló főmernöl,. -

Negyven szocialista brigad ampJ\• hasonl ít a KeletibPn be- ll;em rii1ca ae am1aqhiám1. (,s 
V'llt uta,táiékoztntó b<'rende- több gepkoc-síra lenne s:il1' (,. 

A szakszervezeti bizottság zc'�hez. A , ágánvok végen le- gíink. E7 utobb1 problem:it (ő
i-lnöke a jól szervezett mo7.gal- vó késziiléken es a?. úg-vnen•- kPnt telrn <·renük. amikor 
mi munkát párhuzamba állít- zatt naS!'·tábl:in mindenkor le- egy-E'J?V s(,rgős \'onali munka 
_ia az elvégzett szakmai fel- olvashntó nz Induló vonatol, megkPsik. ,; dolgozóink ee:v 
adnlokkal. lrán,·a, helve éq ideje. A mun- Pillanatra sem tudnak sehová 

- Főnókség(ink 534 dolga- ka részben kísérlet! jellegu. bl'htízódni a hidpg szél w,irv 
z6ja közül 426-an szocialista mert amelJJlk utastájélco:tató az eső é� hó elől. kilométe-
b 'd 1·ekre távol mindc>n lrlkott terir,a ba tartoznak - magya- rends::er jobban bet•álik a fl11a- leoO!éstól . . .  Ám a kiadott. ré-rázta okatmondóan. A korlatban. act fogjul; alkal- • , 
ne::nrven brigád közül négy el- szűnkre meghntnrozott mun1,.,t 
nverte a bronz. öt az ezüst 

mazni a többi nagyá!lomá.son minden körülmémek között 
fokozatot. egv pedig az arany ts. elvégezzUk. 
jelvényt Is kiérdemelte. A kö- Völgyi Tibor közben egy kl- S ez valóban elhalv4nyít 
zelmúltban i�mét kinyilvání• mutatást vetl élő a táskájából. minden árnyékot. 
tolt erkölcsi � anyagi e!isme-, _ A  papíron előre - öt évre -- , . Gergely .József 

'Az Utasellát6 Vállalat a dán 
Wittenborg automatagyárral 
közösen rendezett szakmai be
mutatót a Budapesti Nemzet
közi Vásáron. Az említett gyár 
ugyanis szerződéses viszony
ban áll az Ut.asellátóval, amely 
a hazánkban bármelv üzem 
vagy gyár részére felállítandó 
Watenborg-automaták garan
ciális kezelését es javítását 
vállalja. 

Jellemző az automaták gyors 
terjedésére, hogy a múlt év 
végén már 600 ételt-Italt ki
szolgáló gép üzemelt Magyar
országon, s közülük 430 darab 
- tehát az egész állománv 71 
�=<lzaléka - az Utasellátó ke• 

ze!ésében roll. 
Igen kedYeltek a pályaudva

rokon üzemelő gépek. clszen a 
nap mlnden órájában az uta
zóközonség rendelkezésére áll
nal . Csupán !970-ben J millió 
r,oo ezeT adag kakaót, 650 ezer 
adag presszókái·ét. több mint 
4 mitlió adag hűtött szörpöt és 
csaknem 4.5 millió forint érté
kű éte!t szolgáltak ki a pálya
uc!vari au.tomaták. Altaluk 
összesen mintegy 19 millió fo
rintos. nrbevételhez jutott a 
v:íllnlat. Ezenkívül hat balato
ni kempingben és jónéhány 
gy:\rban. üzemben is kitűnően 
elégíti ki az lgénye'.{et a gépi 
ebdas. 11!'.:'· például az t'sza'-:i 
jarmújat·ltóaan szlnten dicsé
rik a dol1101:ók a feiállftot1 
automntnsort. 

A Budapesti , •emzetköz1 Vá
sáron mo!<t olyan gépeket 1� 
bemutattak. amelvek a hútó
rekeszb51 klválas�tott ételt -
\>lr,li t, lecsós kolbászt stb. -
intravörös ugórzójukkal pilla
natok alatt a kh·ánt mérték
ben telmelegítlk. Az Utasell:íto 
a negyedik öté,·es terv idősza
kára kidolgozott programja 
szerint évr61 évre növeli az 
automaták számát. él" áru1II: 
választékát. 



ti 

Vasutas szívvel 
Jl A-Iunka Érdemrend arany fokozatával tüntették ki 

.Mrovcsák Ji>zsef el 

Szombaton - május 22-én -
rnég Balatonkenesén a tömeg
sport, általában a sport jelen
tőségéről, emberformáló, 
egés7.5éget védő hatásáról tar
tott előadást a szakszervezeti 
bizottsági titkároknak. Hétfőn 
- május 25-én délután -
nyugalomba vonulása alkal
mából Szabó Antal főtitkártól 
vette át a Munka Ji;rdemrend 
arany fokozatát Mrovcsá.k Jó
zsef, a vasu ta�szakszervezet 
sportelőadója. Akkor, azon a 
hétfői napon Iá ttuk először a 
meghatottság jeleit kemény
vonású, markáns élű arcán. 

Vagy maskor is? Egy-egy 
bajnoki mérkőzés után, ha 
csapata, a BVSC vesztesként 
hagyta el a régi Szónyi úti pá
lyát? Amikor az egész Buda
pesten híres Honti - Mondo
vics - l\1rovcsá.k fedezetsor 
(akkor még így hívták a mai 
középpályásokat) nem emelke
dett a mezőny fölé? Mert szi
gorúbb kritikusa nem volt tel
;esitményénelc, mint ő maga. 
Talán ezért is fogadták el bí
rálatát később, amikor már 
vezető'.cént szolgálta a sportot, 
a vasutas dolgozók testnevelé
sének, verseny- és tömegsport
jának fontos ügyét. 

Majdnem négy értizeden ke
t'esztill - 1935-től 1971 köze
péig - á.Zlt a va sutassport 
f'endelkezésére. mindig csupa 
szívvel, hihetetle,iül nagy aka
f'ással, odaadással. A BVSC
évek után újabb vasutascsa
pat, az ugyancsak angyalföldi 
.MA V Előre következett. Annyi 
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szép emlék. maradandó élmény 
fűződik ezekhez az évtizedek
hez, hogy - ha bőbeszédű 
lenne - akár napestig mesél
hetne róla. 

De Mrovcsák Jó7.5ef nem 
tartozik a bőbeszMú emberek 
közé. Minden, a vasutas.sport
tal összefüggő dologra élesen, 
vizsgálóan figyelt oda évtize
deken keresztül, aztán önma
gában dolgozta fel először -
alaposan -, hogy mit lehetne 
és mit kellene tenni. Ez t·olt a 
munkastílusa. Mindig alapos 
mérlegelés után, határozottan 
mondotta meg véleményét, ja
vaslatá.t, elképzelését, olykor 
szigorúnak tűnő, de megértést 
tanúsító álláspontját. 

Ha különösen jó kedve volt 
szívesen beszélt a fiatalokna.i;'. 
a letűnt évtizedek nagyjairól. 
Lantos Mihá.lyról, aki a MA V 
Előréból indult arra az útra, 
amely az 1950-es évek nagy 
magyar csapatához, az „arany
csapathoz" vezetett. Honti 
Györgyről, egykori fedezettár
sáról. alti a magyar labdarú
gás legmagasabb posztján 
hosszú évekig szolgálta 
eredményesen - az egyetemes 
magyar futbal!sport ügyét, és 
mindig talált időt arra is, hogy 
a vasutasok sportját segítse. 

Mrovcsá.k Józsefnek a , szí
ve" is vasutas. Családot 'úgy 
alapított, hogy a szűkebb a 
vasutascsaládban keresett éÍet
társat. :i::s amikor eljött a ver
senyszerű sportolás idejének 
alkonya, akkor is hú maradt :  
a vasutasszakszervezetben 
sportvezetőként dolgozott 
nyugdíjazá.sáig, 2! és fél évig, 
vasutas szívvel, becsülettel. 

- Mit csinálsz majd a hosz
szú nyugdíjasnapokon - kér
deztük, és - sok évtizedes is
meretségünk, barát.�águnk 
nyomán - nem is csodálkoz
tunk a természetes hangú vá
laszon : 

- 11.fit? Hát sportolni fogok. 
Talán visszavesznek még 4 
i,as�tas ő;egfiúk csapatába. 
Aztan remelem, hogy szám-íta
nak a mun./cámra a régi író
asztalom környékén is. Végté
re is nem búcsúztam el a vas
utas sporttól, hanem csak 
nyugállományba kerültem . . •  

Ez szép válasz volt, Jóska, 
azaz bocsánat : Józsi bácsi. 

Vedres József 

!VfJlnzetJ.:özj iljúsá/1 /11bdaríí/ótorn11 

8 SzaA t1111ái:J és llZ MLSZ közöJ 
rendezésében 

A Szakszervezetek Orszá.
gos Tanácsa a Magyar Labda
rúgó Szövetséggel közösen ez 
évben is megrendezi a nem
zetközi ifjúsági labdarúgő
tornát. Mint ismeretes, tavaly 
a felszabadulás 25. évfordulója 
tiszteletére első ízben megren
dezett tornát, melyen négy 
magyar szakszervezeti váloga
tott és négy külföldi csapat 
vett részt, a vasutas ifjúsági 
tJálogatott nyerte. 

A múlt évi torna a várako
zásnak megfelelő eredménnyel 
zárult. Ezért a Szaktanács 
Sportalosztálya elhatároz
ta: minden évben lehetőséget 
biztosít a legjobb ifjúsá.gi lab
darúgóknak, hogy nemzetközi 
torna keretében összemérhes
sék tudá.sukat. Az idén hat 
magyar és hat külföldi csapat 
vesz részt a tornán, jövőre pe
dig 16 csapatot hívnak meg. 
A magyar színeket a Bányász, 
az f;DOSZ, a Vasas, a Vasutas, 
a KPVDSZ és az Jl:p!tők szak
szervezeti válogatottja képvi
seli. A külföldiek közül a 
szovjet, a lengyel és az NDK 
szakszervezeti válogatott mel
lett az osztrák ASKO, az olasz 
S. S. C. Napoli és egy cseh
_szlová.k ifjúsági csapat indul. 

A szervező bizottság a csa
patokat négy csoportba osztot
ta. Az elő- és középdöntőket, 
amelyek július 13-án kezdőd
nek ezúttal is vidéken Bél<és, 
Szoinok, Veszprém és Somogy 

megye különböző városaiban 
illetóleg a megyeszékhelye� 
bonyolítják le az SZMT és a 
helyi sportszervek rendezésé
ben. A döntő színhelye pedig 
ismét a csepeli stadion !esz. 
A csepeli döntővel egyidőbe'l 
július 22-én és 23-án nemzet� 
közi atlétikai versenyre is sor 
kerül három ország, a Szovjet
unió, Lengyel01:_szág és Ma
gyarország legjobb szakszerve
zeti atlétáinak részvételével. 
A kétnapos versenysorozatr:>l 
a televízió helyszíni közvetí
tésben számol be, a döntő má
sodik félidejét pedig a rádió is 

közvetíti. 
A szervező bizottság, mely

nek vezetésével Szabó Antal 
főtitkárt bízták meg, az elmúlt 
napokban megtartotta első 
ülését és megkezdte munkáját. 
Tervszerűen halad a szakszer
vezeti válogatottak kialakítása 
is. A vasutas ifjúsági váloga
tott keretet a kultúrnevelési és 
sportosztály által kiírt területi 
bajnokság döntői után állítják 
majd össze. A válogatottat 
ezúttal Is Gyarmati Já.nos mes
teredző és Simonyi Ferenc ed
ző készíti fel a tornára. Ahhoz, 
hogy a 18-as keretbe a leg
jobbak kerüljenek, arra van 
szükség, hogy a sportegyesü
letek fenntartás nélkül támo
gassák a területi válogatotta..s: 
kialakítását. 

V. F. 

�lAh \'. Alt VA:,lJ'J AS 

A nyugdíjasokért 

A szombathelyi területi bi
zottság mellett működő nyug
díjas szakbizottság példás 
munkát végez. 3300 munkából 
kiöregedett Vas, Zala és Veszp
rém megyei vasutas minden
napos gondjaival foglalkoz
nak. Szak.szolgálatonként tö
rődnek a nyugdíjasokkal. Se
gítenek 1culturá.lis, lakás, nyug
díj, egészségügyi, szociális és 
egyéb gondjaikon. Jó kapcso
latokat építettek ki az aktív 
dolgozókkal, azokkal, akiknek 
annak idején átadták a stafé
tabotot. Az idős, nyugdíjas 
vasutasok szfvesen adnak 
szakmai tanácsokat a fiatalok
nak, s cserébe a legkülönfé
lébb segítséget kapják tőlük. 

A szakbizottság aktívái kö
zött 20-25 ét-e nyugdíjban le
vő vasutasok is dolgoznak. A 
82 esztendős H orvátll Lajos 1 5  
éve vállalta e l  a bizalmi fel
adatokat. Azóta lel!;:iismerete
sen, hozzáért&,n foglalkozik 
társai napi gondjaival. 

A nyugdíjasok részére Kör
menden és Sárvá.rott klubot 
hoztak létre közösen a helyi 
tanácsi szervekkel. Szombat
helyen is terveznek. s ehhez a 
szakszervezet és az Igazgató
ság segítségét kérik. 

Sz. T. 

A Hivatalos l.apbóJ 
A mvatalos Lapból a szakszer-

vezet! bizottság és a dolgozók fi

gyelmébe ajánljuk a következőket : 
19. sztmból : 106177/1971. 6. D. 

Iparvá,gányokban végzett vegysze
res gyomirtás dijának újabb sza
bályozása_ 

ZO. számból : 1084%6/1971. 1. D. 

MA V havlbéres dolgozók rangto
kozati bére. 

108251/1971. 3. B. Az általános j11-
vedelemadóról szóló l/1969. (I. 25.) 
PM. sz.9 valamint a községfejlesz
tési hozzájárulásról szóló rendelet 
végrehajtása. 

10825Z'1971. 3. B. Általános jöve
delemadó kt!otelezettség adóköt<les 
másodállásnak, illetve melléktog
lalkozásnak minösUlc5, mun.kavi„ 
szonyon kivüll jogviszony ese�n. 

Lakás�sere 

- ,•asutas ffzvegy nyui:dIJas el
cserélné társbérleti, 2 nagy szoba 
és konyha saját haszná:atú közös 
előszobából álló tanácsi bérlemé
nyét megegyezés szerint ráfizetés· 
sel, két szoba összkomfortos la
kásra, Budapest területén. Cfm : 
özv. Babarci Jánosné, Bp, VI., 
Benczúr u. 5. II. 15. 2rdekH5dn1 
lehet: szerdán és csUtörtökön 1:.--
20 óra között. 

♦ 
•!• 

❖ 
Pedagógusnapi köszöntő 

♦:♦ 
•:• 
•!• 
•!• 
•!• 

A 
korán beköszöntött nyár napsugarainak ragyagú fé

nye érlelően simogatja a hatá.rt. Az ősszel elvetett 
mag kalászba szökkent és sárguló feje a föld fe-

❖ 
•!• 

♦:♦ 
♦:♦ 
•!• 
•!• 

le tekintget. Mintha közös vonása lenne az embernek és 
a természetnek, hogy az őszi vetésnek nyáron kell be
érnie. A felnőtt és gyermel,fejekbe szeptemberben elül
tetett magnak is a nyárban kell a termést meghoznia. 
Csakhogy ez a mag a pedagógusok - mint gondos gaz
ciálc - féltő vigyázása, szerető ápolása révén kel ki, iz
mosodi1;, s érik különböző szint11 tudássá.. 

❖ 
•!• 
•!• 

♦:♦ 
•:• 
•!• 

A pedagógusnapon a betúvetőktól az egyetemi neme
sitőkig minden pedagógust tisztelettel és megbecsüléssel 
köszönt az ország. Köszöntjük őket mi is és köszönettel 
adózunk az á.ldozatos, odaadó, becsületes munkáért, 
amellyel vasutas dolgozóinkat hozzásegítik a magasabb 
tudás, az elmaradt képzettség megszerzéséhez, mifoelt
ségi színvonaluk emeléséhez. Esti iskolákban és lei;elező 
tagozatokon közel ötezer vasutas dolgozó igyekszik is

mereteit gyarapítani, a magasabb tudást megszerezni, 
hogy szakképzettszgének emeléséhez szül.séges alap bir
tokába juswn. 

•:• 
• ♦• 

A �·asutas dolgozólc ne�·ében nyújtjuk át  minden pe
dagógusnalc a hdla i;irágaiból kötött csokrot és kfrá.n
juk, hogy toi,á.bbra is erőben és egészségben végezzék 
munkájukat, önmaguk örömére, megelégedésére a gyer
mekek és felnőttek javára, a szocialista haza �sznára . 

Brigadvetél kedő Debrecenben 
A debreceni vasútignzgató

ság szocialista brigádjai is 
részt vettek azon a t·etélke
dőn, amelyet a Hajdú.-Bihar 
megyei múve!ódési központ 
hírde1ett meg Korunk 1,·alósá
ga címmel. 

A vetélkedőre 1:l brigád ne
vezett be, de a má.jus 10-én 
megtartott üzcmági döntőn 
már csak h(,,t bri,:::ád küzdött 
a továbbjutásért. Kt;zülük el
ső lett a Kandó Kálmán szo
cialista brigád (151 ponttal), 

a második helyre pedig a Bo
kányi Dezső brigád került 
(143 ponttal), így ók vesznek 
részt a to,·áb!>i ver„enyben. 

Az ig:izgatóság szakszerveze
ti bizottsága dícséretben része
s:tette a vetélkedőn részyevő 
szocialista brigádokat a szín
vonalas felkészülésért, s elis
merését fejezte ki a pártatlan
ságáról tanubizonyságot tett 
zsűri tagjahak, valamint a já
tékot k.itünően vezető Isasze
gi Istvánnak. Kecskés Gábor 

Nyugalomba vonult dolgozókat búcsúztattak 
az Utasellátó Vállalatnál 

Az Utasellátó Vá!ialat má
jusban ünnepélyes keretek 
között rendezte meg 109 nyu
galomba vonult dolgozói.inak 
kitüntetéssel egybekötött bú
csúztatóját és jutalma7ását a 
Keleti pólyaudvar kultúrter
mében. 

- Sajnálattal veszünk b(,
csút nyugalomba Yonuló dol
gozóinktól és elismerésünket 
fejezziLk ki nehéz, fáradságo.� 
munkájukért. Önöknek ne
hezebb sorsuk volt, mint a 
helyükbe lépő fiataloknak. 
Ok rniir jobb munkakörül
mények között dolgozhatnak. 
A vállalat vezetői és az a hat
ezer dolgozó, :i.kikkel együtt 

dolgoztak, jó pihenést, jó 
egészséget kívánnak önök
nek. - Ezekkel a szavakkal 
köszöntötte Tóth László, az 
utasellátó Vállalat főigazga
tója a nyugalomba vonuló
kat. 

Ezután a fó:gazg.ató lk1tünte
téseket adott át. A Közlekedés 
Kiváló Dolgozója k.iJtüntetést 
4, a Belkereskedelem Kiváló 
Dolgozója kitüntet�st 1, a Vál-
lalat Kiváló Dol-;Jozó;ii jel
·vényt 22 nyugalomba vonult 
dolgozó kapta. Főigazgatói 
dics�retben 46-an, pénzjuta
lomban 27-en, t:í.rgyujatalom
ban 9-en r�zesültek. 

A Dunakanyarban rendezik 
a vasutas természetbarátok találkozóját 

- Eltartl.sl szerddést v:illaln3 
megegyezés szerint 5 évi előfizetés
sel fiatal házaspár. Albérlet is ér
de!rel. �rde!,lődni lehet : Ress Já
nos, Bp, vr., Szondy és Székely A vasutas természetjáró 
Bertalan utca sarok, zöldség!lzlet. szakbizottság június 19-én és 

házakban korlátozott az elhe
lyezés, mód van azonban sát
rak felállítását·a. - MAV-lak6telepen, (Budapest, 20-án a Dunakanyarban ren

xv., Lenin u.) levo. úJ, modem, dezi meg a t•arntas természet
utcaJ, loggiás, k!llön bejáratú, 2 barátok hagyományos találkoszoba, komfortos, kisméretű lakA- zójá t. A találkozón a szervesomat elcseré:ném megegyezéssel zett természetJ' árók mellett a tanácsi 2 és fél vagy 3 szobás kom-
fortos vagy összkc,mfortosra, lehe- természetjárást kedvelő vas
tOleg a Belvárosban. :E:rdeklödnl le- utasok és családtagjaik is részt 
he! :  1:.--21-es ilzeml telefonon, s- vehetnek. Bár a Leá.nyfalu 
16 óra között. 

___ északi oldalán levő camping-

lá/Jonyl,an megalal<ult 
a műszakiak klubja 

A kétnapos találkozón a ha
gyományoknak megfelelően 
gazdag program várja a rész
vevőket. Az első nap kirándu
lásokra kerül sor a környéken, 
majd este t·asutas együttesek 
2dnak műsort. Vasárnap reg
gel zenés ébresztővel kezdődik 
a nap. Az elméleti verseny -
a kiírás szerint - 9 órakor 
kezdődik. Egy óra múlva, hely
színi nevezéssel, ügyességi ver
senyt rendeznek, melyen kor
határ nélkül indulhatnak a 
részvevők. A természet;áró 
szakosztályrezetők értekezletét 
11 órakcr tartjá.k. 

- Dr. Csanádi György köz
lekedés- és postaügyi minisz
ter a jugoszláv szövetségi 
végrehajtó tanács (kormány) 
meghívástra május 24-én öt
napos hivatalos látogatás•:a 
Jugoszláviába érkezett. Dr, 
Csanádi György megbeszélése
ket folytatott a Magyarorszá
got és Jugoszláviát érintő kö
zös közlekedési és hírközlési 
kérdé--..ek.ről. Belgrádon kívül 
látogatást tett Horvátország
ban és Crna Gorába.n. 

- SZELLEJII VET.CLKE
D0. Má.jus 7-én, a Győzelem 
1iapja 26. évfordulója al1.:al
máb61 jól sUcerült szellemi 
vetélkedőt rendezett a szom
bathel1,i vontatási főnökség 
szakszeroezeti bizottsága és 
KISZ-szervezete. A fiatalok 
elhatározták, hogy a jövőben 
gyakrabban rendeznek hasonló 
összejÖ1·etclcket. 

- Rödönyl Károly, a közle
kedés- és posta.igyi miniszter 
első helyettese május 2-l-én 
érkezett haza Lo.ndonból, ahol 
a nemzetközi vasútegylet 
(UIC) közös kongresszusán 
társelnöki minőségben vett 
r�l 

- FILMCSEI\1EGJi;K. Nagy. 
sik-erű archív filmek bemuta
tása szerepel a Törel.vés Mű
velődési Ház júniu.sí program
;ában. Bemutatásra kerülnek: 
Az én lányom nem olyan, az 
Afoilá.g királya, Sztriptíz bár a 

sohóban, Dzsingisz Kán utóda 
és a Brodway melody című 
filmek. 

- A politikai oktatá ban Is 
példát mutattak a hatvani 
vasutas nők. Hatvan állomá
son a most befejezett oktatá.5i 
évadban a Társadalmunk idő
szerű kérdései tanfolyam 
egyik csoportját 2;; nődolgozó 
alkotta. Ez a csoport, mind a 
látogatottságot, mind az aktl
\·itást illetően egyike volt a 
legeredményesebbeknek. 

- NYUGD!JAS TALALKO
ZO. A MAV Tervező Intézet 
vezetői, párt- és szakszerve
zeti bizottsága máju$ 12-én 
nyugdíjas találkozót rende
zett az intézet kultúrtermé
ben. A meghitt, családias lég
körben lezajlott találkozón 
jól érezték magukat a nyug
díjasok. 

- Tanácstagok. Komárom 
város ta.nácsában öt vasutas 
é.s hét vasúti dolgozó család
tagja tevékenykedik. Tanács
taggá választották legut5bb 
Szépe Kálmánt is, az állomás 
szakszervezeti bizottságának 
titkárát. 

A szerkesztőség üzeni 

Szfics Ferenc Hatvan : Csizmazia 
Béláné Szombathely ; Szép Ferenc, 
D. Nagy János Szolnok : E"oende
setky Szabó Péter Ki�kundorozs
ma; Czeglédi Sánd.:or. Kecsltés Gá• 
bor. Marosán Pál Debrecen ; Má'• 

ra.i János, Kézy Béla Záhony:  Dö• 

mény Ferenc Békéscsaba ; Nai;?Y 
Ant.al Géza Nagykanizsa ; Csong• 
rádl Mihály Komárom : Murányi 
Tibor Bánréve : Lev"'teiket lapunk 
anyagához felhasználjuk. 

Császár István Szombathely: Le
.-elét Illetékes helyre továbbitot
tuk-Záhonyban, a gépesített ra

kodási főnökség dolgozói két 
hónappal ezelőtt megalakitot
ták a műszakiak klubját. A 
klub veziet.ösége 7 tagú. A ve
zetőséget a tagság két évre vá
lasztotta, a helyi párt- és szak
szervezeti bizottság javaslata 
alapján. 

v�n. dolgo:'ó nőknek vagy a 
haz,munkát végző feleségek
nek biztosítson megfelelő 
programot. Divatbemutatók, 
kirándulások. író-olvasó talál
kozók szerepelnek a tervek 
között. Ugyanígy a fiatalok 
számára is hasznos elfoglalt
ságot, szórakozást biztosít a 
�ub. Hetenként egyszer, Ot
orai tea címmel, táncos ti&oze
jövetelt is rendez.nek. A szín
játszást és egyéb múvészeteket 
kedvelők szintén megtalálhat
ják helyüket, szerepüket a 
klubban. 

U TAZÁ S K O R  
A működési szabályzat ér

telmében az a klub célja hogy 
a főnökség dolgozóinak - a 
X. pártkongresszus haláro?Ái
ta szellemében - müvelődési, 
önképzést lehetőséget teremt• 
sen, s aktív pihenést biztosít
son számukra. Többek között 
szervezi és irányítja a szocia
lista brigádok vállalásaiban 
szereplő társadalmi munkák 
végzését, a kulturális jellegű 
felajánlások teljesítéséL 

A klub rendezvényein részt 
vehet minden klubtag és azok 
hozzátartozó!, családtagjaik, 
illetve mindazok a dolgozók, 
akik a részvételt igénylik. A 
szakköröket i� ennek megfe
lelően szervezték meg. Műkö
dik például múszaki tanács -
amely szervezi a műszaki-tu
dományos vitákat, elöaadáso
kat, különös tekintettel a ve
zetők továbbképzésére -, és 
megkezdte ténykedését a Je
leségek taná.csa, hogy az akti-

Kovács József 
klubvezető 

MAGYAR VA.SUI A5 
• Vasutasok s,akc:;zervezetének 

tapfa 
Szerkeszt! a szerkesztO b1zotts.tg 

FOszerkesztO :  Gul��h, Ján� 
Felelős szerkesztő: v1s1 Ferenc 

Szerkeszt6sée: 
Budanest. VI.. Benc2ih utca u. 

Telefon. városi; 229-872. 
Ozeml : 19-'TI. 
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a Népszavo Laok18dó Vállalat 
Budapest. VII.. Rékóe:'1 Ili 5t. 

Telefon : 224-819 
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Felelős tdadO: Gábor Mért"ln. 
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.Ú J  UTAKO N 
a vasúti járműjavító ipar 

Jűnius 8-10-e között zajlott 
le a Köztekedéstudományi 
Egyesület MAV Északi Jármű
javító üzemi szakcsoportja ál
tal a Törekvés Művelődési Köz
pontban rendezett vasúti jár
műjavítóipari konferencia. A 
háromnapos ülésszak előadá
sai és vitái nárom fő témát ölel
tek fel. Június 8-án a korszerű, 
vasűti járműjavítás ügyvitel
szervezési feladatait, 9-én a jár_ 
műgyártás jelenlegi helyzetét 
és az üzemeltetési tapasztala
tokat, 10-én pedig a járműjaví
tás technológiai berendezései

megfelelő technológiai folya
ma.t tervezését és kivitelezését 
az Északi Járműjavító műszaki 
cJolgozói, illetve munTGásai vé
gezték. Az új javítási sziszté
ma alkalmazását ezenkívül a 
most épüló fődarabjavító-mú
hely is elősegíti majd, ez év vé
gétól. 

A konferencia és az eddigi 
eredmények bemutatása elérte 
célját: ráirányította. a figyel
met a. következó idószak fej
lesztési problémái1'a. és utat 
mutatott azok megoldásához. 

K. J. 

Villanyt 

minden iskolának! 

A MAV AdD.tf2ldol{Jozó Fő
n,öl:ség 3. számű üzeméneil!: 
KISZ-fiataljai a tanyai :sko
lák villamosítását kommu
nista vasárnap szervezésével 
segítik. Az e napon keresett 
fizetésüket teljes egészébe."1 
felajánljá.lt az országos moz
galom cél}aira. Egyúttal fel
hívják a vasút ifjúsági srel'
vezeteí t, szocialista brigáJ
jai t, hogy szakmai jellegil tá:"
sa.da.Im, muv.káva.I is ;árut
;anak hozzá a tanyasi lsko!d.Jc 
villamositásához. Ahol viszont 
nincs la!Jetóség tervezési, gyár_ 
tási és sz.erelési feladatot vál
lalni ott a dolgozók többlet
mtmM.val szerzett :keresetihs:et 
ajánlják fel az iskolaVillam06'1-
tásra. 

íl · tel'vidőszakbil11 ketszeresére 11övelik. nek kor3zerűsítésére irányuló ---------------------------
tenni való!rat összegezték a 

a n,ipközi otthonok· és bölcsődék lérőhelyeió 
'A vasÍíton dolgozó nők helyzetéről tárgyalt az elnökség 

szakemberek.. 
A konferenciával egyidőben 

dokumenté.ciós kiállítás nyílt, 
amely jól érzékeltette, hogy 
hazánk vasúti járműjavító
ipara lépést tud tartani a.z idén 
125 éves magyar �-a.sút fel
gyorsult fejlődésével. Az egyre 
fokozódó szállítási igények ki
elégítésére a közlekedéspoliti
k3i koncepció megvalósításá
val párhuzamosan - magas 
színvonalon szervezett, sok vo
natkozásban teljesen automati
zált közlekedési rendszer jö!l 
létre, s ehhez i;azitja saját 
teendőit a vasút járműjavító

Szoti11/ista szerződést kötötte/{ 
a budapest-szobi vo1111l építői 

' A szakszer-veret elnöksége 
június 4-i ülésén tárgyalta 
a vasúton dolgozó nők - kü
lönös tekintettel az egyedü:
álló, valZlnint a sokgyerme
l,es anyák - helyzetéról szóló 
jelentést. 

Az egyed(llálló anyák gye!!'
me.1<:ei részére a kapacitást,é,l 
függően önköltséges é'.ikezta
tést kell bi:!Jtosítani az üzemi 
konyhákon. A gyermekgondo
zási szabadságról visszatérő 
anyá.lc bérlemaradá<Ját 30 na
pon belül rendezni kell. 

A vasűt negyedik ötéves ter
ve számos, a n&k éleL és 
munkakörülményeit kedvez.öen 
befolyásoló célt tűz !ti. Pél
dául szociális be:-uházá.sokra 

munkás.szállás, üzemi 

reprezentatív felmérés alap
ján az egyedülálló és a solc
gyermekes any6.":t helyzetét. 
Továl>bra is alapvetóne:, ke� 
tekinteni - a teendőket ille
tően - a központi vezetőség 
1970. július 28-i hat:írozatát. 

ipara is. 
A konferencia hazai és a szo

cialista országokból érkezett 
részvevői érdeklődéssel tekin
tették meg a. Diesel-mozdonuorc 
javitásánél a-z tszakiban már 
iicembe helyezett konvejor
soros szerelószalagot. A szalag 
minden por,tján speciális gé
pek, a szerelési műveletekhez 
sc,:ükséges méróáilások gyorsít
jó.k és teszik pontosabbá a 
munkát. A céljának kit:1nóen 

A budapest-srobl vs�útvo
nal korszerűsítésében és vil
lamosításáb-..n részvevő ki
vitelezési főnökségek és más, 
vasúton kívül áll6 szervek 
a mun1-..o. gyorsabb e!végzé.•e 
érdel,ében komplex szocialis1.ti 
versenyszerződést kötöttek. A 
közösen készített és aláírt 
szerz.ődés részletesen tartal
mazza az elvégzendő felada
tokat, a vállalt határidőiket, 
valamint azt is, hogy a válla
lások teljesítését a vasutas
napra, augusztus 20-ra, no-, 
vember 7-re, majd év vá
gén is értékelik. Ha bárme1y 
fél nem tartaná meg ado�t 
szavát, el5idézné azt a vl"
szélyt, hogy zavar kele!ikezne 
a különben pontosan �z.,_ 
hangolt énftésben, s esetl-,g 
december 15-én - a kitúziltt 
időpontban - nem haladhat-

!ltl végig a vonalon az első 1".ll� 
lamos,·ontatásű szerelvény. 

Ettől awnban nem kell ur
tani - ezt garantálják a szer
ződő felek képviselői, .:..ltik a 
vállalást aláírták. 

A kompleii: szocialista 
ver-senyvállalás részvevői ez�k 
szerint a következők: l\fÁV 
Budapesti Építési Főnökség, 
a. MAV Jobbparti Bi.ztos,tó 
Berendezési Fenntartási 1''ó
nökség, a Felsővezeték �pit<l
si Főnökség, az Építé�i (Hp
te!ep Fónökséa. a Hídépítési 
Főnökség, a Volán 2. számú 
(salgóta.rjáni) üzenieg11sé(!e; 
Elelctrizace Zeleznic Praha -
AZD; a. Magyar Nép11odse�eg 
két alakulata; a. KISZ Pest 
megyei Bizottsága. (a Ságvá:i 
Er:dre ifjúsági építőtábor ne_ 
vében). A vállalás teljesít-½é
ért a kivitelező;, mozg2lmi 
szervei is kezeskednek. 

A párt és a kormány nópo
Utikára. vonatkozó határoza•a 
végreha.j'ásának e{l1}éves ta.
pa.sztalatá7ól adott értékelés 
szerint sok olyan intézkedés 
szüietett, amely a nők he!yz'!
tét ke<lrezöen befolyásolja. 
Többek között a va.sutas c.ol
gozó nők férjei meg!�pták a 
C"a!ádtagokat megillető uta
zási kedYt>Zményt. Az 1971. 
jú.1ius l -től érvén, be lépő 
ÚJ munkaköri bér1áb'.ázat fo

kozza az eizi·enlő elb:rálás éc
vényesü,ésót. Az új koilektfv 
sz�rződés ldmondia, hogy a 

6 évesnél fiatalabb gyerme
két neve:6 anyát cS<Ik bc)e
egyezését:cl s;;abad túlóráb:m 
fog!a!kozta.tni. Köte:ez5 ju
talomszab:idsúg esetén a gycr
reekét egyedül nevelő, vcla
mint a há,·om vagy ennél töob 
�--ennekes anya 50 százalékkal 
felemelt s;;abadsá(l!lapot kap. 

konyha, öltözó--mOGdó - 390 
mlliió forint az előirányzat. 
Az egészségü,..<ryi intfzménye!i 
fejlesztc..½.ére és korszerúsí�é
sére 2�0 milliót fordítanak. 
Az Onxéntes Támogatási 
Alapból i:ye-n c�lra lel:ötött 
ö�zeg 2f.,4 millió forint. A 
tervidősza.l{ban duplájára 'CT
vzzik emelni a napközi ott
hono,r fs bölcsódé.l{ férőhelyei
nek számát. A tervezett ráfor 
dítás 6 0  millió forint, 20 mil
lió forintot fordítanak a n,;,
velő otthonok fejlesztésére -
hogy cs.,ú a leglényegesebbet 
e.T.lftsük. 

Az elnökség napirendjén 
szerepelt a. m1mkahe!yi testne
velés szerve::ésére és iTányitá
sára. vonatkozó tervezet u. 
Az elnokség a dolgozó:. egész_ 
ségvédelmét szolgáló munka
helyi testnevelés bevezetéséve 1 
- ahol erre a lehetőség meg
van - messzemenően egyet
ért. A központi V!?;:etóség osz
tályainak feladatá"l sv1bt11 a. 
mozg(l,!om feltételeine1: meg
teremtését, széles körű propa
gálását. úgy határozott, hogy 
minde!l iga�atóstg terület� 
néhány hel::en kísérletképpen 
n1eg kell szervezni a munlu-
1:özi tonw.t. A tapasztalato•, 
ö,s<,zegezése után gondoskocn, 
kell a szélesebb körű beveze
tésről, 

E::;e!rután az elnökség elfo
gadta a vezetószer·\·ek máso
dL'I{ félév! munkat21Tét, :na.ld 
több személyi és idós-zerű k&..-• 
dé.sben hatúrozott. 

Korszerűsítés ,,menetrend szerint11 

Kw.ün elemezte az e!nökség Az építkezések nem akadályozzák a személyforgalmat a Ba!aton déli partján 

Fiatalokkal erősödött Mohács állomás 
A pécsi fltLSúti::,azga.tósf.:, néhány vonat zsúfoltságának 

do:gozói ez é\·ben is idejéhe,1 enyhítése az indulási idópon
felkés.zülte:c a Balaton nyári tok áthelyezésével, illetve 
forgtlmára. A déli parton ho':- mentesítő jellegű vonatok ba
zódó vonal korszerfuités 'ra állításával. 

Mohács ál'omás dolgoz.5i \'a- rendezói•el és hat vonatk!sér6- hibák csökkentése, a munka előirányzott 1 milliárd 218 m!:- Az űj menetrend bevezeté-lame:rnyi versenyfeladatukat vel gya.rapod!ak. A fiatal vas- minJségé::ek javítása a Jeg-- lió forintból ez év végéi\l séig ellcészült Ba!a.ton.�zabaditúlte!jesítették a múlt eszten- utasok idősebb társaik mellett fontosabb követelmény. mi,itcgy 670 milliót Tiaszná (- Sóstó, Nagyrécse és Zala.szentd&ben. Kocsitartózkodásban és már eredményesen vesznek Az eddigi eredmények eléré- nak fel. A munki:t rr,indenütt jakab állomáson, valamint a kocsikihas?.nálásban egyaránt részt a nagyobb feladatok vég- sében Mohács állomáson is úgy szen·ezték meg, hogy az Balatonszabadi-S(istó-Sió-,!obb eredményt értek el az ,,Él- rehajtásában. Az állomás há- döntő szerepű/: volt a. törzs- építkezések ne akadályoczák fo1c, illetve a Zalaszentjal:,abtlzem" célkitúzésnél, szállittiii rom forgalmi szocialista bri- gárda tagjainak, akilc a létszám a sz:,,mélytorgalmat. Ez.rei fü;(g Nagykanizsa közötti vonalréten•ül,et peJig lOS,4 szácalélera gádja az idén, eddig végzett többségét adják. Valamennyien öss21e, hogy t balatoni ;onal szen az önműködő biztositóbete!jesítették, Allom:ísvizsgála- munkájával, teljesítette a me- örömmel fogadták a törzsgár- menetrendi nek szer erete rendezés. A közúti forgalmat tuk 4-es oszlá.!yz.ittal zárult. a1apYetóen nem változott meg, már 13 fe'ny-, i'lletve fe'lsor„ oml\livel a mohácsi vasuts.sok netrendszerúség javítt.s:'ira, a dajelvények kiadásának hírét. csupán a tavaly nyári forga-
po' "�·orsi·tJ·a. Ba.lato�."i'l",goson, tübbsége szocialista brigt.dok- grafikonos kiszolgálásra. az Közülük '.16-an bro.'lz, 11-en az lom tapasztalatai alapján haj-
Bnla,..,t~ •zaba.diba., ,w Z1már-ban végzi munkáját, e:-edmé- üresen intézett kocsik pontos ezüst és négyen az arany törzs- tottak végre bizonyos ,,finomí• � u,= ,., 

nyeik alapján nemcsak az „Él- továbbítására tett felajánlását. gárdajelvény várományosai. tásoknt" az új menetrend• din és Fony6dligeten korsze-
. k ták k d ln ál k'--- (L. J ) ben. Elsődleges sz<':mpont v:>:t rű utastájékoztató áll a kö-üzem" kitüntetest ·ap · • meg, Keres ·e e 1i szo!g atu ·,.,...., a · 

zönség swlgálatában. Szih-hanem a. ,,S::ocialista szo!gála.- �-----------------------------------------1 tód-Kőröshegyen átadták ren-t1 hely" cí.11et is elnyertlfa. deltetésének az űj felvétsli 
A szép elismerés lelkesítően � 

d h b · b 
épületet és az állomás gy,.-

hr.tott az állom:'is dolgozóira.. T T
'.J

· ,;11''0 a ,Az D'D 1,,,oce1t en logaluljáróját. Az aluljáró Ba-
Sárdi F ercnc állomásfőnök ve- U Í ,,. &IJI 

, L, L,I . . _ .  ···-• 
latonlelle-f€lsőn is elkészült. 

zetésével a mohácsi kollektíva _ ==-''W"""' ·y ,,, ,�;.. �"7C .. . Az átépített vonalrészeke."1 
most arra törekszik, hogy még mindenütt b."Orszerú, magasí-jobban megfeleljen a követel- tott peronok és nagyerejű 
ménycknek. Ezek közül is a fénnyel világító lá..'ll'Pák te-
legfontosabb a vasút és a hajó_ szik biztonságosabbá a le- és 
zás mohácsi találkozásából felszállást. .idódik.. A MAHART az idén 
40 ezer tonna import cementet Az építkezés egyes állomi-
és :lO ezer tonna műtrágyát ér- sokon tovább tart. Még a 
keztet az itteni kikötőbe. Na- nyáron befejezik azonban Bl-

'lator.lelte-felső új felvétel! 
épületének és Ba.!atonfen1J!)es 
peronaluljá,róján.ak épftks-'\t_ 
Balatonbog?áron viszant csak 
jövőre készül el a 7 millió 
forintos költs-éggel épülő gy:i
logah!Jjáró. Ezek az építk',,,_ 
zések számottevően nem r.a
varják a forgalmat, bár iti
sebb ké>:éseket okozhatnak. 

A déli parton egyébké.'1t 
több mint egymi.llió forint?t 
jordítottaJc az idén a szolgáls�j 
helyek és környékük park,:,
sítására, csinosítására, Ehh'?'.11 
felhasználtak mintegy :lOO 0')0 
Virágpalán-tát és díszcserj:St, 
valamint 600 köbméte:
gvöngykaVicsot. A legcs.inc
sabb állomás címért indított 
verseny győztesei között tf,e
ezer forint jutalmat osztanak; 
ki. 

Az állomáso'k és megáll,j,. 
hel)·ek parkos,tásában. ,irá
gosítároban különösen kiemel
kedő eredményeket értek el 11 
,utgyTcanizsa.t pályafenntartási 
főnökség balatonboglá1'i ke,-té
szetének dolgozói. De dicséret 
illeti a főnökség egész kollek
tíváját. mert a balatoni ,--zol
gálati helyek csinosftását, fe:
úiításá,t határidő előtt fejez
ték be., 

ponta 8-10 kocsit ra1ma1: meg 
cementtel és műtrágyával de 
újabb, nagyobb szállítmányok 
érkezését is jelezték. A �'IAHA
JOSZ ugyancsak sok munkát 
ad a mohácsl vasutasoknak: 
napi húsz kocsit igényel dunai 
homok berakásához. Szívesen 
dolgoznak együtt a hajósokkal, 
mert szorgalmas szállítópart
nerek. Mostanában hajnali 4 
órakor kezdi1, a rakodást. 

A zaszló kötelez 
- vallják Szolnokon 

Kitűnő partnere az állomás
nak a Mohácsi Btltorgyá,- is. 
Naponként 8-9 kocsit raknak 
meg bútorral és gyakran szer
veznek vasárnaoi rakodást. A 
Mohácsi Farostlemez kiszolgá
lásában gqndot ol:oz az állo
másnak, hogy kevés régi Gh
típusű kocsi, amely a legked
yezóbben használható ki az 5.50 
m hosszűságú farostlemez-táb-
1:lk berakásánál. Az utóbbi he
tekben rendkívüli módon -
.flaui 90-120 kocsira - növeke
iiei:t a Mohács állomáson le
�dásra kerülő kocsik száma. 

A műlt év folyamán ered
mén"lyel jártak az állomás ve
ze:ésének a létszámhiány env
hítésére tett erőfeszítései. Két 
fiatal váltóőrrel, négy kocsi-

Három évvel ezelőtt, 1963-
ban, az építési főnökségek át
szervezése után egyre sürge
tőbbé vált a debreceni építési 
főnökség központi irodaházá
nak építése. A vá.osi tanács 
ideális helyen, a Wesselényi 
utca 4 szám alatti új munkás
szállója melleti területet jelöl
te ló az új létesítmény részé
re. 

A tervek jóváhagyása után, 
saját kivitelezésben 1969 őszén 
kezdték meg a munkát. A kö-

zel 5 millió forint költséggel 
épült háromemeletes székház
nak eredetileg 1970 december 
10-re kellett volna elkészül
nie, de a szamosközl árvíz köz
beszólt. M:int ismeretes, tavaly 
az erőket elóbb a mentésre, 
majd az elpusztult házak újjá
építésére kellett mozgósítani. 
A vasút által Csengerben vál
lalt 105 családiház felépítése !s 
a főnökség sz..�kembereinek 
irán,itásával történt. 

Az új létesítményt a napok-

ban adták fit 1"endeltetésének. 
Az épület teljes egészében 
csatlakozik a munkásszállóhoz. 
Szerkezete vasbeton-keretvá
zas, középfolyosós rendszerű. 
A helyiségekben télen közpon
ti fűtés biztosítja az egyenle
tes hőmérsékletet, fürdéshez, 
zuhanyózáshoz a melegvizet. 

A székház építésével lehető
vé vált a főnökség központi 
dolgozóinak kulturált, a szo
ciális normáknak megfelelő eL 
helyezése. 

Szolnok állomás dolgozói brigádkltüntetésben, Swlno.'lc 
négy éven át mindig elnyer- jelenleg !s teljesíti az élü2ie111-
ték és most végleg megtartot- szint elérésének feltét.eleit. 
ták a megyei pártblzo',tság, a r------------
tanács, a KISZ-végrehajtó-
biwttság és az SZMT iu�ileu
mi vándorzászlaját. Az ado
mányozó szervek képviseleté
ben Arvai István, a Szaks->.,er
vezetek Szolnok megyei Taná
csáriak vezető titkára adta át a 
kitüntetést Németh Mihály ál
lomásfőnöknek, aki a zászló és 
az o1::levél átvételekor hang
súlyozta, hogy az egyre széle
sedő munkaverseny révén ke
rült az állomás Szolnok megye 
legjobb eredményeket felmu
tató munkahelyei, illetve üze
mei közé. 

Legutóbb az állomás 35 sro
cialista brigádjának 407 tagja 
rész�ü1t az ó.ltet megillető 

NŐ! BRIGÁD 

Az új menetrend életbel4-
péséc·el egi,időben Békáscsa.b,z 
állomáson megafo.1."Ult a sz,.,� 
gedi vasűtigazgatóság 0lsó 
női vonatkísérő brigádja. A 
csak fiatalokból álló közös
ség vezetője Dunai Zsófia.. A 
szocialista címért küzdő női 
ifibrigád első alkalommal a 
Békéscsabáról 8 óra 44 pe1 �
kor Budapestre induló 6607/b 
számú gyorsvonatot továb½:!
totta, s azóta is példamutat&m' 
végzik szolgálatukat a brigád 
tagjai. 

B. G7. 



2 MAGYAR VASUTAS 

A szakszervezeti bizottság 
kiáll a becsületes dolgozókért 

Csókkent a mozdonyszemélyzet túlzott igénybevétele 

a pécsi vontatási fónökségnél 

Száz ki101uéter egy szb -titkárral 
'Tóth Imre, a soproni p:1-

J,:-afennu:rtási főnökség sza:.
szerveze�i bizott;J: cr,-:;na'· tit-
kára abból a faj i:áb':i;·�ó, ;ki 
:szen vedél}·esen szereti a V.'.l,�
utat, az embereket. Xe.m saj
nál értük fárad,;ágot, küz1el
met. Neve egész 82(1,kszer,•�
zeti. mozga.lmunJ,ba.n ismert. A 
liillönböw értcke7..leteken. 
szakszervezeti össz:ejö,--etele-
ken számt'.llanszor hallott:m1 
jómagam is srem·edélyes fel
&ólalásai t. 

Segített a brigád 

Nemrég alkaL'T!am �•olt egy 
napot tölteni vele. EK,ísér
tem a különböw munkah1e
lyekre. brigádokhoz, munkás
kollehi;lváY.hoz. Tudtam, hostv 
ismeri a dolgozókat, benne �l 
hefü:öznapjaik kis és nagy 
üg:..,.eibe11, s ahol tud, segít. 
Idónként mégis meglepetése
lket o,1rorott ez a közel 100 ki
loméLerec utazá5. 

A Vas megyei Bő közs.égbc•n 
eo-.,y ú tmen ti telken házat épí
tenek. Látszik, hogy a régi h,;,
Iyére éplil. Hátul még több 
helyiség áll. bizonyára i� hú
zódik meg jobb híján az épít
kező család. A k.eritésmenti 
orgonabokor levelein és gyö
rl)'örú ,'irágain \'"llStagon áll 
a por. A háziP.<I:;da vállas, erfü. 
ilete delén álló e-inber, mesezi
Ml üdvözli Tóth Imrét. 

- Mi újság G}•i.llám? Hogy 
J.llsz a munkákkal? tg_y 
az szb-t!tkár. 

- Lókfü Gyula t:a{1JIO!G ·
mut.'.ltkwik w a h.iZ!gazda a 
T!inCSics Mihály ullca 1. szá:,i 
alatt, ahol még c<;ak a lába
zata w.1 egy 3 s:rob.í.s szép nagy 
csalú-di házna.1-. Rövid idii 
alatt megtudom, hogy a hatod
magáv�1 élő n�házó - lro
ráb�an a pálya!enntartásn:ii 
dolgozott. de az építkezl,s 
miatt jobb a mÉ.lházói szolg:í
lat - '.ldilönös m6don épít !i�
zat. A MA V-tól kapott egy ki
selejtezett őrházat - a 40-as 
sz..wút a Szombathely-Sop
ron közötti Yonalon - s ezt 
korfrl>bi sl'JOciallsto. btigá<lj:'.
nak tagjaival közösen lebon
tották. Vontatóval az énítke
zés színhel:,·ére szállított.il;::, s 
ebből épül az új családi ház. 

Az állomásjönök liobbJja 

elintézni, hogy Lókés Gyufa 
la'.tf.sépfté,-J kö:c:e:ö.lt k„pjon 
a swmbut:lelyi ig�atósá.;;-:ó"i. 

útunk követ:.;:ezó állomása 
Bill.:. Bernáth Lajos ál:omL,fJ
nök vendégei Yagyun.k. Hfu:i
gazdt.nkról a l,ürn,·e:;e:ében 
!l'Jndenki tudja. hog--.r s:renv�
déli·es fotós. T�m · 'a azonban 
ne...-rn a szok;·á:1:�o.s vegyes. 
,,runt jön, jön" vá.:og<1tás r..é".
k""JL t:rdeT.!ódése mir..dene';
e!ótt a 1:iizsbJ határában fel
tört gy6gy-dz felé irányu:. 14 
r.,rn;el ezelott olaJT�"t!.td�ás köz
ben talá!ta.1: az 58 fokos flY 5-
!fllító ha:ású 1:i:::re. 2500 totót 
készített az azóta. épiilt · ;v.r
dcn-ól, a. víz fe!tör,faJnek pil
laratát6l a T.:özelmtW!g. Meg
ö::i.ó,cítette a víz 12 atm,o,-:zféra 
�jű, 'iO mé!er magas -,,izos.z
fopot lövellő e!-,ó felszínre t.;:,-. 
:rését. Csodálato,, fényképoo
rozata van az 1963. évi erős 

tébek a :fürdő!:!en vé=tt 
m-tn•kájáról. Az akkor még !ó
reszt szabad<m eltolyó ha=n
sítntlan vízből és gőzéből szob
rászi a.lkotáookr�1c �il1ó ko:n
pozíciók.at kfuzített a tart6.� 
17 fokos hid"<t B'"IT..áLh La
jos cikkgyűjteményt is ö�
szeáUított a füt'dőról, ;ime1)' 
Il'.a mar naponta 5000 vendt!-g 
fogadiísára i,.l:kal.rnas. "\fost !é
liesfti!:. s akkor egész éven át 
alkalmas lesz a ma lmftr hlva
talosan gyógyfürdó\·é nyilvl\
nftott telep a folyamatos für
désre. 

Nagygepes fenntartás 

AfÁRKUS 

NÉNI 

s! ett mw..gó p.,})•ame.steri =

l=z :r:é;zy !..:cc,lból álló .,r..ad
oszlapához". Nég:J ilyen eg-,;ség 
múkJd� a s=cnnba.tr.el;ri iga:t
ga.tósá.g t...>riile'.én- A Yona.l
há:ózamt tar:',ja rencibe!n a 61 
tagú XII-es ='·"= F.:,nó
szentmi:{Iós és Pet.6-:iá:,:a. k5� 
zött s'..n- és ta!r>facsera::et. sz:i-
1,�lyozá•O>!rat Yégez.nek. Ebbe11 
s�gítena-t a gép,eol, : nltflllg�pes 
c.llit·erö. villan:-0s sír.fúró és 
iinfűtészek . .Az iJ;.ful 45,2 Jti
lométer , ... á,.�'¼llyt tarta11a�: 
füne1. Eddig lti�épek.'rel dol
goztak Ill0'3t ke:.dté.'.c el a 
ni:.g:·eé::,:,s fe-:.rilar'�. O:·ő:n
mel h.;.;Jjuk e,,t a hfrt a sza
k?.sz ve1,etúj-átől. ezzel ugya,;is 
n:lseb:> lét=1nunal gyor ab
ba..'1, nz.gyobb t�jed:méIL'lyel 
éol.goz:mk. A fenntartti..."i mui,
ká.J,; 70 száwlé!..í.t gépe.;itett.§1;;. 
s ha meg;ön ro: ígért g�lán: 
- Tó�11 Imre szb -titkár is so
ka!: ,.hacla..l{o?t.k�' ez.ért - 85 
százaltkbD.n gépe�; végzik :t 
fermta!'th.si mun.1:á.k.at 

A hűtó�rekrénnye1, konyh�
val rende1�tero lalcó!kocsibnn 
kevesen ,·a::in11k. a t\·-vel. jé.
tékokl:al fel�ze-relt „kultúrko
csi"' is néptelen. 

- Errefelé olyan emberzT,: 
éln!?1:. akik bármilven áron 
i� rtaza.menr�J; a csalá.d;u �
hoz - mondja az szb-titk.;.r 

- Eppen ezért ezen a. 1,-'..dék�n 
m-egfontoumdó. hoay a. mun
káss=<illttsok épitése helyett 
nem lenne-e cél szerűbb aut ,
buszo!.at beszerezni. llfo,nrrér
ték, hogy e,rt"et kapunk Son
ronba. Az é"\· eleién meg ·1s 
jött a viss7.aigazol6 pap!r, de 
a busz még sehol. Az ilyesmi 
nagyon elkeserít, pedig nagy 
szükség lenne rt'JUTuk.fu=..állí tó 
autóbuszokra. Véleményem S az erős ember mondja, 

hogy még milyen „papírok" 
hiányoznak, miben haladtak 
�e. mi okoz ncllézsél..et. 

- Oriási segítség oolt ez I!. 
munkallelyemtúl - rr:ondja. 
Képtelen lettem volna 11--él
küle építkezni. I'eleségerr. 
gyakran betegeskedik, csa,1,i a 
ház körül tud dolgozni. három 
gyermekem még tanul, s a. 
11agyma.ma. is veWnk la-kik. 
Nagyon kellett az új otthon a 
régi, alacsony, füstös konyhás 
vályogiláz helyett. Az őr-ház
ból 20 ezer tég.1át és a tetó
fedócserép jó r-é-szét fel tud
juk használni. Szombo.ton � 
vas::írnap segítettek volt bri
gádtársaim. Az alapozásnál és 
a. lábazat kés.zítésénél sem hi
ányzott segítő kezük. Ezúton is 
köszönöm neTeik. Az ós.zre sze
retnénk beköltözni. Jelen
leg hatan ötfelé élünk. 

A házigazda és az szb-titkár 
még sokáig bes?élgetett fó
ként arról, hogy mit kell még 

Mintha hazamenne, úgv ér- szerint megérné a befekte
kezik az szb-titkár Fertö- tést. 
szentmiklós állomásra, a gépe- Sr. T. 

1!171. J"C, m:'S lL 

Válaszolunk olvasóinknak 
A felrrwndással megs:rúnt munlrad;1zony esel�• 

nem jár év tJégi réa:::esedés 

S ,,,, , '' után gy.ógyulás 
n zures 

Tapasztalatok a vasút záhonyi és szolnoki 
egészségügyi intézményeiben 

.4. közc1.mú1tban !d�:a;; 
o..-vac;.i vi.:zsgilá..tra !-:ellett men
T'.ern. Most azanban már nem 
N"YL�házi:.ro, han.am a nem
rég épített záhanyi MAV -ren
delőbe. A lmz=ü bere.'1de'Eé
se-'.c Sogí:sé-g.ével a leJJ;:Esmere
tes Ol'Y060k és az eg=.<.gügyi 
=:nélyret t!l'?;Jrui gyorsan fC:
ik"'.iJc a még wt.a.:am sem .is
mert kezcle1:i be!eg;s.ég=m t:ine
tei t. Igy utalta., be .uzorm.al a 
s:rolnoki. MAV-kórházba. 

Amíg vii:r+..am a kórházi „be
hívót", m.1.,<TU;..'nba.'1 nem gy<É
�� há.161�:.cod...."U a záhonyi. ren-
1cló lJ;:rehozá.c;á:rt á; a gan
::loo "izsgálatért. A szolno:ci 
beuta.:tsért azion'.>a..-i nem lel
kesedtem . .,Közönséges vidé1,i 
lcórház" gondoltam még 
a·!ctw.r is, amikor az egy:(Or le
'Jombl:rott ál.Jon,..ást elhagyva, 
a Zagy,t--a és a T1.s::;a. összefo
'yús.::nát megpillantotb.'11 a 
t"z.gyogü, haterri-.eletes, ko.rsz_4-, 
ru épü!etet. 

Most :;.wnban már egészen 
megváltozott véleménnyel., 
csal: az elismeréit legm<111'atabb 
fokán. tudok beszélni a. i,zolno-
7d MAV-Mrházban sze:rzett 
tapasztala.ta.i-mról. VO!lCtkozik 
ez az épület be1:er.clezés&re -
az emeletek között hangta1a
nul járó liftre, a :?-i ágyas 
szobák kényelmére, az elegán
san berendezett, örökziild nö
vénye!dkel. díszített és játékok
�. könyvekkel felszerelt tá...,._ 
saffgókra, a presszóra, fodrá
sza.tra - a mindenütt k!fo� 
ta:lan t:lsztasá,gra, az orvosol, 

�s ápoló!:, takarítónól. :s:í::l
l1:cs1égére. udva.riasságára, lel
kii.,-meretes munkájára. A2 
egész kórház egy jól fe!sre
relt, korszerű üdülő benyomá
sát kelti az ember-ben, hisza:, 
még a mii:shol sro.u:ásas ,,1,6r
h:ízl sz:ie:ot" sem lehet érezni. 
A n.em Ígyhoz kötött beteget 
közi:s étteremben éi.!.ceznetc, s 
részfücre beregségü1;: je!:!egéból 
adódó--...n helyezkednek el az 
„ulcus", ,,d!Z;betes" feliratú 
táblálcl:.al ,.rez,e,rvált" as:-&t:tlO:C. 

A gyógyító atmo.szf-éro mesz.
s22:nanó gondoskodással páro
sul. A személyzet �< szavú, 
szeretettól és az egyrr� irá."'lti 
megbe�ülés:ól át!latott érlnt
ke-zési formája a betege.'!.:re is 
átragad. A fóOrt'OS te);jntélyét 
nem eso-rbitja, 1w. elnézést kér 
a. betegtől vagy az ápolónótóí, 
esetleg oll/<Zsmiért, ami1'ő! ta
lán maga sem tehet, és az 
lipol6n6k „köszö?ijü!e 4 látogt!.
tást" sza.va.Ickal jelzik 4 Zátoaa,
tási fdő lete!t�t. 

Sok kellemes élménnret, 
gyógyulta..-n tá\·oztnm én i� 
Okta.tótiszt rogyo1;, s több 
mint húsz éve fogl!-2rozom a 
vasutascik n.e\·elésével. Talán 
ezé_,-t is tudom különooen 
nagyra ér'"..á1<elni mind a záho
nyi rendel&en, mind a szolno
ki kórházba!! =zett tapasz
talataimat, s ii gtJ6f11/Ítással 
együtt a.Zhalmazott pedag6gf,át. 
Mindezt volt betegtársaim ne
vében is köszönöm. 

Mátrai János 
Záhony állomás 
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A társadalom meg ecsülé ét magunknak kell khr'vni 
Kerekasztal beszélgetés a személyszállítás időszerű kérdéseiről 

Az utóbbi €vekben a sajtóban és a rádióban sok bírá
'/.at érte a 1,-tl.sutat a szeméyszállító vonatok gyakori késése, 
a kocsik eLhanyagol.tsága, s a szolgáltatások nem megfelelő 
színvonaLa miatt. Valljuk be őszintén, hogy néhány türel
m,etlen, túlzott igényehke! feUépő utas bírálatától eltekint
ve van mit a szemünkre vetni. Az egykor pontosságáról 
Európában jó híméimek örrendő ma{lyar vasút ma nem 
sorolható a legjobba/e közé. S bár műszakilag, technikai
Lag rohamosan fejLődün.k, a személys-:állítás kuituráitsága 
még mindig nem tart lépést az igényekkel. Pedig már 
nem é1'hetjük be azzal, hogy ldelégítettiik az utazási 
igényeket, elszállítottuk az utasokat. A jövőben a 1,•asúton 
utazók részére, a fejlődés ütemének megfelelő szolgálta
tásokat kell biztosítani. Még akkor is, ha a minőségi ja
vulást napjainkban sok objektív ténye::ő gátolja. Itt 
azonban joggal vetődik fel a kérdés: hogyan? Ezt kér
deztük mi is azoktól, akiket a közelmúltban kerekasztal 
beszélgetésre hívtunk meg. 

A beszélgetés részvev5i ki
vétel nélkül olyan vasutasok 
voltak. akik beosztásuknál fog
va közvetlenül kapcsolatban 
állnak a személyszállit&ssal, 
sót egy részük az utazó:,özün
séggel is. lme a ré ,zvevók 
névsora: Ku.-rucz Károly, a 
forgalmi szakoszt:íly helyettes 
vezetője, Agoston József me
netirányító l\Iiskolcról, ,'\.Ion
dolc Sándor forr;almi szolgálat
tevó Szolnokról. Gergely Sán-
1.'.or fővizsgáló. Krassot•ari Ró
bert vonatvezető és Varga Ist
�·an jeg),izsgáló a Keleti pá
lyaudvarról, Parádi János mű
szaki kocslmester a Keleti 
Műszaki Kocsiszoli:álati Fő
nökségtól, Balogh Imre motor
vezető a Déli Vontatási Fó
r,bk:aégtóL továbbá 1\llklos G é
;:áné és Hon·áth Ferenc, az 
Utasellátó VillalattóL 

fegyelem, az utasítások betaT
tása. Ha mindenki ennek szel
lemében végzi munkáját, a 
menetrend �szerinti közlekedés 
rövid idö alatt megiavul. Ter
mé�z�tesen ehhez az szüksé
ges, hogy a vezetők követel
jék is meg a fegyelmet. Mi
lyen mulasztásol, ma a leg
gyakoribbak? Első helyen �!ll
liteném, hogy a személysz:Ulí
t,í vonatok szere!Yényét nem 
állítják be kellő időre az in
du'ó vágt.nyokra. A kijáró és 
bctoló vonatokat nem szen·e
zik meg pontosan. Ez külö'1ö
sr- a téli hónapokban okoz 
ne:i/'zsegeket. A menetidő tar
túra a mo::donvvezetö kötcles
:;ége. Ez sokszor még a ler,ta
pasztaltabb mozdonyvezctök-

Az utóbbi években a vasút 
korszerű. íté. e odn, a ,-ma
mositásban és a Diesel-esítés
ben, különösen figyelemre 
méltó eredményeket értiink el. 
A régi, korszerútlen favázas 
kocsikat úJ, néeytengelyes, 
nagy befogadóképc,,égű sze
mélykocsik váltják lel. Az uta· 
zóközönség mér,-is g;akran pa
nas:r;kodik amiatt, ho,ry kés· 
nek, zsúfoltak,, piszkosak a 
vonatok. A vezérigng-atóság 
milyen intézkedésekl't ten rz a 
ti:temélyszállítá.s megjaviiása 
érdekében? 

A kerekasztal-beszélgetés résztvevőinek egy �oportja. Ku
rur:i; Károly szakosztályvezető-helyettes (középen) ismerteti 

azemélyszállitással kapc olatos t�rveket 

KURUCZ KAROLY: A kér
dés indokolt. Annál is inkább, 
mivel a vasút az áruszállítás
ban már elérte azt a szintet, 
amit a népgazdaság elvár tó
lünk. Elérkezett tehát az ide
;e annak, hogy a személy
szállit�ban i., előbbre lép
jünk. Szerelmn a:Ta".ba.n 
megjegyezni, hogy műszaki, 
technikai berendezéseink ma 
még korlátozottak, Például az 
elavult. favázas kocsik nagy
fokú selejtezé�e miatt az új 
kocsik belépésével alii; Javult 
a helyzet. A negyedik füéres 
terv végére is csak hatezer 
úlóhettyel lesz több a jelenle
,inél. Emiatt a ::súfoltságot il
letően, csúc.sidős::a1,ban még 
lesznek gondjaink. 

A negyedik ötéves terv idó
szak,'. ban a ,•asút személy
szállítási feladatai - előzetes 
felmérés szerint - menn)i�é
l!i.leg várhatóan csökkennek. 
Ez a körülmé,,y, i:n:om.ínt a 
tervezett műszaki fejlesztések 
kellő s!apot biztosítanak a mi
nih�p:i paraméterek javitasára. 
A.: utazási sebesség nöt•elését 
eredményez! a pá1Jlá1G korsze
Túsitése, a i:illamos és Diesel
voniatás kiterjesztése, az á!lo
músi és a vonali bi=tos!tó be
rende:ésck kors:::erű (té.se. A 
kocsitisztit.íshoz és a pályaud
Yarok tisztii.ntartására új be
rendezéseket ,·ásárolun�. Ezek 
a lehetőségeink adottak. Ép
pen ezért nekünk az ecldi-

Balogh Ima 

gleJmél jóval nagyobb figyel
mel kell fordítani a beruha
zá,;t egyáltalan nem.. va;,,y alig 
i,:c',nyló minő égi követelmé
n) l'k - sebesség. menetrend
szeTíúég, kényelem, tisztasag, 
ucit'ari� kis::olgálás, fe(J1Jel
m e::;ett magatartás - kielégí
tésére. 

A Vasúti Főosztályon most 
készül a személyszállítás in
tézkedési terve. Ebben többek 
között azokat a tennivalókat 
szeretnénk meg!ogalmazni, 
amelyeket különösebb anyagi 
ráforditások nélkül, a vasuta
s.1·· összefogá · á\-al is maga
sabb színvonalra tudunk e.nel
ni. Azt szeretnénk, ha min
denki megértené: a vasút a 
társadalommal elsősorban a 
s::;emélys::állítas Tfrén talál
kozik. A bel-, de különösen a 
külföldi utasai, sok esetben 
szociali:::must építő tá.rsadal
munkat is a személyszállításon 
keres::tül ítélik meg. Éppen 
e:err a társadalom megb<'csii
li!U nekünk vasutasoknak 
ke.Z kivívni. 

Az idősebb nsutaso'k Jól 
tndjik. hogy a közlekedő vo
natok között mindig el5ő he
lyen állt.a'k a nemzetközi és a 
belföldi gyors�·oua,ok. l\Ia i 
megvan a vouatok rang•ora, 
mégis gyakran előfordul, hogy 
teherrnnatol,at. ·n;ry helyi 
személyvonatokat en;;ednek el 
a g�·orsvonatok előtt, ami 
rcndsz•!rint jelziik előtti Iel
larlóztatásokat, késést ered
ményez. Vajon mi ennek az 
oka': 

(Laczkó Ildikó felvéiel� 

nei: um sikerül. Ennek egy
rt:s.:t a sol: lassa jel, masrészt 
a tulterhelt t:011.at az o1;a. 
Példuul mi a Déliből az .M40-
cs Dlescl-mozdonyokkal gyak
ran tovaboitunk 500-520 ton
nas személy- és gyorsvonato
kat. Ilyenkor képtelenség tar
tani a menetidőt. 

Elismerem, ho;:iy ma mé� 
zck nehézséget okomak a ré
gi jelzőberendezések. Kezelé
sük, a �·áganyut beálllt.á a 
hosszabb időt vesz igénybe. 
Ezt a forgalmi szo!gá!att vők 
is tudják, csak egyesek arról 
megfeledkeznek. hogy egy 100 
t·agy 120 kilometere, sebe.iség
gcl 1cözlek2dö gyorsvonatnal 
ezt a műveletet előbb el kell 
t•éaezn!, mint e9y teiicn·onat
nal. Azzal is tisztában van
nak. hog)' ha a gyors nem az 
átmenő fóvágányon, hanem 
kiteröben halad át, ez is idö
Ye�zt�séget jelent, mégis meg
történik, hogy egy útbcin k.St
hiirom állomáson is kitérőbe 
áll a jelző. 

»atráltatja a menetrendsze
rű közlekedést az is. ha a 
vontatás késve állítja 1:i a gé
pet. Sajnos, az utóbbi idó1Jen 
elég g) akoriak a géprevárá
sok. 

KRASSóVART RÓBERT : 
Mi, akik régó a utazunk a 
nemz�tközi gyorsvonatokon, 
solnt bosszankodunk egyes 
emberek hanyagsága! miatt. 
Közismert, hogy a szilicium
egyenirányítós villanymozdo
nyok .kit(hó, gyors gépek, de 
a sok késést ezekkel sem le
het behoziú. A hegyeshalmi 

BALOGH I:\tRE : A személy- fövonalon például Szár állo
szállítas es a Yasút forgalma- mas,g rossz a pál.·a, ezért 
nak legalapvetőbb feltétele a csak 60 kilométeres sebesség-

Miklós Gé:&ánó )londok Sándo11 

gel lehet közlekedni. Amlko1' 
már nagyobb sebességgel me
hetnénk, el}'IJmás után kapjuk 
a kitérőket. Az Orient-ex
pressz, a 21-es személy késése 
m!att nélla 7-8 1.:itéTót is kap. 

Baj van a jelzők kezelésével 
is. Vannak olyan. á.llomások 
ahol e löre tudjuk, hogy lassí
tani kell, mert későn kezelik a 
jelzőt, vagy a szolgálattevő 
nem adja idöben az átha!a.dá.si 
jel.zést. Ezek a hiányosságok 
sok munkát adnak a vonatve
zetóknek. A bejegyzések soka
ságától néha úgy néz ki a me
netlevél, hogy elég rajta el
igazodni. De 1:ajon ellenörzi-e 
i:alaki a menetleveleket? Mi 
úgy tapasztaljuk, hogy fölösle
gesen koptatjuk: a ceruzát, 
mert észrevételeinket alig kö
veti intézkedés. 

AGOSTON JÓZSEF : A nagy 
sebességgel közlekedő gyors
vonatoknál sok késést ered
ményezhet, ha meghibásodik a 
biztosítóberendezés. Misi.ok 
és Nyékládháza között van, 
amikor egyszerre 2-3 térköz
jelző is felmondja a szolgála
tot. Az is elég gyakori, hogy 
Rákos es Gödöllő között a sok 
lassú jel miatt 10-12 perc 
késést szenvednek a vonatok 
és ezt már nem tudják behoz
ni. Ilyenkor történik meg, 
hogy megkésleltetjük a kü
lönböző csomópontokon rövid 
csatlakozási idővel rendelkező 
személyvonatokat is. 

MONDOK SANDOR: Sok 
szó esett már arról : mil11en 
o1:.ok idéz, ; elő a v011atok ké
sését. :en ezzel kapcsolatban a 
menetrend-szerkesztőit figyel
mét szeretném felhívni a rö
vid tartózkodási időre. SzoZ
T'.okon és a hasonló nagvfor
galmu csom6pontokon a le- és 

fels:::álláshoz kevés a 2-3 perc 
tart6.�kodás. Nem beszélve 11 
mozdonvszemélyzet-cseréről. 
Három perc alatt szinte lehe
tetlen megoldani. A nemzet
közi vonatok összeállításánál 
jó lenne azt is figyelembe 
venni, hogy egy 150 tengelyes 
vonatnál nem núndegy, hogy 
magyar va;;y CFR-es koczik
ból álL 

' A Imlt11rált 11iazh szerves 
része, hogy az utasokat tiszta, 
világos, télen jól túiöU vá.ró
termek, kényelmes, ti.szia ko
csik, udvarias, szolgálatkész, 
j(il öUözöU vas11tasok fogad
Ják. .Sajnos, =,rakran látni 
swl'l'álatban torgalmistákai 
felemás öltözetben, mozdony
vezetőket dvil ruhában és 
börkalapban. Az Ilyen látvány 
nem vet jó fényt a vasuta
sokra. 

VARGA ISTVÁN: Valóban 
szép egvenruhánk van. E:n efll/ 
kicsit büszke is vagyok arra, 
hoill/ a szomszédos országok 
nisutasai közül a mi egyenru
hán/: a legeZegánsabb. Ter
més�tesen csak akkor, ha va
laki szabályosan viseli és vi
gyáz rá, hogy mindig tiszta 
legyen. De kérdezem én, ho
gvan. tartsa rendben egyenTu
háját az a jegyvizsgáló, akit 

a nemzetközi gyorsról Komá
romban vagy más állomáso
kon levesznek és tehervonatra 
vezényelnek, mert a forda igy 
kívánja? A szívem fáj. ami
kor a szép, tiszta egyenruhá
ban fel kell mennem a gépre, 
azokon az állomásokon pedig, 
ahol nincs kocsirendező, a va
gonok köze kell bújni a le
akasztás el végzésére. A lét
számhiány miatt előfordul, 
hogy a kezelő vonatokon nincs 
en1.ber. Ilyenkor a jegyyizsgá
lónak kö�ele,sege favenru az 
áruL 

_Varga István 

Nagy gondot kellene fordíta
ni arra is, hogy a nemzetközi 
gyorsvonatokon szolgálatot 
telje:;;ftő jegyvizsgálók beszél
jenek idegen nyelvet és job
ban ismerjék az ország neve
zetességeit, szolgáltatásainkat. 
A határainkat átlépő, vonaton 
utazó külföldiek először ,·e
lünk, vasutasokkal, találkoz
nak. Bizony, sokszor á!iunk az 
érdeklődő kérdések kereszttü
zében. 

PARÁDI JA.'<OS: A szerel
vér.�·t>k tisztítása, a koc;ikban 
keletkeze:t kisebb hibák ki!a
viti.sa a mi feladatunk. A mú
sz::, __ koc��zolgálati !ónöksé
gek azonban a létszámh iány 
és a szoros szerelcé1iyfordulók 
miatt r.em győzik a munl:át. 
Míg s Keleti múszaknál a ko
r{bbi években 70-i5 kocsi
tisztítónk volt, ma mindössze 
�0-35 fős ez a létszám. Ez 
még a belső tisztításra sem 
elég. Éppen ezért nagy szük
_ség lenne már egy kocsimosó 
megépítésére és természetesen 
a kocsik belső tisztításának a 
fokozottabb gépesíté,;ére. 

Az új kocsik javításánál a 

legtöbb gondot az alkatrész
hiá.ny okozza. Sokszor fél na
pot vagy napokat áll egy-egy 
új kocsi azért, mert filléres al
katrészt nem tudunk biztosíta
ni a hiba kijavításához. Eze
ken a nehézségeken sürgősen 
változtatn: kell. 

Gergely Sándor 

Agoston József 

GERGELY SÁNDOR: Arra 
szeretném felhívni a figyel
met, hogy a jegyvizsgálók lét
száma megcsappant, nem győ
zik a munkát. Ezért fordulhat 
elő, hogy nagyon sok utas 
jegy né!.kül utazik. Grakran 
megtörténik, hogy a főváros
ból kiinduló, aránylag zsúfolt 
vonatokon, mindössze egy 
jegyvizsgáló dolgozik. Emiatt 
évente milliókkal károsodik a 

,,.asút. 

,.. ...• ·.·····--····-· 

· Az Utasellátó Vállalatot 19 
l'YRkran bú-5.lják a szolgálta
tásokban előforuuló hiányos
sáe-ok miatt. Iit tervl'znek u 
elláiás javítása érdekében? 

MIKLÓS G�ZÁI\�: Nap-
3a!nkban a kereskedelmi tevé
kenységet folytató vállalatok 
az érdeklődés középpontjában 
állnak. Az Utasellátó t•ezetői 
mindent elkövetnek annak ér
dekében, hogy a pályaudva
rokon és a vonatokon javuljon 
az elláiás. :ettermeink többsé
gében bőséges a választék, ud
,·arias a kiszolgálás. A na
gyobb pályaudvarokon a büfé
árut és hűsítő italokat árusító 
automaták beáUftásával jelen
tősen javult az ellátás. Kevés
bé mondható ez a vonatokon. 
Az étkezőkocsiknak nincs jö
vőjük a oelföldi forgalomban, 
a régi építésű büfékocsik kor
szerűtlenek. Az új, a célnak 
legjobban megfelelő, korszerű 
bi.•ztrőkocsikból ma még ke
vés all rendelkezésün1,re. En
nek hiányában a személyvo
natokon egyelőre marad a fül
kés és a kosaras kiszolgálás. 

HORVÁTH FERENC: :Évek 
óta a nemzetközi gyorsvonatok 
szerelvényében közlekedő ét
kezőkocsikon dolgozom. Ne- � 
kem is az a véleményem, hogy 
a:: wh-arias kiszolgálással pá
rosuló nyelrtudás ma már 
nélkülözhetetlen. E2Jért csak 
helyeselni tudom a nyelvtan
folyamok szervezésének gon
dolatát. Az Utasellátónak sok
sz1.. hibául róják fel, hogy 
kocsma jellege van. Az a ta
pasztalatom, hogy a részeg 
utasok többsége már erősen 
Ittas állapotban van, amikor 
vonatra ül. Az étkezőkocsiban, 
ahol köztudott, hogy bor és 
rövid ital is kapható, csak el
vétve fordul elő, hogy valaTci 
meqfeledkezik magáról. Erre 
nekünk felszolgálólmak kell 
ügyelni. 

Krassóvári Róbert 

Parádi János 

Horváth Ferenc 

A hoss=?1ra n,_yúlt beszélgetés :észvevöi, ki-ki a maga 
ta�ztaLatai szerint, mondta el veleményét vagy észrevé
telét a személyszálLítás valóban időszeríi kérdéseivel kap
csoLatban. Szinte kivétel nélkül kifejezésre juttatták: he
lyeslik azokat a céLkitűzéseket, melyeket a vasút vezetői a 
kulturált utazás színvonalának megjavítása érdekében ter
veznek. Abban is egyet értettek, hogy a vasutasok össze
fogása, fegyelmezett, szorgalmas mwikája, belső tartaLé� 
ka.ink feltárása nélkül nem lehet szó elörehaladásróZ. 

VISI FERENC 
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A baleset oka : Köszönet Előzzük meg a nyári Uízkárokat 

túlzott alkobollogyasztás 
a sárosdi 

vasutasoknaft 
A május 4-én közlekoo•tt 

A vasút 'l'eszélyes üzem. A dolgozók túlnyomó többsége a 
Yeszélyzónában, úrszelvényen belül dolgozik. Jgy kívánja ezt 
munkája, beosztása. E körülményeknél fogva a közleke,lú jár
műveket, mint fokozott hatóképességú veszélyforrást kell fi
CYelembe 'l'ennl. E veszélyforrás hatása műszaki megelőzés út
ján egyelőre csak korlátozottan esökkeuthetú, különböző 
riasztó, figyelmeztető eszközökkel, berendezésekkel. 

1910. számú gyor,-vonat ut::.
hónapos betegíllománi·ban- sai nevében mondok köszi>
tartást indokló fejsérülészket netat Sárosd állomás dol<ro
és agyrázl,ódást okozott. A zóinak, akik éber szolrátatui,. 
szolgálatadások so:-án tap-as:z.- kal súlrosna!-. ígér'.rező bal
talt gyakori késés�•!;:2t szó- esetet J-,árltottak eL 
vát-?vő váltót:í1·.;inak Hor- E1ós7ör csa..1;: az tűnt fel, 
váth „l,ézzel foghatóan" ma- hogy a bejárati jelzőnél h�j
gyarázta indofoait, emiatt nali 2 óra 06 perckor me�
Bankó 1970. októl>ar 13 óla állt a vonatunk, majd h&rom 

Továbbra is elsődlege me"'
elózésként kell számít.ús� 
venni tehát a szigorú.bb, el
lentmondást nem tű;·ő fel
ügyeletet és a személyekre 
3zóló szabályok, elóírásolt be
tartását, betartatását. E sza
bályok, előírások b2tartása 
ki�légítő biztonságot nyújt, 
m1g azonban eze!c figyelmet
len, fe:;yelmezetlen dun'a 
megszegése jóvátehetetlen, 
tragikus következményt idéz 
elő mind az egyén, mind a 
hozzátartozók számára. 

Súlyos mur asztások 

egyfolytában beteg:íllomá.,y- perccel k2sóbb az á!lorrúisb'.•:1 
vágánytengelylY>-n haladt és ban van. Id'5zü.,k a v-élemé- me�bdtuk az újabb megáfüís 
az éjszakai órákban egy vo- nyes jelentésból : ,,Horváth o:tát: Az ellenltezó irln:,b '·l 

=ba�t
t
he

h
!D.Miy�R

r
�. n�

ázoko:·
taw .. +ti� ��o

onm
al
.- s

l
egédk

é
·ezeló h�_J,·i�,?ios a _tet

é
t- é,:,ezett tehen·onatról a i,ynt 

� • • • egess gre, az o w ;og eT1: - vo:1alon l",zal;::adt 13 kocsi. de 
-23-25 sz. szelv.§nyé�n. A nyesitésére. Nern e!sd eset ez Szabó 1'.Zihá!y \"áltó::e�ló uta
·bal-esct\·izsgálat megállapítá- náL!i, 196G. január 1-Jn. (újéL-) sítás szerint végzett, lelkiis
sa szerint munkája befejezése a gu;rításve:::etöt ve,te meg. meretes mun:ldja közben ész
után több órán keresztül Hon·áth többszür kzsve, más- 1 ren�tte, hog,.· a �1:ial!:dt vonat 
munkatársával italozott. kor ittasan álJ.t munkába stb." 

j 
végéről hiányzik a zárjelzó. 

Cs. L. forgalmi szolg:ilat- Hajlamos, késik, itta:sm, Awnr.al je1entett'.l megálla-
tevót március 26-án éjjel Vár- többs�ör - . m�?djá!,. Hor-

1 
nít:ís�t Pálinkás �sti•án. for

palota-Pétfürdő állomások váthrol, akik 1sm2rú. De galm1 szolgálattenm�k. ak:
kö:::ött egy vonat halálra; gá- miért csa.1; iJycn csit utáci nek inté:ul-:edésére elkuülhe1-
zolta. Ne,-ezettet korábbi na- deriil l:i ez, és most is csa1o tillc, hogy g:·ors\·onntu:,k a 
pokban erős ittassága nüatt felsőbb utasítás alapján? Ha páh·á:a ,·esztegló kocsikna:� 
nem állitottűk szoig.ílatba. mwt valaki azt kérdezi, hogy roh.-�-ijon. 
Halálfug naponta többször is ml történt ezután, hogyan Mi, utcsok nagyra értéke�
ittasan látták, emiatt elküld- vontá!t h a tanuls1got a kü- jük a vasut�•o'.;: he,ytil,.is.§.t, 

Elég, ha egemlítjült, ho;;y ték, sőt elkisért�k, de e�ed- ]önben ismert renitenskedő- s h-ülön kös:Z.:JnjU:t Sá,-o,c-d ál
az előfordult halálos és esem- ménytelenül. A cse:el,.:óké- ve-1 szemben, le kell írni, bm„ clolro::c,inak p.\lcarm:
kulásos balzset:c,k túlnyomó pességet jelentősen korláto- hogy 11'..élyen hallgatnak a; fe- tató é!x:�gét, arr.ely azo:i a 

többségét emberi mulaszW.- zó, anyagi é� erkölcsi nyo- rencvárosi vontat1si főnt;;;,. n,áju�i hnjna!on egy pilli=�
sok idézik elő. A balesetek mort okozó alkohol megszün- $égnél, mondYán, a sértett- ra sem ha<.rrott ki. 

több mint egytizedét szolgálat teti a vasúton nélkülözhetet- nek ,·olt 57�-índékábm bíró- Galambos Lajos, 

közbeni leittasodás, külön- lenül szükséges vesrelyér- E.ághoz íordulni, em!att a Lajo,sháza, Fó út :!6. 
zetet, higgadt, józan megfon- A böző fokú alkoholos beíoiyá- tolást. ,M V fegyelmi szabályzatára 

$Oltság okozza;. _ Az alkoholos lA.o>folyásoltság hi\•atkoz,.-a felfüggesztették a 

l\Iég zöld és jó termést ígér 
a határ. l\Iooárd napján ;s 
esett az e;ó, l;liukodhatun'.i, 
nem szárad túl hirtelen a fú t-s 
az a,·2.r a ,�JSúti töltéscl:::en. A 
nyár gabonát érlelő mel"'(e, a 
szárazság más előző évekből 
szárn1uz6 köve'bkez:m.ény�j 
awnban arra intenek; m<ir 
most tegyünk meg minden. i'1-
!ézkedést a vasúti pályúk 
mentén a nyári me=őgazdas í;ri 
tüzelo megelózéséért. Kü1ön';
sen a gabona és egyéb termény 
és erdó!ilze:<: elleni védeke
zést, m?�el&zést ke!l orszá�
_,zerte \·é-gezni. 

Sokrétű mun,:át ',ö�·et'c!'-
!lek a ye,natkozó rendszabá
lyok s a megelőző te,·éken_ ·
ség a vasúti gazgnt6.ságoi;rt.:--1. 
a külszolgálati főnökségel:tói, 
e-s a l\IA V tűzrendészeti szPr
vezattól. Kü!önösen sok és 
rends=eres m�•.f!.ka. v6r a. t:o-nafi 
'!{l:;,-er.dé��etre. a pályafenn
tartási főnökségek mús:::ald 
i!ezetőire s a ronaiak gondn
zó'!-ra� l\. vont ':',tisi fónö'.:sé-J 
mozdonyc;u.mélyzetének éber
sége a gózrnozdo:ayo!�at :rizs. 
gáló músmki, javító és !el
ügye!eti sz-.:?mélv7et so!;at tehet 
a nyán túz-t•Mclem eredmé
nyességéért. 

Közös ügyről, részben a ki'
m�1iinket jele,-itó kalászo'.t
ról. mun-kán:t aJapj:1:i terem
tett i?.vak Yé:lelmének bizto
sitásáról van szó. Ez évben 

úlabb k6zponti !.nté:?.kedé,e'k e 
tárgvban ne::n jclenne',t meg. 
Az előző években kiad.ott SZIL• 
bályok énényeteTc. A va<út
iimzgatói:ágok és swlgálati h�
lyek öntevékeny munkája r.él
külöz,hetetlen. Számos vasút
igazJatóság már az cL'Ilúlt he. 
tzkben munkához látott. En
nek eredményeként a péc::i, a 
sz:Jgzdi, a swmbathelyi. a ·,u., 
dape.ti vasútigazgatoságnál a 
,·onali túzrendé�ze!, a pályH
fenntartási fónö!rsé�ek a me::t
e!ózó munka dandirjában 
Yannuk. 

Több igazgatóság termetén 
m.egind!!Lt a vontatási f,jnö):
segek szigoritott tú::rendésze,i 
szemléje. E szemlék sorá.Tl a 
,·ont:ttó jármú,·eket különi\s 
go:1ddal ellenőrzik. A bud!<
pesti. szegedi és a pécsi vas
útigaz![a1óság te;:ül2tén szá
mos járási hatóság é3 va�út
,,on.ili túzrendész indult }:özc,s 
sre:nleúti-a, hogy helyszíni 
szemlék1,el, Intézkedésekkel 
segí tsé'.t elő a n,·ári tüzek meiz
elózését. 

Türelme<;, következetes k 
rend5zeres munkát követel ::iz 
uti�1i:: t.ájé-�:oztatú .. �. A ,,.o
natból lti<lobott c'garet'avé:t, 
égő gvufa és egyéb gyúli=i 
a1ka1mas anr:tg okozta kl
rok mezelö:ti�ébe:i. Yaló ré,z
Yétel Inindenkinek közös ,h·
deke. 

Kovács Gy. János 

Ezért szólunk erről Ismét állapotában és hatása alatt az !fegyelmi eljárást, de még az 
mindenkihez, úgy \"éljük jo- ember nem csupán saját biz- űgy balesetvizsgálatát is. l\Ia
gos türelmetlenséggel, a mun- toru:áaó�ól, de néha ,,o"nma""- "" d t 1 ·t áld tl áll t kavédelmi felelősség hangsú- ...- """ ,a e-ia az a an apo . 

lyozása mellett a szülői,, 
ró!" is megfeledkezik. Ilyen- a súlvos feg ·eímezetlenség, a 

gyermekek, vag,is ahogy kor, mint ezt az alábbi pél- ·vasúthoz nem illó magatar
mondani szokták, a hátraha-

da is bizonyítja, egyesek má- tás, aml mé,yen elítélendő. 

M it kel l  tudn i  
sokra is veszélyes mag.atart.á.s

gyottak neYében és helyett is. ra. tettlegzsségre vetemed- úgy ahogy ezt most 1971. 
Szolg1ljon intő példaként, s nek. május 23-én a véleményes 
tanulságul mindannyiu.Tl!, szá- jelentésben leírták. 
mára néhány tragi:kus végú Hajlamos Ez azonban keYé•. A f�•e-

a nyugdíjasok 
lakbér-hozzájárulásának folyósításáról 

baleset. lem me"•ze«őit el k2:1 ítébi.  A LAKB1!:REKR0L és a la1;:- :Mint Ismeretes. a lakbérek 
1971. január 14-én Pátroh11 a t ttl 

' .,,, b 
és Kisvárda állomá.sok között e egessegre Legyen bátors1ga a munkahe- bér-hozzajúrulúsról szóló jog- rn71. július 1-i emelésének cl-

l ··té ből szá • 1 1:íl •l•·i vezetőnek hat -,'.•o·,1,�an 1·n- szabályok köz�lgó hatál·,·ba lé- lensúlyozá�ára szolgáló lak-
e u s rmazo 1ru os Horváth 11. Lajos gózmoz- ' - · bér-hozzájárulásra a nyugdi-
.balesetet szenvedett F. Ko- do:1y-segédkezcló, a szolgá�a- téi:;:ec!ni az.o!;:.k:::} szemben, pése indokolttá teszi. hogy tá- jasok is jogosuitak. A nyua-
ava;
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a: díjasok a részül.re megá!la;-

nco orvoSI Je- 6U yos vétsé_:et követnek el. - ' u - · pított lakbér-hozzájárulást é!e-
Jentés szerint nagyfohú all;o- rint, szo!gálatátadáskor Ban!,;ó tató kérdésről : a la;'.,;bér-ho:::- tiik végéig megkapják azért. 
holos befolyásoltság állt fenn. János segédkezelónek több Hegedlls Károly zájár.rlás folyósításárúl. hogy az e.;etleges lakbéremelés 

1971. április 28-án Dobos miatt a n;-ugdíiaso!l: életszin-Ferenc pályamunkást, a duna- r-------------------------------------------- \-onala ne csökkenjen. 
újvárosi pályafenntartási fó- A lakbér-hozzájárulásra jo-

�;��3�
01

!i��{1!. :: bai!°;t Az eredme'nyeket ko
„

n11,- 'ebb illP.[SZerezn·, , ��1st.Ji {l?�f�i���vr�l��;-üt: 
következtében med�ncecsont- .., u tzs rendelet 3. §-án:.k (1) be-
és balkartörést, toYábbá belső kezdése részletesen !elsorolja. 

esetet az okozta, hogy Dobos szempontjából nyugdíjasnak 
sérüléseket szem·edett. A bal-

m•int megtartan•, 
Eszerint a lakbér-hozzájárulás 

Ferenc a vonat „figyelj" ;el- kell tekinteni azokat. akik 
zése ellenére fe!me,n.t az 1138- öregségi, rokl;antsági, özvegyi, 
e& szelvényben le1.·ő hídra; , _  szülői, árva-. kivételes ellátás-
4melyen. a vonat odaérk.ezé- Nagy11.anirsán sem prob/ém:imenfes az élet ban, nemzeti gondozási df}-
$éig nem jutott keresztül. A T // ' , 

k 
ban, hadigondo=ási pénzcllá-

baleset okaként ez esetben is a ozas a termelési tanács ozások jegyzőkönyveiben tcí.sban stb., t.•alamint átmene-
a sérült ittas�gát állapítot- ti segélyben, Te1idszeres s=o-
ta meg a vizsgilat. A dol�ozó :L'.Iájus e!�eje alkalmával - biztor,.stiirát ves�Cln•zw�l a ki- randezói által .. !öldolgozo�t" 

ciá!i.s járadé!;ba;n., rendszer•s 
i�asságáról, munka közbeni el- 1970. évi munkáfa alapj:l.n _ dudt zárltrnpa. i-Iort:6.th III. kocsik száma. Ha a forgal:ni szociális segé!yben. r!lgy más 
távozás:iiról „sen.l,;i nem tu- Nagykanizsa ismét elnyerte a György kocsirendező azt pa- .igények felfutása il)'en ütem- ellátásban részesülne/;. 
dott" - mondják. ,,Kiváló t•!I.!úti csomópont" naszolh, hogy túl \·.,s:.1�. n.e- ben halad az év folyamán, A lakbér-hozz:íjárul;lsra jo-

1971. április 29--.én Pestlő- kitiL-ltetó círr.et. Mondják: ,,.4-� h=i ke:r,elhctó kial=t.ó do- december végére minteg}' 25 gosul\slg szempontjából nem 
rinc-kavicsbánya állomás II. eredményeket könnyebb meg- rongot kapnak a kocsik szét- száz.alékos szállítási többlet- lehet nyugdíjasnak tekinteni 
vágányán összezárás alatt szerezni, mint megtartani ... " a!,:.sztásához. Kiakasztó do- eredmény elérése várha:ó. azokat. akik ideiglenes özvegyi 
megkísérelt kocsiTáakasztás Amikor 1-egutóbb Kngykani- rong céljára kön:n,ű, erős és nyugdíjban. 66 száz�.lékot meg 
közbs!n, összenyomásból ere- zsa állomá.son jártunk, ni-ra ru_:almas gömbfára Jen::-:i nem r-aladó munkaképessJg-
dó halálos végú balesetet rnltunk kíváncsiak, hog_v::_n szülc;-égük, amely madúrfogás- Grafikonos kiszolgálás csökkenés alapján me;::álhpí-
szenvedett Sebólo István ko- dolgoznak a tavalJi eredmé- sal átfogható, s így biztor>.ság- tott baleseti júrsdékban része-
cs.irendező. A balesetet az nye,k megtartásáért, a csomó- :;al kezelhető. Glavál, József Nagykanizsa állomás fcx:-- sülne[,. továbbá akiknek a ré-
okozta, hogy a C'.:,ak közép- pon,t, s cz.en belül az állomás átmenes:z;tó a gyakori szám- gslmi és kereskedzlmi s;:ol- �zére ugyan nyugdíjat állapí
űtközővel és önműködő kap- jó hírének öregbítés�rt? adás eh·álas2'tfts ok�t tette gálata immár tizedilc eszte.'l- tottak meg, de a n -ugdijuk 

csc-lókészülékkel íelsz_erelt ko- - Ki-i-ál6 eredménye/e s::-ín- szóyá. Elófordul ugya;11 !s, hogy d2je eredményesen, a fut•a- iolyósítúsa 1071. július l-én 

csit, a csak oldalütközőkkel vo:ialáról indulni valóban ne- a kocsirendezőkk.el a felírás ro-::ta.túJi: legnagyobb megelégc- bármilyen kereső tevékenysé� 

:felszerelt kocsival akarta ösz- hezebb - felelte érdeklődé- után. i.s Ta;l-:atna;J,; még be ko- désérc i•égzi az ipa;rtelepelc miatt szünetel. Azolc tehát, 

szekapcsolni és eközben a sünkre Vai=ga László állomás- czi/ca;t a s=erekénybe. Kél"te, gra)'ikonos 1:is:::olgálását. Az akik 1971. július 1-éa f2nnálló 

lközépütköző a másik kocsi főnök. - 1\Iea az is ténu, hogy alti erre L,tézkedést ad, új mer;e:renil életbelépés.é: munkaviszon!J?c:; mhtt nyug

homlokfalához nyomta. Ha;lá- hogy a felaclcrtok csak nöi:P.• a számadás sorsáról se feled- n1ind a személy-, mind az díjban. nem részesiilnek. nem 

los ba'esete't megelo"7o"en. su· kednek, s ahhoz, hogy t„1i·e„ kezzen meg . . .  A Yonatfelve- áruszállítás t·onat:rnzá.scib.'.l!l - nyugdíjasnak. hanem munka-
' - • - -- i-is:::onyba;n állónak miniisill-

lyos alkoholos befoly1soltság sít.sük hviatásunkat, az állo- vők problémáiról !Ks�lt Mi- a von�tási fó:1ö-kséggel szo-
nek. Í"Y a '-kb�r-hozz:-í.i'lru-

,a!a.tt állott, áliap!totta meg mási munkát_ újra és újra kola József vonat!"'h•ffó. El- rosa.'1 együttmifaödve - szo-
lásra "'valo· jo�_ csu�ltsa' ,.._ . '-··at a 

a. calesetvizsgálat a; boncoló- szervezni, fejleszteni kell. mondotta, hogy esós időben cialista szerzódéseiknek meg-
mun?cav,·ezon•_ -��k al-,,�_ J:'a.�n" a· lla-

o?vosi jelentés alapján. A például ez a mun:ka rznd'.<í- felelően, re ndhívül gondosan 
píti'ák m�"- . Á';ok p;di", akik 

nagy menn�iségű ital elfo- B . , I ' '-"'-k J 
\"Ül körülményesen v�ezhető, készítették elő. Az új me-

1971. i'úliu-; l-én fcnn:í.Uó ke-
gyasztnsára feltJtlen szolgá-

a1 van a zar ampcÍ1\ a mert el:faik a fölvételi jaS1y- netrendre t·aló :itállás így a resőfoe:It:lkozámkra tekintett!'! 
latba lén . .\st me!?_ elózóen ke- zék. Javasol•-a, hogy Nagy!rn- megnövekedett forgalmi köve- r,�m, r"Aszesu"lnn_k nvuN,1,1'i''•�n. VaskM dossziét tett elénk nizsa állomá.5on is s�ei-• •07•é'· telm�nyek ellenére s,;,m oko- � �- r ,,_ u., 

k
�t sor, rögzíti a jegyző- az asztalra. A legutóbb<i ter- meg az URH-rádiós -von;ttei: zott fennakadliSt az állom:é.5 nem nyue;díjasnak. hanem ke-
·onyv. melési tanácskozágok jegyző- vételt. munkájában. A fegyelm,azett resó foglall:ozást foh·tatón-ik 

Hazafalé „kis_ kiHríivel" 
Az előfordult ittasságra 

�issza vezethető balesetek 
Té-szletes ismertetése nem áll 
szándéku.Tlkban, mert sajnos 
-töb>J volt, mint amit itt 1-e
'Íru.'lk. Megemlítünk azon
•ban még két esetet, amelyek 
·szolgálat után, egy kis kité
'1'Őt:el törté-nő ha:::amenetel 
•közben következtek be, illetve 
-a baleset.et sz<->nvedett ittas 
:állapotban került forgalom 
-alatt álló vágányra. 

H. K. anyagltindó 1971. ja
nuár 30-án szolgálata befc· 
jezése után kerékp:irjával a 
,.közelebbi utat választva;" a 

köm.:eit tartalmazta az irat- szolgálatra utal, hogy som tekintendök : a jogszabál�·ban 
tartó. Il;·en és hasonló probKrnák üzemi, sem tárgyi b::.,esat nem meghatározott esetekben lak-

"" e!lenfre is cln:ondható, hozv bér-hozzájarulásra nem jogo-- i:.rdemes átoh-asni eze- Nagykanizsa éíllomás _ aliol történt az :illom:íson és a gon- sultak. ket a feljegyzéseket - mond- egy aranykoszorús. kilenc datlamágból okozott kár :is 60 
ta az állomá5fónök. - Kitű- ezüst- és ugyan-e:,:nvi b!'onz- százalékkal csökk�nt. S ami AZOKNAK A NYUGDfJA
nik belólük. hogy kiváló c:o- koszorús jeh·énnyel kitüntetett jelentős : a:: idán még egyetlen SOKNAK viszont, ak'.k régzé
móponti állomáson sem pro:>- szodalis+a bril(ád is dolgozik fggyelmi bii11tet-ést �em kellett re az lOil . július 1-i állapot
lémamentes az éle: · · · - a;z idén is kit·áló sz;nvona- kiszaonia Nagyka;iizsa álla- nak megfelelően lakbér-hozzá-

Nézzünk csak néhányat a lon i-éqzi munkájit. Az első másfönö!;énei;. járulást állapítottak mee;. a 
problérní.k közül. melyek negyedévben a személyszállí- A kiváló színvonal megtar- megállapított lakbér-hozzáiá
Nagykanizsa állomás vasuta- tási terv 94.5 százalékos elő- tása Nagy;rnnizsa illomáson a rulást akkor is folvósítiák. ha 
sait foglalkoztatják. J'+ va."l irá.,yzatát 96.3 százalél:ra tel- púrt-. sz:iksze·Tezeti és szak- később - július 1-e után -
például mindjárt az észre- jesítet!ék. Aruszállításban a vona'.i vezetés ö<;�zh'.lngján a nvugdíjuk foh·ósfüisát mun
\·. e:, "'":lit Aradi László tervez&ttnél 1289 tonná,·al töb- alapul. Rendszeressé vált ná- kaviszon�'ra '1'2:?Y ke-esófog
váltókezeló tett szóvá: .,Baj bet továbbítottak. A helyl>"_n luk, hogy közösen elemzik a lalkozásrn tekintettel. szünetel-

van a zárlámpákkal!" Gyak- összeállított vonatok száma négzett munkát és a so!cszor tetni kell. 
kipró'Jált tiirzsgá--d:i tapaszta- H d'" I J ,. • • 

ran vonato:rnt kel] megállítaru egy neg1•edév alatt 223-n-.al lat3!ira támaszkcd,·a ké5�ülnek 
a a nyug lJ[:S a a tűer es 

azért, m-:n-t a zárlámn� nem nö,·ekedett. 5 a bázisidó-szak- r I 
a lakbér-hozz:l.járulús adatni-

,,.. e a megoldC:sra v:h·ó ielada- ra - melt·et a „TJahbér-hozzá-
ég. Kortnts€1m jelent{útel= a hoz viszonyít-,;a, 53�3 kocsiv-al tokra. _;árulást iaazoló lap"-on közöl-
problé-ma, hiszan a fcrg.a!om több volt az állomás kocsi-_ (L--cz) tek - nem tett észrevételt, 

vagy ha a vita lezárásána't 
eredményeként a lakbér és a 
lakbér-hozzájárulás ad:1tai 
véglegessé Yáltalc. a nyuf.(dljas
nak a l:!kbér-hozzájárulást 
igazoló lapot, annak kézhez
vételétől .számított 15 napon 
belül - varnhls nn1gdijasol,
nak - a l\lAV Nyugdijhit:a
talhoz kell beküldeni. 

Tá_'ékoztatásul m�g azt is 
közölhctjúk, hogy a nyugdíjas 
bérló r„szzre megállapított 
!akbC:r-hozzáj.1rul1s foJ,-ósítá
sát megszilntetil.. ha állandó 
jelleggel külföldre költü:::üt•. ha; 
meghal. i-agy ha s=ándékO$ . 
bűntett miatt k�t éi:et meg
haladó, t·agu a; lakás felhas=
nálrisá.ral ell:üvetett  bún•ett 
mia't ennél röcidebb időtar
tamú t·égrehajtható s,:aba;d�ág
t'er::tésre jogeröien elitéltélc, és 
emiatt a la;l�ást iaénybe vettél:, 
illetőleg a lakásbérleti jogi:i
szonyt m'-'gszünt�ttéT:.. 

IM. A llf:RLO l\II:GIIALT, 
és h:l?.astársa n\rugdíjas. vn.zy 
iíllandó ön·egyi nyugdíjra jo
gosult htztartás1J:li feles-l'g,, 
illetóleg ha a lakásbérleti jog
\·iszonyt folytató án-aellátás
ba._'1 rJ�zesülö kic.korú :;,verme
ke!: mari::dtak hUrn. őket a 
bérl-Onek. a::: elhalálo:::ása idó
pontjána;n fo!!lósított lakbér
hozzájárulás te!-!es összege eqy 
éi:ig m�gille!i. Az ecy év le
telte ut:in a lakbér-hov.ájáru-
1::s id!' a háztartá�beli fe!!'sé
get mind1tddig megilleti. amlg 
állandó özYee!':i nyu!?díira jo
gosult. N}-ur:dijM húza. t:'.irs:.t 
e!?V év letelte után csa'. a sa
ját jo!!án folyó,;ftott I:t!.b�r
hozzá iárulás illeti me�. A::: ö:::
ue;nrnel:. Wetől-0n az árn\kna� 
a::: előzőkben említett la1c1.1ér
ho,-::iíárnlás fo?uó�itátát kér-:ii 
ke!l. és ezzel e<!�ic!ejúleg iga
zolni kell a fol;-óFításra jogo
sultsáeukat is. 

Felhít•.iuk a n,-uo-d(jasok fi
!!'"elmét. ho$• r,5sziikre ,i lak
bér-hoz,á iá,ul,\st kizáróhe: a 
n•·t10-díjfoh•ósit6 szervek folyó
sítiák. 

Elófordi,lh 0t. ho!?V a nvu-".• 
díi mcgC:l!ap!'(,sa -m�g fol.,.a• 
m;i+bP.n v�n. és ezért a flYUl'
rlí'.fol;-ósít:'si törzsszá"'l mf'i� 
nem !sn- 0-rete�. A „Lakbér
hoz=á.járulC!.,t 1t1a'Z'oT6 lau"-rit 
•-hben "?: esethen is a l\IÁ11 

,1:1111adí!hiratal rész.ére kell 
megküldeni. 

TEKI1""TETTI:L AP..RA, hogy 
a lakbér-hozzr-i;: -ulá,ra jol'o
sultsáf!ot az 19il. i,ílius 1-í 
tény!«l'es he]vzet al:.Pián kel\ 
megállapítani. e7.,lrt a JúliulÍ 
hónanra megállap(rott !?Jtbé,
hozzáiárulás összegét ké�óbb 
- a2 aue;u,ztus hónaora í.lró 
nyu!{díjjal együtt fogják kifi
zetni. 



tM1. -""11rWS 111. 

1971. júnms 25-július 12. 

Soproni Ünnepi Hetek 
A Soproni ü nnepi Hetek in

téző !Ji::o!tság!t sz.c<r�--::.-esz.tt'5sé
günket is megh1Yt.a sajtótájé
koztatójára, amely<m a r.:agy-
6Zc1.bású e-.se-rn,.!r.v p1·0�.-111jút 
isme..-te-tro. Öri)mmel ha!lot:uk, 
mil;re., gaz,fa.g - az edd:g;ek
nél g:v.d:;.g0.bb - l= az ün
nepsé:J,�orozat. amelyet ez Zk::t
lom!:'a.1 tizenne,;n�= ren
rieznek meg. 

Ma rrár a vesut::is dolgozók 
is állandó 1 áto6atói a szím·o
n:llas. szó!.lkoztató művclődé
si alkalm.ak:1ak. f:·Tól én-e 
több<>n k�re.si'., fel h'.!::áni< mű
emlékekben les;iga::dagabb ,:á
f'OsM, Soprcr.t, s tel:iniil� meg 
tok-sok látni ral6ját, gyönyör
ködnek müt'és::ett esemé:tyei
ben. 

A játékra utazó be!- és kül
földi !:özön,; · ;z n.-iro·obb rész-ét 
a Yasút száclitja Sop:-oo.ba. 
Nem J:is részben a i:a..,"!!tasok
tó! függ te1iát, hogy a sokez
res tömeg pontosan, gyOTsa.n, 
ku!:urált körülmények között 
érkez::e-n a t:áTosba. 5op:= 
,·asutas "\'áras is - a GYSEV 
székhel:·e - dolg<XrL,i tehát 
r.mr.kájuk!!cal nem kis részben 
felelllsek a he�k s'ke::-éért. 

A xn'. Sopr01?i ünnep: He
teket ez é�•ben június 25-tő! 
jú!ius 12-ig „er..dezik meg. Az 
el� napon 18 óra!·or a Lisz;I: 
Ferenc M!i·,•el&Llsi ICöz;pont-

ban a Sop,-oni Liszt Fe,oen.c 
S:::imfónikv.s Zenel�r ünnepi 
ltnn.:,"Yen.e."lYe ,� be ru: ese
ményo.orozatot. Utána :n óra
kor a v:í.rostaronyból refiek
t.orf,,,,ybi! borított Beloiannisz 
téren, to1·u:13�e kísére"..ében 
dr. ETőély Sá.r.dor, a vá.rcxsá ila
�ic-s elnöke nyitja meg a he
teket. l\lÍ<S!lap a fer.ó:-ákasi. 
kőfejtő páratlan szép,ség,.:i Bar
lang-s.z!npadá.n Beethoven : Fi
cltUo című operáját adj{...!c elú 
az A!hmi Operaház művé
=L Az eioo.c:íst 28-á.:t megis
métli:�. Ez a µrodukdó ígér
kez''.� az idei program szen.z.:'.1-
ciójának. A gyÖ'l"i K:s!aludy 
Színház társulata egyik este 
Sophokl-es Antigonéját, a má
sikon Oidipus !;irály-át adj.a 
elő a E:i.rl:ing�ínpad komor 
fen.<.égú. szi.1�'.ao--c.L!opai között. A 
jú.--i:us :J0-1 Li„zt-ha.ng,;er.senyen 
a S:;ent llfihály-ternp!omban a 
llf.4V S:::clmfónikusok szólaltat
j:í..1< meg a· Soproni Liszt Fe
re.c"'lc Poc!agógus KÓ'l"Us és fő
városi szól!sták közremííl:ödé
sével. Li.'5üt Via Cruci.s-á.t é.s 
Eszt(>'l'gom,i miséjét. 

Izgalmns látvL'1yossÁgot 
fgé....9"'fl� a sportve:rsen ·ek, a:r.e
i:·ek közül kiemelkedik a jú
nius 26-'.!7-i neinzet.'=özi ko
s.árl::tbdatocna és a július !-1 
Mni.zet.li:özi gyarsas.ígi au'!ó
verseny. 

a 

Toborzó úton 

záhonyi beat-zenekar 

Rékasi István, a területi bizottság titltára átadja a. jutalmakat 
(Balogh Lajos felv.) 

Szakszervezetün.'t buda- uta& 1'izsgázik a budapesti te-
pesti területi bizottsága a pe- rii!clen. l\Iár megkezdté't ,,z 
dag6gus:nap alka:mából be.'l- e;őkészületekct az rn71-72. 
sósé:,eb ünr:epsé!(en köszö:i- ta:1.é,i b�iskoláz:k;ra és nö
tött:e azokat az .;.J.talános b- , elni szeretnék a dolgo,,ó;c is
kolai és középiskolai taní.ro- koláiban to,•ábbt::muló', <;->...á
kat. tanárnőket, aklk részt mát. A területi bizottság :irr:i 
veszne,. a fóYáro,;i é-s k1>r- törekm:ik: m!ndcm olyan i'{Js
n;-é.1ti Yasutas do'.gozó;;: e:;tl uta.s szerezze meq a nyolc 'i!
iskolai oktatásában. tatán-0s iskolai bizonyltt·á.nyt, 

a.'ánl'k ez hiá n;p!k. az eddilti-
A Törel,t·és Műi:e15dési ICón- nél is töboon tanuljan--'k to-

pontban me�rendezett ün- Yú.bb lcözépi,kolában. fő:<ko
nepség,m S::ón?Ji Lc.Jos, a T.::- láktr. A n€'hé7. va<úti �zol'{a
rületi Blzottsúg ·ulturáfü. agi• lat rr.c'lett u.,,,,-,•an �CM J.:ö..,v• 
táci.ás és propaganda bizottM- n,-,j mé!( tanulni h. cie a ':<l.
g,ina.k vezetóje üdvörolte a m:lá. t ma mir lSn}·ege-,sen 
meghh-ott pcd:lgógusokat ,;s me�-;Ön."ly ·i;:, az üzemi ltih� 

l;ezett 1 ;:o:ák. 
A zá.'1onrt va�utawk múve- kívül június ki:r..epéig a bere- azol:at a Iá dalmi fu.tiYé • 

l�Gési h z.in.s..t beat-együ�tese gi kö:zsfgekb8::i. ad kon.ce.-te- ták&t, :i.'tik az o'.ctatás n::e.;- A 'tk{,r ezut{m m.-,:köszö"lte 
a Semafor m,,·ct \·iseli. Ez a ket. llfúsorul:l:al részben a ;::á- sz.<>rvez.&.én, fejlesztbén r.á- a peda.g( gu<..-ik és társadalmi 
név e�:rre ismerte½'.) lesz. Ta- hon11i csomópont munl;ae-ró- ra1oznak. EzuL."l Rélu:isi lst- �.ktív'�tfil: f,.i-acl,'1atatlan. �e<i-

1 S bo' "' t · =·e tobor„á•át MQít•'· eló a va.sút • t ., ti b' '"·'� titká ménre<. mun'.,áj{.!, l'l"r.'d 'n-
va y z� .cs""'7,:i mar me.,_. - • = •"' 1.·1m, a erú e · 1zot..,,.,. . - ttinti'té.<-el·et. Mnz-. és könyv-tánczenekar::un-a!c versenyén bea.t-escl, akik m:ntegy ra ünn<!'{)l oes�édében a te;-'j- jutalma.1rnt adott át. második helyen végzett a:r. 140 OOO forint értékű telsz.ere- let ,;asutas felnőtt oktatásá-
e,,.,_-nt•.es. n'aJ'd az id'�. ar0•1y- I""'t v·'�-1-1••'- az u'"'bb• A felnőtt okratá.-<n albizott-
é�et sze1�tt. 

"·• •= 
idő'<be;"�v '-LA. "' • na.'.;: legújabb, sz.:í..-notte,·ö :<;6:,ban több ll".lnt tíz <'\·e lci· 

T◊.\'e!k között ismét sze!'e- eredményeiről eml&ez.ett meP. f<'jlett <Xkladó, eredm<'il'V€'; 
Tagjai {gy ju�othk el az V. 

1 kü't· 1-'' é 1u Az 1970-71. tn•n .-'-on a·,.•�- munk.ójMrt n Szahzert•eut! 
�gót.:irjáni könny:izenel pe • • ú ui rurn : e ... t0g4t-

- ' ""  "' !lfonktl{Tt o:ue-; J kitüntet.S.S,, fcSZtlvúl ózdon me,;;rcnde:?iet!: nak a Kárpá.:aZjára uaw uinos is'·o!áb4n 1000, közép- n•'1'1Jfo'h át dr. Sárosi lstt'á"-
te!'il!<lti e'.ödöntőjé:-e. Öt me- Csch�.!lat:á./;'ába. iskolábctn J00. fe!.$óokta:á,<i in- nak. Keres;;'c.s Ott6r.a1·, Tótll gre �;i együttese szerep�t a Kézy Béla té=men11ekbe11 pedi,7 100 1:as- lstt·ánnak és Tassi J6zsefnele. 
Komjátlly György :\lt.al veze- r-----------------------------, Tiztmöt pecugó,.us pénzjuta-
tc:t zsűri előtt. és a S:.-.;:r.nfor :omban rész�füt. 23 pe.'llJ 
s::"erese., helytállt az erős kő�y-vet kapott ajf.ndékba. 
mezón;b:m. 

G u1 b � • 

Színvonala� músor szórn-
Lega\á11b ennyire büs:,cké..!t. y a aCSl 'mztatta ezután a me;:ihíYott 

záhonyi beat-zenelc:m1k tag- több mint 'iO ,J,."tiv'9f-át p...._ 
jai ncra. ho:zy anMk Jdején az da"ó�ust, Zentai Anna, a Fő-
árvízkár u:taic j.aYá,a rende- ismét a fü:amosT.·özben járt várMi Operettszhruíz. Knri:::s 
zett ha.'lg\"et'l'f:n)"-0rozat kez- Béla, az Allaml Orerah!iz tag-
demén -�ői voltak. Ehhez a A Ua,gva„ Vasutas 19,0. kalon-.:nal 20 napig ,·-0lt távol ja, valamint Tátrai Ma1'i.ann 
moz.zalo:nhoz k'-sóbb a lecr��- de-cember l-l számában je,ent a családjcílúl, s nem eg_v, ha- ének<"<nő és Ró::-s,ahegyi !11a
gyobb etnilt!e;ek Is csat:S.- meg az „Elment minden];ihez, nem - mint a köszönőleve- rir!l reU�té,·eL 
k , majd köz.iisen lép:ek a.hí hívta'• clmű i=áso:n, lek is tanÚ'ítjá:� - négy i:a.s- A műsor u•án vacso:-án lát
fel a::. árinzl ép'tőtábo:-okban. ame'.yben beszámo:tz.:n Fesn utas há::ánál 1:éaezte ez a d�- t'•';: \·endégül a pecfagógus,:,... 

Ápril!.!ban nlgvnapos f'O- Gyulának, a nagykanizsai pá- i:ezeték beszerelését az újjá.- kat. ( zá.sz) 
mániai tt,,dnén t·ett részt a lyal'enntar�sl fónükség c:iyug- épített otthonba, teljesen in-

Az oktatási évad után 

E
lhangzottak az utol.só elfodúso!�, befejeződtek a 
vitfil½ elcss,dere<ltek az e!őadótcr:;r.e.½:, a prop&gan� 

distá,k elkészítettk!t :r.árójelentéseiket. (!Z 1970-71. ev1 
szc.ksz�;c:ezeti., po!i�lk.ai o1�ta.tás lezáTu1t. 

$ 

A nagy népsrerú5égn:k ör:('.ndő tantol:.-a11;?k 
, 

utolsó 
t'ogtalkozásain a X. p�::-tkon:1ressZü-s anyaga" aolg�:i
ták fel a részt,·e\·ők, s így azo!i ha;;z;:os fórumaivá wil
tak a párt politikája magyaráuitának, megér:,ésén�'I:, 
terjesztés�k. az eszrr,ei, irleoló<>..:'ai nevelésnek. A nei>
sze<".'.Íségre mi sem jellemzőbb, mint!wgy eze':en a fog
lallrozá.sokon nagy számban vettek részt o!yan a,>lgo
zók is, akik eg-yébként nem ;iel:mtkeztel< po!itikat o1.-ta
tásra. Elmondhatjuk. hogy e'!'edmén}·es, rendkhiil h.as:z:
no.s é=t zúl"tunk. 

A továbbfejlesztett két téma.körös o.lctatás mJc'Jt 
adott a differenciálásra. válaszwsi leheté>séget nyújtc,tt a 
jelent:-:ezó:-.'Wk. Ez:t sZÍ\'esen is \"ették a dolgozók. A 
sza�zervezeti bizottságok azoo1ba.'1 - talán meg_�zokás
ból - Inkább a Tá.rsadalmun!: időszerű lcérdésel tanfo
lyamokra való szervezés mellett döntöttelr és kiseb,_!> 
gondot fordít-0ttak a Szocialista dem-0k.ratizmus kérde
sei ta.,·ú\:,!;·a..�o'.-Q·a. Ez azután lényeges eltolódást e---ed
m&nyezett. s a két ta:.foh·am ar'ce.'1ra 1 :3 lett a Tár
sacalmunk idősz-e.'11 kérdései javára. 

A 
\·a�út t-erületén ebben az oktatási évben 1411 ta.n
fo1s·am !ndult és az.okon 30 368 hallgató gya'l"apltot

ta pofüikm tudását. A na,".)7 szám elérését mindenütt 
maxlmáliran segítették a pá.Ttszerz:e::;etek. mlnd a szer
�·ezó munkában ,::;Jó rfszvétellel, ml:r:d ped:g képzett 
propagandisták nmdefüezésre bocs::.•í.sával. A koordi
!'Údós mlL-:ka eredményezte. hogy nem ke<rült sor egy 
dolgozó többféle o'.�atásba ,;aló bevo:ik.sára. 

A MllgJ:ó:t �zívi.i�J-i.iknek tekinte':ték a foglalkozá
sokon való me,:,jdenés•. s ennek eredménye, ho[J'I/ a:::o1: 
láwga.tottsclga 80-85 sz:í::alékos i;olt. Valóban, indoko
htlan hiim·zás csak nagvon rltká,n fordult elő. az el
ma:·z.d.ó ok 

0

sv,.b:;d.5:.'.gb61, be:eg,;égből. szolgálatteljesltés
ból ad0d".s1:. 

A prop::ga"'dts'!ák lelkil<merete.= fefüészülése, tar
talmas bevezető előadása na�y segítséget nyújtott a 
\'1ta.'tész.<kg klalaku!§•ához. A foglalkozásoT: al,tit:a.k 
t·o(tal,. A •.ita során felmerült problémákra megn.,ug• 
tz'ó Y:il!iSzt k��!ak a ha!lgatók. A tanfolyamok sike�é
ne!, fontos feltétele a jól felkészü!t proi:ngandist.-i, rajta 
áll \"al.'!Y bukik annak sikere. A mi propC"gandis�á.ink t�l
nyomó többsége m e{lfe7;,!t a bi=alomnaJ,. politikai kep
zcttsPgük. cl6adói készségük magas szinten mozgott, s 
ezzel bino,ít,·a ,·olt a tanfol;-�cnok sike;,-e. Köszönet 
cs e1isme, ó; minden p:-opag::mdi$tá."lak. 

A szak•zenrezeti, politikai olctatá<: s;ker-ét nagyban 
el(,s-edte,t.tkk a szocia!i,sta brls;ádok. Vállalásalkban a 
hármas jelszó egy:k, a ,.s:::ocíalista módon tcinulnt" 1:ö
vet„lményének a politikai oktatá-sban való „észvétel!el 
tettek eleget. Ez nagyon jó hatással \"Olt a környeze.. 
tükre es a nen brigádban dolgozók is ,·elük együtt 
jelentkeztek valamelyik témakötTe. 

A
nnak tudat.í1J�n. hogy a sza.1;:szervezett politikai 

tönwgok!atás a pár:oktatás szerves részét képezi, 
a te!"'Jleti bi�tt.•t.gc-k és ,;zakszervezeti b' zott�ágok fon
toss:ígá"la.� és jelentő ·égének meg!é!lel5 súllyal foglalkoz
tak vele. A fo'(!alkoZ::sokon elh3.Ilgzotts.kat az in!ormá
C'iászerzés fo•n•os eszközének tekintették. A propaga.."l
dlsták é� a hal:gató!t: az év beíeje::ése:{:or a jó mun
lra e:.ismer>!sére „Emlé'<lap"-ot kaptak, a fo!(].a1kcr..áso:t 
leveze:ésében kitú.'1.t propagandist..!ik és a ,·i�ákban kü
lönéi6en aktív hallgatók könyvjut:ilomban r-észesülte..li:. 

Az év véget ért. A munldban azonban nincs meg
állás, c.sa.'1; lélegz,etvételn,1 szünet. Rama,= hozzá 
kell kezdeni a követk.e�ő oktatási év elókf•szítéséhez, 
s:rer,;ezé.séhez, hogy az még sikerül'.ebb legyen, még 
jobb eredményt érjünk eL 

Semafo-r-:::enekar. Oná.,ó mú- díjas ,izve-zet<!kszerelőjének f1Yél11, ön.:.?tlenü!. emberség-
so:-u.:::ba.L 3 mag,,v::r bc.3.t-�e áldozatos muakaválla:iisáról. bOl. 

}�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"'ll!t..,....,. 1egsike�·"Sebb számain kívfl Gyula bácsi akkor - rniu� Gyula bácsi két évvel szol- � 
benmtnt:f,k saját �eruemé- 54 n:i.pig do}gozott a S" .. am06- gálta túl a nyugdíjkorJ1atárt � 
nse'.ket is. A tunén r&szt vett köz! á:-víz!;:f.!•osu!tak házainak munk�tár.sai. és !elette,;ei � 
és "elük 1,�pett fel Ilarannozó úi;áép!tésénél - felaján;-0tta, 1 bb z , � • ,. egnagyo elismerése mel- ;i 

Heten egy szakaszban 
Teri, a népsz.erú táncdaléne- hogy ta\·s..�szal egy á::-víz.li:áro- E z 
kes. Nem Yé!et'.en. hogy a há- sult vasuta.=ládnál !& el- lett. hhez az elismeréshez � Budapest, Nyugati páll/fl· 
romezer fónyi romániai kö- vállalná még a vízvezeték..<"Ze- hoz:::iíjárul moSt már a sza- � udvar. 

moskö:::i árvízkárosultak és � Kora reggel van, harmat-zönség vastap.ssal juta!mszta relési munkákat. egész társadalmunk kös::önete � cseppek csiUognak a.z ab1a.l(
vala..n1ennyi músors-z:ímukat. A cikk nyomán levél érke- is a fárailfsáaot nem ismcró �üvegen, s a velem szemben 

Az együttes jelenleg a Se- z.ett a penyigei Kon&r Bélá- segitőiwszség<irt. Most awn- �üJó _1J.ta.Márs orra he gyé•i. 
mafo,- kiváló if;fuági klub t-01 és Feszt Gyula Ismét ,.,"isz- ban _ hogy bevá:totta ígé.re- � J:athas vc.g

_
yol� �ra:rn - mon-:t-

rend=·<átyei."l s=epel, ezen- szatért a Szamosközbe. Ez al- •t ,_ k . .., pit - bocsm,atl,ero mosollyal 

U TAZÁS K O R  

pályaudvari pcn-ilonjainkban 

vásárolhat 

A JÁNDÉKOT, 
, , 

EDE5SEGE T, 

TRAFJKÁR ÚT 

'i; UTA S E L LATQ;? 

te'. -:- csa..u�'an e�. �és naguot tü.lszent. A z  expressz 
n;i;ugd1jba menru. De - mmt �elin.dut. Heten üWnk a fütké
mondotta - a v:isút és a tár- � bin, a náthás mellett kö;::ép-
sadalom mlndenkor $Zám!•hat � korú hölgy o!vas, és idónkén.t 
rá. élete végé!g. önzetlen á1- � bánatosan ejti le a könyv'?t, 
dw...atválla!&sával példát mu- �s a mellette üló pipás utas ti
tatot m:ndnyájunk s.zúmára. �etv� f!Lves;i. Lopva elolva�om 

�a cimet: Humoreszkek. A '1-0blJ 
a,,o-y Antal Gé-za �oldali szomszédom nfoteLen. 
Nagykanizsa � levelet ir. 

� - Rolzan az idő! -kiált fel a.:: 
� esemyös uraság - már tíz 

Sikeres évzáró 

Miskolcon 

�perce, hoay eUn4ultun>. . • .  
� Jó tá rsaságom 1.-an, óá• 
� megm-0ndom ószintán, izgul
�tam a jeayváltáskor: ki 'Ll 
�mellém, kit kell el ·ise!nem 
�testben és lélekben egyar:int. 

A most zárult oktatási évben � A farmeres bácsi r-ámnh 
a miskolci Járműjavító dolga- �Mereven néz. Minrlenki ,>,i
zói közül négyszázan fejezték �ucm néz. Ntr.cs ra�tam fa"
be az szb ál';al indított Időszerú 11mer

! 
nem vagyok nathas. nP.m 

kérdé k í ,r 
� plpazoin, lu:eu�n.ak tartom a? se e mu tanfolyamot._ Az � e:>-emyót és az tdenességet. A előadásol::at 36 propagand!sta �könyv a táskámban •apuo. 

tartotta. A legszorgalmasabb �Egyszerűen cs!l-k nézem li/,. 
hallgatók és a legeredménye- �társnima1. A szemük '<ö?é, 
sebb előadók jutalomképpen � csak bátran! - bi::,:tatom ma• 
könyvet kaptak Az oktatási év � gam. Olvasok a szemek
tapasztalatairól Serfóző Sán- � bőó. nyitott kön·1v a lélelc tilk
domé oktatási felelős beszá- te. fls

. � _
se� lehet

_ 
e;teni

� . 
molt a szakszervezeti blzott- ?. A l.ö�epko� hölgy mnos 

• �lehetett t>alam1kOT. Sok ud-ságnak. �varlóia v:,it. aztán rá,iött: 11 

Pá.l lst\ án �1.ön11vben olyan i, le van t-r� 

va, amit solc udvarló sem te,z 
mc-g. Lapos lett., mint egy tór
kötéses mű. Néha leejti a k-0ny
vet, akarattal. !iá.tha felveszi 
,:a!ami férjne.i. -i;a..!ó. K:?serú 
és érzélceny, hís=en hotwp zs 
te kell ejtenie valamilyen :.t
kotást, mert a pipás úr túl 
öreg és ráadásul gyarút h-0rd 
a jobb keze gyií.rilsujjá;i. 

A pipás úr ud1xzrias. 'aub 
a::ért pip:í:::ik. tlegső soron a 
trafikost sem lehet naponu.i 
zaklatni clgaret".a miatt. Ké�· 
Tiárom hónapra. elegen.dű <i->
hánya van. (Nekem liolnav 
reggeiig tnáT elfogy a ,é,1-
zem.) Sok (/1/ermek apja s 
a nás:é} utáni e!só r0s:-,
kedéskor a pipája mentetta 
meg a. sodrófá.tól. Rág11ú·itorr.. 
Kapadoluínyra. A felesége t:1.
!atszerész volt, szent lett a bé· 
ke. 

A náthás agresszív ip•1.;. 
Kárön·endó. Két nap núti,a 
ha! stri.gu!át húz az ágya <'l'é, 
a fatf'a, újabb hat ember P.f'>

leC1eti a vele való utazási •er
tő:::öttséget. Nem lesz ho,z
szú életű. l'Iamarosan, eqy 
nagyobb arányú tiLsszem.is 
alkalmával bal,tériumfelh.öb ·n 
ús-:ma elhagyja aqress,.ív lelke 
vézna testét. Úgy kell neki. 

Miért nem hord zsebében •··d
'!JW!'11TÍnt? Adhatna néháriu 
szemi,t uta..�társainak a til.iz· 
szentése!: előtt. 

Az ideges alattomos. Sá.,."a 
tapoirsa az emberi ;eUemvilá• 
got. Aztán ho-m!o1cár11 teszt -
a,1,,a,,.atumul is - :iétkeit. Sal'! 

náwm őt, mert i„Igyli, ':Ol.ltJ 
elek még én is. l,ga::án nem 
tehetek arról, hogy nem oa
gyok ideges, és á.Z:aiában ,� 
boríték.ok bal sarktíba leira,m 
nei•emet. Megszokásból. 

Bsemyős uraság a !egjob!, 
ember közöttünk. Esernyője 
nyelevel éppen most iit-Ot1 

agyon egy legyet. Ügy brll.!t a 
l.égy]uz'álnalc! Brr,. . . . Mo3' 
;ut eszembe: vigyáZi?i ··.e!!, 
nehogy egy másik légy a 
homlokmnon pihenje kt s�em
te!enségét. Lehetséges, ·wirt1 
abban az esetben eltéveszt?,,e 
a cél'. e tiszteletreméltó és ko. 
wsszá!!.san izmos térjiú? 

A farmeres bácsi ne<7111'e-n 
nyáron á.t kasz�!t. Bajttsza he
gyes. ökle szépen szon•.I. Nem• 
régen lá.•ott egy filmet: éj-,-;,q 
c.o�i,bo11ok lo�:ago!tak mene-
1:ülö lány után. A bácsi s::«
reti a loi-akat, tiszteli a iá
nyokat. Farmert 1:ett s talán 
a szeaedi kötél-i:erő nicsterhez 
in;_1el;szik. J6 a lasszó a há:::nál. 
Csak az a baj, hogy l:Jvat le
het fogni vele, de a:: lBS:-on.,1 
nem '•allgat el semmiféle k.ötil 
láttán. 

Szegedről vissz:t iö�--et új!"a 
:::e6.1.:bamar,•k.a-játé� ,:olt !: 
helyje(1'/fVáltá.s. KiJ.: iil11.?k 
majd velem szem ben? l?gye
df!l utaztam Budape.,tip. egé
szen egyed:il. Talán jobb i.� 
fgy. őnmagam-0n nem ggn
korlom a jellemábrr.zol&t. 
Hátha nem si1<eri!!. S h4 �p
pen igen, akkc-r is: elolvusa 
valaki? 

S ha elol'!-"C.Ssa: miért kaC!Ul
jon ó tragédiáimon. s mt1i-t 
könnyez-zen vicce., d.o'.aatm ol-
N.sái;a.kor? Besze Imre 



• 

f\lit ad l(omáromnak 
, 

a �1A V ötéves terve? 
A budapesti vasútlgazgat6-

sá.g tervismarf.-ető értekezletet 
tartott Komáromban, a városi 
pártbizottság épüle:ében. A 
csomópont és a város me.ghf
i,-mt vezetőin kfrül Tatabá
nva-felsótól Acsig, Mórtól 
Csémpusztáig valamennyi ál
lomás képviseltette magát. A 
kezdeményezés már csak ezért 
is igen hasznosnak bizonyult. 

Ka.tona. József, Komárom 
csomópont pirttitkáranak 
inegn)itó szavai után Tiborcz 
József, az igazgatóság IV. 
osztályának helyeL":.es vez�je 
részletesen ismertette a MA V 
111egyedik ötéves tervét, majd 
abból a csomópontra lebontott 
11.dato."-art:. 

Bennünket, kamáromiakalf; 
közvetlenül érint többelt kö
zött, hogy m-6g e:� év őszén 
f!"-egkezdi.'<. a. Dunán át Ko
ma.rnóba. vezető v011.alszakasz 
mllamositását. Ezáltal lehető
vé válik, hogy a Csehnlová
kiá.ba induló Yo=,tok villa
mos vo.,taJt..á:.."Sal közlek"e<ije
ne.1-:. (Az i,s,mertetést köYe!ó 
hozzá8zólások közL--ea Molnár 

István állomásfőnök javasol
ta a gurító XVI. vágány vil
lamosítását is, mivel a hely
ben összeállított tehervonatok 
onnan indulnak Komarno fe
lé.) További létesítmény lesz 
a negyedik ötéves terv idő
szakában egy C-t!pusú kocsi
javítóműhely Komáromban. 
ezenkívül már jövőre felépül 
a rendezőben - mintegy 3 
millió forintos költ5éggel 
a forgalmi és kereskedelmi 
dolgozók által régóta hiá
nyolt szociális épület. Követi 
azt a Gyár utcában nyolc
milliós beruházással építen dó 
szociális kombinát kivitele
zése, amelyhez 400 szeir.é!yes 
üz.."iffii konyha és munkás
szállás is fog tartozni. A ter
vezett központi kazánház ké
pes lesz az egész csomópon
tot hőenergiával ellát.'1i. 

Tíz vasúti lakás építési 
költségét az i1l:azga tó6á.g már 
átutalta a városi tanácsnak, 
mint beruházónak, s e22kn.ek 
a lakásoknak az építését még 
az idén elkezdik. 

Csongrádi Mihály 

Az Utasellátónál elismerik 
a fiatalok érdemeit 

Tóth László, az Utasellátó 
Vállalat főigazgatója má•j,c; 
17-én megbeszélést tartott az 
ifjúsági alapszerve-zetek t:tká
raival. Megköszönte a KIS?:
srervezetek tennelést se;g,tó 
és a fiatalokat nevelő tevé
kenységét, nagyra értékelte az 
ifjabb n.ernz.edék lel:<es, oda
adó murukáját, a szocialis� 
brigádokban tanúsított helyt
állását. 

Mi'közben a fáigazgat.ó tájé
koztatást adott a vállalat ered
ményeiről, feladatairól, kitérl 
a fiatalokat érintő vállalati el
képzelések Ismertetésére ls. 
Többek köz.ött elmondotta, 
hogy a sza.\.-rnunkás tanulók 
létszáma évről év-re növeks-z;ik, 
(gy a jelenlegi 235 helyett méi] 
az id� 300-ra emelik a::: Ut,r,s
ell.títónál s:::aJ..-má.t tandó fia
talok r..ámát. Eddig 57 tanu
lóval kötötta1-: ö�ztöndíjru: 
szerződést, de van még lehetó
reg újabb ilyen szerzódés<>k 
megkötésére. Biztosítják ezen
kívül a fiatalok nyelvtanulá
sát, a testvérvállala1okkal köl
csönösen lebonyolít.ható szak
mai tapasztalatcseréket, z.:i: 
üdültetés fejlesztését, a mu:i
kakörülménye.� a szociális és 
egészségügyi ellátás további 
ja,itását. 

A KISZ-'1:!tkáro'k is el.T.ond-

ták a fiatalok lköré'uen �
zett tapasztalataikat, s rámu
tattak, hogy az üzemvezetők 
nem minden esetben tanúsítl!
no.h c1nnyi megértést, gornios
kodást, a fi.a.t1ilo!c problémái 
iránt mint a vállalat felsőbb 
ve=etése. 

A beszélgetés mindkét rész
ról hasznos volt, s meg:állap<>
dás született, hogy a tanácsko
zást többször, de évente leg
alább egyszer megrendezik. lez 
is egyik eszköze annak, hogy 
még szorooabbá váljon a vál
lalatvezetés és a KISZ-alap
szervezetek kapcsolata. 

A szerkesztőség üzeni 
Szücs Ferenc Hatvan; Kisvá!'dal 

János, Pál István, Miskolc; Bol• 
dlzsár G;•ula, Schüt.z Károly Bé
késcsaba; Nagy Antal Géza Nagy„ 
kanizsa; Novák Károlyné Szent
lőrinc ; Bognár Károly Tapolca: 
Leveleiket lapunk anyag:Uloz tcl
baszná!juk, 

Bolcllzsár Gyula Békésesab3; 
Szücs Ferenc Hatvan ; JászaJ. Nagy 
József Kisterenye: Le't"etetket llle
tékes helyre továbblto\tui<. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét 
hogy a keresztrejtvény megfejté• 
sét ne a Népszava Lapkiadó Vál• 
lalat, hanem a szerltesztöség cf ... 

mére küldjék be. Clmilnlc Buda• 
pest VI., nenczur ut.ca fl. 

MAGYAR VASUTAS 

A megyei döntőkön is megal lták 

helyüket 
J.,_, .1;- _. �- .. , 

A sakkdüntö résdvevólnek egy csoportja.. 

llázi 
bajnoliságok 

Debrecenben 

1�71. JUNIUS 19 . 

- Közúton mozgó i,:ltya• 
fenntartási egységek. A nagy-

A debreceni 11asútlgazgat6- kanizsai pályafenntartás! tő
ság a szakszervezeti sportbi- nökség dolgozói az országban 
zottság kezdeménye-zés�re elsők között kaptak korszerű 
üzemi bajnokságot indított. A fenntartási nagygépeket. A 
kispályás labdarúgó-bajnol�- 1 gépesített szakaszoknál már 
súg már befejeződött. Elsó meg.szűnt a megerőltető tiz!
helven 11égzett a tervosztály kai munka, a krampácsolás. 
csapata. Második a forgalmi A gépesített sza..ltaszok mellett 

, . megszervezték a pályafenn-és kereskede.ml osztály csa- tart,:.s "rohambrigádjait", a 
pata lett. Harmadik he1yre közúton mozgó egységeket la. 
került az építési és pálya- - VasútJ automatika. A:r. 
fenntartási osztá1y, illetve a ukrajnai gyengeáramú mű
Yontatási osztály csapata, szer- és híradástechnika! üze
mfg az igazgatási és jogi osz- mek gyártmányai nagy keres
tály csapata a negyedik he-- letoek örYendenek a v!lágpla-
,., . tt con. Legutóbb a bolgár, az .., en vegze. · Indiai, a pakLsztáni vasutak és 

A ház! sakkbaJno!r-ság 30 a Koreai Népi Demokratikus 
fós .,mezőnyéből" dr. Fekete Köztársaság vásároltak auto
Ujos, dr. Kántor Albert, matikus biztosító és forgalom
Tóth Dániel. Seprenyi Fe- szabályozó berendezéseket. 

Békés megyébeit négy szerv, versenyzője szerezte meg n renc, Széll Géza és Gara Ist- Kommunista vasárnaJI 
az SZ:MT, a megyei TS, a bajnoki címet. t'án juto•t a hatos döntőbe. A Záhonyban. Kétszázöh·enen 
KISZ-bizottság és a KISZOV A szakmák között! döntJ- . , . ' f  síi.t to •'bb' - köztük ..:zámos vezető és 
együttes versenykiírása alap- ben 15 szakma legjobbjai ve- ba:no;ci e _m .'!°r. �a I irodai dolgozó - jelent!,eztek 
ján sakkban és asztalitenisz- télkedtek. A:z. erős mezón}•ben me,kőzéseik dontik el. társadalmi munkára a záhonYi 
ben egész télen folytak az is derekasan helytálltak a Asztaliteniszben az egyéni átrakókörzetben május 23-án 
alapfokú háziversenyek. A vasut:is versenyző:,. és c.;apatversenyeken 35 férfi szervezett kommunista vasár-
munkahelyi szpartakiádok ke- A:z. asztaliten:sz- és sa._lck- és 11 nó ves.z részt. A házibaj- napon. A társadalmi munká
retében rendezett versenye- versenyek megyei döntői noksá"' döntő küzdelmeire a sok 32 széles nyomtávú ,,a-
ken mindkét sportágban na� után a t;;bobi sportágban is 

asu�apon kerül sor. ??nt r:i-1ttak �.t. .. A munkáért 
tömeg�Jk vettek részt. megkezrlódtek rn:ír az alap- v . Jaró penze11 kozos víkendházat 

Az alapfokú versenyek fokú verseny&<. A vasút! swl- Ugyanakkor rendezik a 18 ta- vásárolnak a kis\·árdal strao-
után előbb a szakmá.k megyei gálat! helyeken különösen so- gú, nemrég alakult nő! kézi- don. 
döntőit, majd május közepén kan vesznzok '.�t fi kis?.ályás labdázó keret részvevó:nek _ nnngverseny Dnnakes-,;!n. 
a szakmák kö�ttl döntőket labda.rúgó baJno!<Sag küzdel- 1 döntő mérkőzéseit is. Aranykoszorús énekkarok, 
bonyolftO'tták le. A megye leg- meiben. _ köztük a vasutasszakszen·ezet 
jobb vasutas sakkozói április- Domény Ferene Kecskés Gábor központi vegyes kara, \·ala-
ban mérté:c ö.ssze tudlisuk:i.t. •---------------------------- mint a dunakeszi júrmújavftó 
A Bé!<éscsabán reooezett dön- fé.fikara, június 4-én jól si-
tóben hat csapat indult. Az került t.angversenyt adtak a.t 
el.só helyet Orosháza. állomás 

·u, ,· szoc·1a' l ·1s ·e' pu·· fet üzem József Attila Művelód ·si 
csapata szerezte meg a bé- Központjában. 
késcsabai vontatási !ónö�g - Három kiilönbözó D!csel-elótt. Annus l\filuilt1 .szemé- Kap O sva' rott motor felhasználásával nvo!c-lyében egyéniben ls Oros.házi féle, 163-2000 lóerős DieS'i!l-versenyZJÓ végzett az első be- mozdonyt gyárt.inak Csehszlo-lyen. Asztaliteni.s-z:ben is a vákiában. A legújabb szériá-megyeszélchelyen került sor kat rádió adó-vevórnl, nyomó-a döntőkre. Csapatban a bé- gombos vezérléssel és n;,;·om-
késcsabai vontatdsi fánök::ég karimakenóvel szerelik fel. 
végzett az első helyen, m!g - Gtazási kedvezményt kai,-
egyéniben Bencsik Pál, a nak a nsút ösztöndíjasai. A 
vésztői vontatási :főnökség MA V jelentős ked ,•ezménnyel 

A Hivatalos Lapb61 
A Hivatalos Lapból a suk$Zer

ve.zet1 bizottságok ú a dolgozók 
figyelmébe aJánljlllc a l<övet.ke,6-
ket : 

%1. •z1mb61: 1011 !5�/lm. 1. D. Az 
1971-75 évekre 11:ötö" 11:ollekt!v 
szerződés. 

109 000/1971. 1. D. A t!!r-zsgirda
tagolc erkölcsi és anyagi elismeré
sére vonatko:!ó 10:S =!4/1971. l. D. 
sz. utas!tás módosítása és egyes 
rendelkezései végrehajtásának sza
bályozása, 

103 9::0/1971. n. B. Szalm1.un�4s
tanulók vasűti menetltedvezménye. 

ZZ. szimból : 109 :!23/lffl. 1. D. A 
munkaviszonyt értntö rendelkezé-
sek ldegész!tése. 

Az úJ bpc>Svárl szociális Iétesítmén:, 
(Séra Sin.dor felvétele) 

Kaposvár illomá.s régi öl

segíti azokat a szakmun!=ú.s
tanulób:t, akikkel ösztöndíjszerződést kötött, ,•abmint 
azokat, akik a különböző szol
gtJati helyeken ösztöndíj he
lyett szakmunkás órabérben 
,•agy .szakmá..'lybérben része
süL'lek.. Az említett tanulók e2 
év június 1-tól a lakóhelyük 
és munkahelyük közötti vona
lon díjtalanul t.tazhatoak. 

-------------------------------------1 tözője meglehetősen lehangoló 
látványt nyújtott. A nem több 
mint 30 négyzetméteres he!yi
ségben z.súlolva álltak a szek
rények, , a saro?,ban mindösz
sze két mosdókawl6 szomor
kodott. A padlótól a mennye
zetig aligha lehet 190 centimé
ter a ma;:-asság. 

r,ánsdga teljes-azt az állomás és 
a fűtőház dolgozóinak - mon
dotta Dóri János, az állomás 
múhelybizottságának titkára. 
- A taggyűléseken, termelési 
tanácskozásokon gyakran szó
ba. került a megfelelő szociális 
helyiségek hiánya.. Ideiglene
sen talán lehetett volna vala
milyen kényszermegoldást ta
lálni, de „hosszútávon" nem 
értünk volna célt. Meg is 
mondtuk a dolgozóknak vilá
gosan : ha lesz valami, akkor 
!egyen korszerű és végleges. 
Az új épület bizonyítja, a vá
rakozás nem volt hiábavaló . . .  

- Hosszú t�'"6 vetélkedő. A 
záhonyi csomóponton tíz csa
pat háromfordulós szellemi 
vetélkedőjének döntőjét ren
dezik meg július 10-én, a 
vasutasnap előestéjén. Az öt
hónapos versengés legjobb 
helyezettje nagyképerny6s té
,·ét nyer, ezen:tiYül gazdára 
találnak a több mint 20 OOO 
forint ért&ú díjak is. 

K E R E S ZT R EJTV.É N Y 
,•rzs:dnte. : 1. Volga menti vá• 

ros. 7. Divány, pan1lag. 13. Föld

llv. u. Világtenger. 16. Számláló. 
17. Kereskedelmi cikk. 18. Pollti
lcal okból elhagyja az országot. 
®. Német névelő. �1. zord szélei. 
22. Nem felép!tmény. 23. Afril<al 
vidék a bibliában. 25. Zamat. 2G. 
F.ltka mutatószó. 27. Jajveszékelt 
:felkiáltás. 29. Létalap mMánhanl!
zó!. 31. Railr.el szülővárosa. 33, 
Baranya megyei község. 35. Ol��z 
tartomány. 38. Erkölcstan (eK, 

te!.). S9. Dyen közlemén::, is van. 
f.f. Gyári. il. Orosz férfinév. «. 

Monozunbnn taláL'1at6 t ts. A he
tedik bolygó (fon.). 47. A hét ve
zér egyike. 48. Nő.das kezdete. 
49. • • •  Adam, Friedrich (1717-
1799) Goethe tanára. 50. Régi spa
nyol pénzérme. 5:?. Kettőzve bá• 
nyaváros. 53. I. Lajos 1351-ben 
foglalta törvénybe. 56. Ezt fujnl 
szokták t 58. Takar. 50. Győr me-
gyel község. Gl. Min6séget ellen
őrző osztály. 62. Esztendő. 64. 
. . .  de Vega. 68. Arab fejedelem. 
68. Tág, hangtalanul. 69. Küzdel• 
met folytat. 71. Vidám tavasz! nn
n�pség. 73. Ruhát tisztit. 74. Sz.ín-

tele!l. g4z, a paraffin sorozat tag
ja. 76. Könnyü,·érú. 77. Llit!a va
la. 78. Kis görög sziget. 70. A jog 
eiy fajtája. 

Filgg-61eges: 1. I:nnyl ldlls a ma
gyar ,·asút. 2. Kietlen. 3. Tanul a 
közepén.. t. A mai napon. G. EU
rópal főváros. 6. Kis kenyér, név
el6vel. 7. Holló a jegenyén. II. Be
tüpótlással ros!nBv�ny. 9. Kimon
dott betll. 10. óv. 11. Yéredényel. 
12. A bosszú vasó.tl szolc:ílaU idő 
elismerését Jelent!. 15. E. G. 18, 
Idegen női név. 19. Belga város. 
:?2. Szerves sav. H. A keleti Alpok 
egy csoportjának neve. %6. 
• . . Georg !.ront:, (11137-1890) né
met egyiptológu�. fró. %8. Létezik.. 
so. Gyalcort madár, néve16vel. 32. 
óriási repedés a befagyott vlzen. 
34. Számlájára, törlesztésre, fone
tikusan (olasz) . 36. A lakat. 37. 
Sz:lbériol folyó. 40. Földbe vájt 
mélyedés. -u. Kimondott bet1'.1. 42. 
Az Elba mellékfolyója. (5. 

• . .  Guldo (10,4--1925) a !dna.! 
boxerlázaclisban a német különtt
mény parancsnoka. 48, 192!> után 
görög köztársasági elnök. 49. Szi
get a ctga.1 öböl bejáratánál. 51. 
Az 50. v!zsz!ntes ford!tva. 54. Mon
te Christo vára. 55. Folyadfk. 57. 
Slcálal1ang. 59. Valamikor reggeli 
látogató volt. 60. Kllzetelc repedé
seit k1tölt15 érc. 63. Párbeszéd. 65. 
Bec�zett férfinév. 67. Kérdőszó. 
63. Szerencsejátl:k. 70. Fejér me,. 
gyet közs§g. 7:?. Juttat. 73. Belső 
szerv. 75. Nátr!um két:rlai jele. 77. 
Azonos mássalhangzók. 

Beküldendó: függ6leges 1. és 1%. 
Beküldési hatirlcto: 1971. jállus 
10. 

Az elózó keresztrejtvény helyes 
megteJtése: t.teg kell sz�:1tetn1 a 
hanyagságot. a felületességet, közönyösséget. 

Egy-egy klln:vvet nyertek az 
1971. é,i 10. számunkban megje
lent k.eresztrejt-rény helyes n1egfejtésiért: Gelencsér Lajos, Göd 
alsó, December s utca 11., özv. Feltöld.1 Jánosné, Miskolc, Vörösmarty u. 86., dr. Kiss Lajos. Gyömrő, Klapka u. 20., Fegyveres Sándorné, Gl'Őr, Kih·ácta u. 21/b., Szentesi Melinda, Debrecen, Kál· 
VIA tél L 

Most új szociális épületet 
kaptak az állomásiak. Kony
háiban egy-egy 200 literes hű
tőszekrény. villanytűzhely és 
élelm!szert.ároló szekrények. 
Tá:-salkodóiban kényelmes fo
telelt, a falllkon festmények 
reprodukciói. Zuhanyozók, 
mosdók, pihenőszobák - szó
val teljes komfort jellemzi a 11 
millió forintos 1cöltséggel épí
tett létesítményt. 

- Ezzel évtizedes jogos k!-

- S mi lesz a rég! öltöző 
so.sa? 

- Átalakítjuk trattá.-rnal: . 
Annak még jól megfelel • • •  

(séra) 

Átépítik Budapesten 
a Bihari úti vasúti hidat 

A fővonalak villamosítása a 
pálya korszerűsítése minden 
esetben megköveteli a régeb
ben épült vasúti hidak átépí
tését. A Budao2st-Ferencváros 
B elágazás-Kőbánya-Kispest 
összekötő vonalban levő Biha
ri úti híd átalakítása Is a vo
nalvlllamosítással kaocsolatos 
pályakorszerűsítés miatt vált 
szükségessé. Az összekötő vo
nalon egyébké'lt három két
vágányú hí<lsz„rkezet van. s a 
\-ágányok mind a hárornnvl 
egymástól 3.60 méterre énül
tek. Mivel a i,ál·uako?'szeriísi
tés során a vágá.1111ten11ely-tf.
volsáaot 4,10 méter-re növelik, 

ennek megfelelően kell a hid
s:zer1,ezeteket is átalakítani. 

A hirom hídból ket , _ t  r,, ·: 
korábban átahkítottak. A Bi
hari úti híd átalakítása a kö
zelmúltban kezdődött A mun
ka. melyet a MÁV Ridépftési 
Fémölcség a MAV Tervezi 
Intézetben készült tervek alan
ián végez. nem könnvú 
Ugyanis a hídszerkezet átala
kítását nem lehet elvégezni a 
fori:(alom fenntartása melleH 
Ezért a hidat a pá!·,ából �l kell 
távolítani. és heh·ére rr,;nd!,.é1 
vágányba ideiglenesen hídpro
vizóriumot kell bnpíteni. 

- Családias hangulatú ün
nepségen bú,--.súztatták nyug
díjba vonuló munkatársu!�at 
- Kunics János vágánygép.
kocsivezetót és Hadobás Ist
ván bádogost - a tapolcai 
pályafenntartási fó,.,ökség köz
ponti (szakipari) pályamesteri 
szakaszi.,ak dolgozóL A sza
kaszon egyébként mindenki 
szocialista brigádtag, 

Lakáscsere 

- Rdkospa!otai MAV-lakótctep� levő % szobás. kertes, különálló lakást cserélnék t szoba ko:n!ortos, tanácsl rendelkezésűre, vagy lenti 
MA V•lakást + 2 szoba komfortos. Metró \"égi'.lllomásánál levő tanács! l::ikást cse,:-élnénk i! szobás taná.cs-1 lalcásra. ErdeI�lődnJ lehet: 631--41J7, 
\·agy Uze:ni tele!onon 44-43 szá .. 
mon 8-16 óra között. 

- Elcser<!lncmi Mac;!ód d!!omdsc,s 
le'\·15, olcsó t,ér-3. 2 szobás, 1--izn?ze-
tékes, űjjáép!tett takásomet, olaj
kálvha és pt"opán�butár:glz has? .. 
ná::ittal együtt. bt:d:ipestl 2 V3.J'Y S 
szcba ös:::zkom!ortosra. esetleg 
kcmfortnc:-r3, mc��gyezéssel. 

Cím : Rátka1 Zoltán l\tagJód. állo
<nás. 

l\BG1'AR VASUTAS 
a Vasutasok S7akszervezct�'"'le� 

laoJa 
Szerk�tf a szerkeszt6 blz-:>ttrl: 

Ftis'-1'erl;esz"ó : Gu!yl.f; Jt.:10� 
Felelős s1er�reszt6: \�1s1 Fet-e!lC: 

Szerk�itö��g: 
Budariest. VI., Benczúr ut�a 41.. 

Tele�on. v�r0i::t : 2:?9-872, 
Ozemi : 19-77. 
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a Kép::i.?ava La?ktad6 \Tál1a1Af 
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!MGYA7vAsUTAS 
A VASUTASOK SZAKSZER VEZE TÉN EK L AP JA  

XV. tVFOLYAl\f, 13. SZAi\l Ára 40 fillér 1071. JúLIUS 5. 

A XXL vasutasnap prog1�1nja 
A2 idén a XXI. vasutasnap 

únneps�gei a mag.var vasút 125 
éves jubileuma jegyében k<:>
rü:nek m�grendezésre. Mint 
minden évoen, ezúttal is az 
országos �•asutas képzömúvé
s=eti kiállítás nyitja meg a.z 
ünnepségek sorát. A hagyomá
nyos tárlat. mely a vasutas 
képzőművésiek Jc�jobb alko
tásait mutatja be, július 8-án 
18 órakor n ·ílik a vasutas
szakszervn<-t Népszínház ut
cai Képzőművészeti Iskolájá
ban. 

A Közlekedési Múzeum ön
álló kiállítással álllt <:>mléket 
a jubileumnak. Július 9-én 
délelótt 10 órakor nyitják meg 
a , . 125 éves a vasút" című ki
állítást. 

Július 10-fo déle1ótt fél 10 
órakor a Kel� i pályaudvar in
dulási oldalan me,;:koszorúz
zák az új helyen !elállí1ott Ba
rcss-szobrot. Az ünnepségen 
clr. C,qnádi Györ�y közleke
d�s- cs · L:iügyi miniszter 
mond emléklx:sz.édet. Ezen a 
naoon adják át a Y, ·uti mun
kában kiemelkecló eredményt 
elért dolgozóknak a kormány
kitüntrtésel·ct. lU<?tóleg a Ki
�·áló i·asulas kitüntcté,etet-

Július 1 1 -en vasárnap dél
eló, t fél l � orakor kerül wr 
270 új i-asuti tiszt al'atására. 
az eddigi g -a korlat ól eltérően 
nem a Sz5nYi úti �portt:ilepen, 
J:anem a Kel ,11 p�I) au<lvar er-

JÚ L IUS 12-TŐL : 

kezési oldalán. A tisztavatá
son dr. Mészáros Káro:u mi
niszterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója mond ünnepi be
szédet, majd az a\,atás után 
díszebéden látja vendégii\ az 
újonnan avat.ott tiszteket. A 
díszebéden részt vesznek a 20 
évvel ez.elótt, az elsó vasutas
napon felavatott tisztek is. 

Gazdagm1k ígérkezik a XXI. 
vasutasnap kultunllis és sport
programja is. Budapesten a 
BVSC Szónyi úti sporttelepén 
reggeltól-estig nonstop műsor 
szórakoztatja az érdeklődőket. 
Délelőtt 9 órakor kerül sor a 
színészek és a vasutasszal,
szervezet öregfiúk barátiágos 
labdarúgó mérkőzésére. Ezután 
négy úttörőcsapat részvételé
vel labdarúgó villámtornát 
rendeznek. A süllyesztett kézi
labdapályán ugyancsak dél
előtt kerül s·,r a nemzetközi 
�·ít·ót•ersenyre, a röplabdaoá
lyán pedl_q n,gy csapat rfuz
v.�te:ével nemzetközi női rbp
labdatornára. 

A délutánJ műsort 13.30 óra
kor atlctikai rerseny vezeti be, 
melyet m1it·és;;:i torna és repü
lőmodellező bemutató követ. 
Minden bizonnyal a délután 
fénypontja lf'sz a 15 órai kez
dettel sorra kerüJő női labda
rúgó mérkózes. E=utan kerék
páros rerse,iyre és nemzetközi 
labdarúgó merkó:ésre kerJl 
sor. 

Nem marad program nélkül 
az uszoda sem. Délután rende
zik meg a IJVSC-Lokomoti" 
Schöneweide nemzetközi vizi
labda-mérkóú.st. 

Felnőttekne:c és gyere!,eknz:c 
egyaránt érdekesnek ígfrke,zik 
a kultúrműsor. Délutá::i 1 3  
órai kezdettel a pályán a 
Jegynyomda tánczenekara ad 
műsort. A gyerekműsor 15 óra
kor kezdődik. Vidám percek 
címmel Kibédí Ervin és Hlat• 
ky László Hacsek és Saj6 tré
fás jelenetére kerül sor. A 
kultúrműsort, melyben fellép 
még Gobbi Hilda és Temessy 
Hédi, Tamási Eszter, a tv is
mert bemondónője konferálja. 

Szím·onalasna:c ígérk<>zik az 
NDK-beli Sch.werini Th.eodor 
Körner vasutas együttes műso
ra valamint a 20 órakor kez
dó

,
dő nzpdalest, melyben köz

reműködik a Törekvés tánc
együttes, Yalamint Bojtor Im
re l-s Urbán Katalin magyar
nóta-énekes�k. 

Július 13-án , 'agycenken a 
tárc'.l .-ezetói megkoszorúzzák 
Széchenyi Istt•án sírját a 
nagycenki Szé<:henyi mauz.ó
!•umban Július 15-én pedig a 
p�st-,�Aci \.Onal me1nyi� i<=á
nnk 125. évfordulóján emlék
táblát helyeznek el a vonal 
kezdii és \ rxmti,111. a Nyuga
ti pál ·:iud\'aron \"ác állo
:m;ison. 

. 

Fir alomirányítás - távvezérléssel 
Debrecenből irányítják a Nyíregyháza-Mezozombor közötti 

vonalszakasz :Crgafmát 

A :\tA V korszerű,1tési prog
ramj,1ban fontos helyet foglal 
el az automntizálas. Ennek ke
retében adj k át július 12-én 
Debreccnbw a Nyíregyháza
Me=özom bor kuzbtti ,·onalsza
kasz központi forgalomirányí
tó b�rendezését. Az országban 
elsó távirányítással vezérelt 

berendezés Q7,embe he::,-ezése 
nagy esemeny nem csak a deb
receni \ asűllgazgatóság, ha
nem a 125 éves jubileumát 
ünneplő magyar Yasút életé
ben is. 

A központi forgalomiránJit6 
berendezés beruházási mun
káinak előkészítése 1967-ben 

Páncél Miklós menetirányító ismerkedik az új berendezéssel 

kezdődött. A ten·eket a Szov
jetunio Közlekedési Épit�s! 
Minisztériumcinak lemngradi 
Ten·ezö Kutató ln ézete készí
tette. 1\funkéjuk kapcsolódott 
a. llfAV Teri•ezó Intézet ezzel 
összefüggo tet·ékenységéh.ez. A 
tervezési majd a kivitelezési 
fel tételeket 1968-ban szerző
dés rögzítette. 

A ter\'ben előírt feltételek
nek megfelelően a berendezé
seket a múlt év végére leszál
lították. Ezáltal lehetővé ,·ált 
a szerelési munkák folyamatcs 
,·égzése. Ebben a munkában a 
magyar szakemberek nagy se
gítséget kaptak a szovjet mér
nököktől. technikusoktól. A se
gítség hatÉ'konyságát talán leg
jobban abban lehet lemérni, 
hogy az általuk elkészített épí
tési programot sikerült meg
valósítani. Ennek eredménye
ként a berendezés próbaüze
melése a. XXI. vasutasnap al
ka.Imából megkezdődik, 

A köz.ponti forgalomirányító 
berendezés hatáskörzete kiter
jed a Nyíregyháza-Szerencs 
közötti vonal hat állomására : 
Ta.rca', Tokaj, Rakamaz, Gö
rögszállás. Nyírtelek és Nyí
regyháza-Északi kitérő állo
másokra. Továbbra is helyi ke
zelésű marad N}'Íregyháza és 
Mezőzombor állomás, függés
ben a központi forgalomirá
nyító berendezéssel. 

Az új forgalomirányító be
rendezés üzembe helyezésével 
egyidőben a Nyíregyháza
Szerencs közötti \'Onal állomá
sain vizuális - automatizált 
- utastájékoztató berendezé
seket helyeznek üzembe hat 
helyen. Ezek a berendezések 
egyszerre adnak tájékoztatást 
mindarról, ami a vonatok köz
lekedéséhez szükséges. Gon
doskodtak automatikus hang
erősítő rendszer kiépítésé
ről is, melyet szintén Debre
cenből vezérelnek. 

• • 

U nnepi köszöntő 
Írta : dr. Csanádi György 

/djzlekedés- és postaügyi miniszter 

A 
magyar vasút 1 25. születésnapj.át 
ünnepeljük. 1846. július 15-en 

„ünnepéiyesen megnyittatott" a 
magyar vasút Pest és Vác közötti vo
nala. kigördültek az els5 gőzvontatá�ú 
vonatok a pesti indóházból és elkezdo
dött a magyar vasutak eredményekkel 
és nehSzségekkel, örömökkel és csaló
dásokkal, de összességében mégis csak 
sikerekkel gazdag története, amelynek 
immár 125. lapjái írjuk. 

Ez a 1 25 év nemcsak a magyar vasút, 
a pályahálózat, a járművek, a technikai 
berendezések története, hanem sokkal 
in!cább a magyar vasutasságé, azoké az 
embereké, akik ott álltak és állnak a 
gépe:c mellett, építették és építik, 
üzemben tartották és tartják ezt a ha
talmas és conyolult alkotást, :e mi vas
utunkat. 

A magyar vasút 1 25. születésnapján 
elsőként"a magyar vasutasokat köszön
töm valamennyi szolgálati ág minden 
dolgozóját, akik minden időben, nappal 
és éjjel, hétköznap és ünnepnapokon 
tisztességgel és szakmai hozzáértéss�l 
véazik munkájukat. Köszöntöm az ép1-
tőket és pályamunkásokat, a vasúti sze
relvények és állomások személyzetét, a 
rakodómunkásokat és a javítóműhelyek 
dolgozóit, az adminisztráció és a veze
tés szorgos munkatársait. Köszöntöm 
az egyetemek, főiskolák és tudományos 
intézmények munkatársait, akik segí
tenek a vasút mű zaki és gazdasági 
problc'máinak me3oldásában és fárad
hatatlanul tanítják a jövő vasutasait. 
Köszöntöm a párlszervezet:!k és a vas
utas--sz.akszervezet aktívist<'lit, a vasutas 
társadalom kipróbált szervezőit, segí
tőit (s formálóit. 

Külön hált.s tisztelettel köszöntöm a 
vasutas asszonyokat, a vasutas «nyá
kat és feleségeket, akik hűséggel vál
lalják és viselik szeretteik hivatását. 

E 
"zámunkra 1örténelmi évforduló 
alka�mából kötelességnek érzem 
megemlékezni azokról a nagy sze

m&Jylségekröl, akik munkájukkal, tudá
sukkal és embersegi.lkkel írták be ne
vüket a magyar vasút történetébe. 
Emkkezzünk Széchenyi Istvánra. aki 

elsőként ismerte fel az. egész országot 
átfogó közlekedési rendszer kiépíté� 
nek szükségességét, Baross Gáborrol, 
az egységes vasúti szervezet megalko
tójáról, Kandó Kálmánról, a magyar 
vasút-, illamosítás világhírű úttörőjéről, 
Zelovich, Zielinszky, Nemesdy és Jáky 
professzorokról, a magyar közlekedés
tudomány elé-✓ülhetetlen érdemeket 
szerzett nagyjairól, Landler Jenőről és 
harcostársairól, a magyar vasutas mun
ká mozgalom önzetlen és minden áldo

zatot vállaló vezetőiről. Nekik köszöR
hetjük, hogy az egykori kezdetleges 
vasút nagyszerűen szervezett vasúttá, a 
vasutasok pedig a társadalom öntuda
tos, megbecsült tagjaivá váltak. 

A magyar vasút első 33 kilométer 
hosszú vonalának megnyitását sok ezer 
kilométer vasút építése követte. Or
szágunkat ma mintegy 12 eze;: kilomé
ter vágányhálózat szövi át - Petőfi 
szavaival - ,.mint teste� az erek" és ez 
a tény önmagáért beszél. A fejlődés e 
n agyszerű számadatának említése mel
lett nézzük ezért inkább a jövőt, néz
zük, mit várhatunk a holnaptól, a hihe
tetlen mértékben meggyorsult múszaki 
fejlődés évtizedeiben milyen jövő vár a 
vasútra, a vasutasokra. Teljes meggyő
ződéssel állítom és állíthatom : talán so
ha nem remélt fejlődésnek nézünk elé
be. 

A vasút világszerte a megújhodás ko
rát éli. A világban végbement műszaki
technikai forradalom eredményekén, új 
és minden eddigit felülmúló teherbíró
képességű vasúti pályák, járművek, 
korszerű biztósítóberendezési rendsze
rek és egyéb létesítmények támaszt
ják alá a vasutak fejlődését. 

125 éves múltjával a magyar vasút is 
jól szervezett, a technika és tudomány 
legújabb eredményei alapján korsze
rűen fejlődő közlekedési eszköz, hazánk 
gazdasági és társad&lmi életének fő 
ütőere. A magyar vasút az elmúlt évek
ben kezdte meg az átállást az új techni
kai bázisra. Fejlődése a felszabadulás 

éveitől kezdve töretlen és a IV. ötéves 
tervben - céltudatos és következetes 
közlekedéspoli tikánknak megfelelően 
- tovább folytatjuk a vasút korszerű
sítését. A gőzmozdonyokat mindenütt 
Diesel- és villamosmozdonyok váltják 
fel, kén;velmes, korszerű, nagy sebes
ségre alkalmas személykocsik, nagy te
herbírású teherkocsik válnak uralkodó
vá a vonalainkon. Különös gondot for
dítunk a forgalombiztonság növelésére, 
önműködő - a legsűrűbb forgalmú vo
nalakon vonatbefolyásolással dolgozó 

biztosítóberendezéseket szerelünk 
fel a pályákon és az állomásokon. Az 
automatikus kocsikapcsoló felszerelése, 
nagy telje. í tményű rakodó- és építő 
gépek beszerzése, a munkafolyamatok 
komplex gépesítése. majd automatizá
lása, a számítastechnika felhasmálása 
óizto�itja, hogy a magyar vasút kor
szerü műszaki színvonalon, gazdaságo
san. biztosan és gyorsan tudja teljesí
teni szállítási f<.ladatait a jövőben is. 

N
em kétséges, '.--ogy a vasúti beren

dezések folyamatos korszerűsítése 
elsősorban az utazóközönség ké

nyelmét, a fuvaroztatók igényeinek j obb 
kielégítését szolgálja. A korszerűsödő 
technika, a korszerű üzemeltetési fel
tételek azonban visszahatnak a vasutas 
dolgozók élet- és munkakörülményeire, 
jelentékenyen elősegítik, kulturáltabbá 
teszik azt. Tudják ezt a mi vasutasaink, 
akiknek a társadalmi felelősség ad erőt 
időről időre ahhoz, hogy a legnehezebb 
munkakörülmények vállalásával is egy
re magasabb szinten elégítsék ki a nép
gazdaság fejlődő szállítási igényeit. 

A vasutasság helytállásának osztatlan 
elismerése j eléül emlékeznék meg vé
gül azokról az erőfeszítésekről, ame
lyek segítik a · vasutas dolgozók szo
ciális helyzetének gyors javítását. éle
tük szervezettebbé, kulturáltabbá és 
boldogabbá tételét. Ennek jele az, hogy 
a kormány az elmúlt 10 esztendő alatt 
mintegy 2 milliárd forintot biztosított 
a vasutasság bérszínvonalának emelé
sére és munkakörülményeinek megja
vítására. Szeretet és megbecsülés övezi 
ma vasutasaink munkáját a társada
lomban, olyan szeretet és elismerés, 
amely szerepénél, népgazdasági jelentő
ségénél fogva a vasutasok nagy csa
ládját népünk részéről megilleti. 

A 
z öt negyedszázados jubileum al

kalmából a vasutasság na.gy csa
ládját egy cél vezérelheti : öreg

bíteni azokat a nemes hagyományokat. 
amelyek a vasutasság történetének 125 

esztendeje alatt kialakultak. szeretettel 
és társadalmi felelősséggel tovább épí
teni azt, ami edd.lg megvalósult. 

E gondolat jegyében köszöntöm Ls
mét vasutas barátaimat és kívánok 
minden vasútját szerető vasutasnak to
vábbi sikeres munkát, családja köré
ben és társadalmi életében pedig sok 
boldogságot. 
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�eril jelölték l{.i előre a heti 
pii1enönapokat 

A .llú , t( l i.:G l l  Dci'\TŐJJ -ZOTTS_{C iiEI >1 4DOTT 
. l DOLGOZÓA. P L \ 1S.t Í \ 1A 

A l<özelmúltban e�,- r.:,p
jsinkra jeL�n1ző n1un!\. �ü?\"i 
vitat ltL·gyalt a Fu\·o.rvsi i€
rületi Munk1i.! ·,,•i Dönt5bi•ctt
ság dr. Tóth fs_:vánné n""ui1'.(a
ügyi dönb-b�ru c!�ö!c!:L�\'8:1. 

PEisi-ö;-.:;st·á r  fEo·T� 'l.S tt�:;z8.
r.1�ba tartozú. da a dorogi fü
t3ház irányítú:;a al'"'lt ú 1 ló ora
béres kocsivizsgálók (ordultal, 
pan asszaJ első fo!rnn u Dorng 
állomás mellett működrj mun
kaügyi döntüb'zottsú<;a:10:,:. Pu
naszuk tárgva az volt. hogv 
r2'szükre - akik havi kétszeri 
közbzváltásnl 12 24-es fordu
lóban telje-sitenek swl•,álatot 
- szolgála•i fr'nöl��gük n�m 
j �!öli ld előre a megelőző hó
nap végén a kö,·etkező hónan
ra az z.kkor én·ényben volt 
MAV Kollektív Sze·r=ődés 32. 
§ 3. pontja z:>rinti heti p',he
n5napot, Enn.\!fogYa - mi,•el 
a munkaadó nem élt ezzel az 
e:óre történő ki ielölé,; lehetö
sJgé,·eJ - a heti pihenőnap
nak most már a tÖlTénv ere
j énél fogrn (Thl'. 41. � 1: bek.) 
ra.sárnctpra kel! esnie. Ha pe
cEg e7el�en n ,·�..:i':"Tiaookon -
ami O órától 2-l óráig tart -. 
unnak bárm�Jv idi'szakábn 
búrm�nnyi ide:'( (pl.. ha éj
�Z'lkás \'C:t O órától 6 ó,·áig. 
• ,. n· \ia éi,7ak:is l,:,s, 18 o-ától 
:!-1: '""'ór3ig ��b.) n1un.kát ,·égez
n�!<. ahkor e- 1  a nmnkát meg 
kel! i:áltani. 

A l1eti . pihenőnanon ,·é:,.zett 
munk.B meg,·áltása a G 1 967. 
Th1ü:\I R. 9. § l-2. bek. alap
ján kétf€lekáppen történhet. 
Az l. be:t. s„eri'l!. . ,ha a dol
nozót /1e1.i pihenő;:o ojcin m un
l�ára igénybe t·21td:, helyette 

e'svJorba n mcL;k pihenonapot 
k?'l biztosítani". Ezt azonl::an 
sz;ntén előre kell kijelölni. és 
a do1-e:ozót éi·t �ft.�ni. ha.tA,. e 
k• ielölésse! mcl)ik heti pihe
n.:inaTJ:Jn v.:.-�7'.:'"t munka n1e:J
,. 1ltá . .;,.a k.;rül sor. A 2. bel�. 
p0dj � ú�,� rendelkezik. ho�y 
.,/1a a dolao:ónak a nillalat 
másik pihenőnapot nem tud 
bi.::tositani. illetőleg a másik 
pihenőnapot a hatá•·idő eltel
téig nem adta ki. a heU péhe
nönapon i-égzett m u nka ideJé
re járó mu 111:abiren felül 
s:dzszá;::alékos pót!éh já ,. ... 

Az említett dolgozók s?Ote,á-
1a+i fónöksége a fenti 57 .. abtr
],·okból �emrn't sem tartott be. 
A heti pihen1n,ookat - .� vi
fa'o't idő:,z3kb�n. 1070. IX. l 
tól 1071. l .  31-;� - a hó vé1én 
n �n1 jcHHté!< ki elöre u kö,·et
kező hónapr .... az í�y vasár
naprn esett h2ti pihenónapo
kon ,·év-ett munkát sem vál
lolf ,'tk másik. e iíre kijelölt he
ti p;henénanp::il. és a százs,á
z·t1é!,o.;; p5tléko�í díjazás' n m 
fiz/\ � !� ki. A terül:?ti munk""'
ü0yi döntőbizot ság határoza
t.inak indol<lásúban megálla
pítot\'l. hogy a munkáltató 
nem járt el szabá1yszerúen a 
do!gozókkal szemben akkor. 
amikor nem közölte előre. 
hogy melyik a heti pihenőnap
ju�<. Miután a dolgozók - a 
pihenönappá változott - va
sarnapokon is munkát vé..:�·•
te!t. az el"ó fokon eljárt dön
tőbizotlság helyesen állapilo: 
ta meg. hogy ulcet e�eken a 
rascirnapokon t'égzett m un-

káárt a 11• u 11kabériikön feliil 
sz";:-3:az 1Zd,os pót!élc illeti 
11H?{J. 

E�ért a terül€ti munkaür,yi 
elönt bizo·,tsú!'l jogeré,sen kö:e
lez'e a munkti lt:ltöt. ho�,· Kal
már Zoltán rt--szere 1·047:•G. 
Liel>er Já nos r�;zére 1395.2-l, 
és Koi·ács László részére 
1 ;;06,24 forintot fizessen meg. 

A dolgozókat azon ban e ha
tci.rozat ellenere is serelem ér
te. Eljárási hibajuk folytán 
u,yanis (az elsőfokú 1\IDB-ha
t.i1rozn:t ös:-.z2gsz.erú:;égét n,em 
fellebbezték me!() a területi 
munkuü�vi dön ó')�ZOL""a� 
csak a hatályon kívül he'ye
:,;ést kérő munkált· tói fe!leb
beztst utasíthatta el. é5 ehhez 
képest az első fokú határozatot 
- tern1észete,s2n ö.s-.:ze�szerü
sé�éb�n is - júvl1hng�i�. Ha 
,•i,70nl az ebő fokú határozat 
ö��ze�,zen.iséqe e�'en a dol�o
zók is fel lebbez ek ,·olna. u0v 
Kalmár Zolt,\nt a munkült.11,, 
u ')1 ·1uos számítá')�l sz�·inl is 
l d>7. Vovács L ,q · ,  ! J l ö. Lic
b:>r Jáno-• p�d:� 1 701 for n•  
il.:etné ml.",l 

Elit az ig�n;·t azon..ian a jo
gi kép,-iselet el\..-ításfoál már 
nem tudtuk érvényesítcn!, 
mert a do1o-o,6 · kesón fordul
tak a szak�7ervcz.· hez Johi ... •
:.ít �'lÉ:l't. Tovóbbi követelf,il
k t c,ak újabb munkaii_,; 
döntőb;7.ohs-í-;i c'. ; ·í ás lefoh -
tata,;áva1 lehetne kikénnz'rÍ
teni. Új eljárás /�folytatása 
nf1kül is kifi:::cth�tó awr.ban 
akl:or, ha a: i(T• r,a•oság a 
szo196'a.ti főnükségnel, erre 
utasítást ad. 

Dr. Snbo "\li ·10, 

Operaháziak 
a vasutas

s1akszel'veze1ben 
S7..akszerve�?türc.� és az Ope

raház között immár tíz é,·e 
köz\·etl �. �zoros kapcs.olat án 
fenn. Az eltelt é\ t.ized alatt a 
,·asuta, op.:-�abé!''eli előadáso
kon több .mint tízezren i,
merkedtek me� a 1eg.:;ze1>b 
o�r:.1:::kal. \-alamint a klas7-

s?;iku, bite<>eJ (',upán a leg
utol0ó, r,emré� befejeződö't 
<zínhazi érndb:ir, i:lOO va.si.;ta� 
és hoZ?.Atartozója rendelke
zett bérlettel. 

A tizedik ,·a•ut.ls operabér
L ti é,-ad befejezése alkal
maból Jum is 19-én. �wn,
baton délután baráti találko
zóm került sor szak,zen·ez 
tűnk Benczu:- utcai S7c!thfé
zában. S=al>ó Antal fótlt.klir 
meghívá<.ára Lur�ács i\IH:ló:,. nz 
Operal1' z igaz"alói9.. Szir
tes G11üray g·1zd�s:i�, ;!s 7.
gató. d r. Bodóc=y Jó·sef i ::mz
�a'.éhelvette<-. Dobóld A ndor 
az Op rohá? szervezési 0°7,:Í
!Yá'!"> 'lk ve7.elóje, Orosz Adél r•s 
Róna \'ik,-tor Ko<suth--dijas 
m·i,· ,2 le, S1tdlik i\Iária é, 
8eaá11yi Ferenc. az Operaház 
:"ét finta 1. h_ het, �-6s mar!án
én"'k ,. ,·ett ré•·st a találko
zón. 

Szabó ,, ntal 'ü iL·ár üd,-ö
zö!te a ked'-·e, ,·end�e"t$ct. 
majd m -<l•att1 az Op�raház 
és a s,.akszerveze!, valam,nt 
a ,·a."tltasck közó t kUhkult 
é,·tizedes kapc,;c at er�ené
n ·eit. F..zulin Lukács �Iikl 1s 
kös7.önte m,.,.� a me hí\".ist 
majd me h'tt ,  barát, legl,ör
ben tol tatódo tovább a bz
<;zélgeté-;. 

il 

Készülődés o szolg,ilnti be/Jeke11 
rasuüzsn11pr11 és a 125. évlol'dulóra, 

Szol11okon tanácr-kozta!� 

a tiszántúli vaszílorvosok 

A budapesti \'asúllgazgató
st,gon júnitts 23-án értukeltek 
az idei év első öt hónapjának 
10azdasági eredményeit. ugyan
, .,kor meghatározták awkat a 
f �ladatokat. amelyek e1v8C!7.e
s� nél!üil nem lehet maradék
t'llanul kielé�iten\ a ma;odik 
f�lévben jelcntkezö - elő:·e
láthatóan még nö,·ek,·ő -
szállítási igényeket. 

A csomópontok. szolgálati 
főnök égek gazdasági és poli
tikai vezetőinek részvét léYel 
tartott értekezeleten Tarnai 

lamo.s mozdonyokat jaYító 
reszle6 u , , anc, ak harom von
tató jármű re,·izióját végzi ter
' en felül. A kocsijavítók és a 
műszaki kocsiszo]gálat dolgo
zni i::, szak1nf riul,:nn�c n1egíele-
1ő. k,emelkedő vállalások te'
j "'íté:;;éyel ké-..zü1nel� a \'as
ut:1,napra, és a 1 25. évfordu
lúra. A vil:amo.,műhelyil?k pe
di� a debrecen-tis7alöki vo
nal ,,mamos karbantartási 
munkálatait két nappal a ki
tűzött határidő előtL fl•jezik 
be. 

S;o1noko11, a l\IA \' Kórház 
tan.1cstermeb n r�ndt"ZtéK 'lleg 
június 10-1 1-en az lmm;ir ha
gyoman ·os. tbzüntüli vasut
orvosi napo1<at. Dr. S=ebeni 
Jo:sef i _gazg tto-fóor os és dr. 
Pánti Gyula megn)' iobeszéde 
után m:ndket napon érde:,es 
refera1U'llO'.,. tudományos elő
adások és hozzászólások hang
zottak el. 1\Iindez e'sősorban a 
\"a!Sutegészsegü�y és a társada
lomb:ztositas kapcsolatának 

,zoro, bbra fuzését, a balese
tet szenvedett do1gozo · r. rn
b:l t.'..c1ój·-ín.1.l tökéletesítesét 
s?Ol •álta. Dr Tari Endre. a 
, astitcgé·-z!)e� g i srolg:'i�at fó
on·osa 7.a.1-s•7

�,· liln n1 llap,_ 
t1tta: a tanticsl:o=as e/ei·te c,;1_ 
ját. 

A kétnapo,; 'l 1ác,'wzást a 
tisuíntúli vasulorvosolt tudo
mányos tanácsa és a va, utas. 
szakszervc7et t..'i.rsacla!ombizto
s!•ásl osztálya köze .,cn rendQZ
te. 

János. az igazgató3ág III. osz- -------------------------------------------tályán dolgozó Haladás szo-
cialista brigád vezetője java
�olta. hogy a szolgálati helye,; 
dolgozói tartsanak ünnepi mű
szalcot, illetre indítsanak ju
bileumi m 1mkai;ersenyt a XXL 
vasutasnap. �-alam int a ma
gyar �=út fennállásának 125. 
évford1tlója tis:::teletére. A je
lenlevők - köztük Kisterenye_ 
Budapest-Kele'.'. Budape„t
Kyugati. Doro;;. Ferencváros 
és más főnöks�gek dolgozói
nak kép,·ise!ői nyomban 
bejelent.ették csatlakozásukat. 

Hasonló l,észülődésről tudó
sították szerkesztőségünket a 
többi igazgatóság területéről 
érkezett levelek is. A békés
csabai paly!Lfenntartási főnök
ségnél 37 brie;ád mintee;v 700 
tagja fogott össze az évi terv 
túlteljesítésére irányuló válla
lások meg\-alósítására - írja 
Boldizsár G11u1a. Ennek részét 
képezi a július l-től 10-ig tar
tó ünnepi műszak. amikor is 
800 mázsa. 150 OOO forint érté
kű ócskavasat gyűjtenek össze 
és adnak át a KA V ré<;zére a 
pálvafenntartás dolgozói. 

Vésztő állomáson kilenc szo
cialista brigád száz tagja tett 
külön vállalást a jubileumi 
vasutasnap és noven1ber 7-e 
tiszteletére. 

Dancs József tudósítás.a a!'
ról szól. hogy a tapolcai t·on
tatási .főnökség ünnepi mű
szakja július 14-től 31-ig tart. 
Az utazószemélyzet például 
felajánlást tett a személvszál
lító vonatok pontos közleked
tetésére. 

A debreceni vontatási fő
höl,ségnél - Marosán Pál tu
tlósítása szerint - szintén ér
tékes felajánlások születtek. A 
tőzmozdonyokat javító fiók
lnűhely dolgozói három moz
,1. onv időszakos javítási idejét 
,övidítik meg, a D1esel- és vil-

11 uszonbá1•01n éve egy brigádban 
A dunakeszi jármüja\"itó 94 

urigácljaból 1970 évi munka
.iáért kettő kapta meg a MAV 
Iüi:áló Brigádja címet. 

Az ötös g)-árrészleg kerék
műhelvében beszélgettünk az 
egyik ki tüntetett kollektíva. a 
Népek Barátsága brigád veze
tőjével. Décsi László brigádve
zető .. ős" ta?:ia ennek a brigád
nak. A szocialista címet elő
ször 1962-ben elm·ert közösség 
tulajdonképpen 19-18-ban ala
kult. Décsi László azóta tagj:., 
ugyanannak a brigádnak. 

A brigád példaképe 
Dunakeszin megbecsülik a 

hűséges munkásokat nemcsak 
a vezetók hivatalosan. de a 
munkások. is. Hiszen Décsi 
Lászlót 1961-ben brigádi·ezető
vé, maid mühel11bizottsági tit
kárrá. később alapszervi párt
i,tkárrá t•álasztották. 

A vezetése alatt álló brigád 
sem akar elmaradni mesteré
lől. Ezt bizonvítja történetünk 
1962-63 ota a bronzplakett 
oda!té1ésétől fokozatosan min
den létező elismerő címet el
nyertek. 1970-ben l<apták meg 
1969 évi munkájuk alapján az 
ctranyplakettet. és a múlt év
ben elért kiemelkedő teljesít
mém'ilk után 1971. mái1ts 1-én 
a Kiváló Brigád címet. 

A társadalmi munkában sem 
vállalnak keveset: Décsi Lász
ló párttitkcirrá választása után. 
Bruder Géza vette át a mű
hel11bizottság titkári tisztét. 
(U·,y látszik, ez már hagyomá-

n,·osan a bri..;,<dé). Ezenkivúl 
három partiag. 6 K!SZ-1-:ig, 
többségük vezetőségi tag. ket 
munká,őr. e'..!\' társadalmi-ke
reskedelmi ellenőr. e;,.�· mű
halvbizottsági vezetőségi tag és 
egv tf7, é,·e dolgozó ö.1ként0s 
renclür van a brigód tagjai 
között. 

A töi·zsgárdatagsággal is .iól 
állnak : tízen 1962 óta taS\.iai a 
közösségnek és tavalv búcsuz
tz.tták eg)·ik n,·ugdiiba menő 
szaktársukat. aki ug,·:.,ncsak 
1948 óta volt brigúdtag. 

Ha igazán akarjuk a 21 tagú 
brigád tel.iesítmén,·ét értékel
ni. nem szabad elfeledkeznünk 
Dunakeszi sajátos helyzetéről 
sem. A dolgozók meglehetősen 
nagy tá ·olságokról iárnaK bl." 
ide dolgozni. A gvárban töl
tött 8 és fél óra. plusz az uta
zás többeknél is napi 1 1-12 
óra időbeni leterheltsée;et je
lent. Kisorosziból. Szigetmo
nostorról. Kismarosról, 7''am1-
marosról. Vácról, Bvdapest.,·ó1 
iárnak be a brigád tal(.iai. 

Az 1970-es érdemek . április 
12. kommunista vasarnap, jú
nius 13. ári;!zi müszak. Vala
mennyien részt vettek és egy
napi keresetüket az árvízkáro
sultaknak aj§.nlották fel. 
Ugyancsak az árvízkárosultak 
megsegítésén tavaly Csenger
ben. az üzem tíz dolgozója i·ett 
részt az újiáépítési munkák
ban. Közülük kettő a ki,·áló 
brigád tagja volt. 12 tag vett 
részt tavah' önkéntes ,-éradá
son. a brigádban többszörös 
véradók is vannak. 

A Népek Ba.-átsága brigád 

,·égzi a görgős é, e úszócsap-
4gya · kerékpárok csapágyai
nak. ;.igvtokiainalc, hajtómű
veinek és eiwéb alk.atn'.!szcinek 
le- e;; felsz�reJ,\,;ét. iadtú,1'.t. 
\·dlan'\int a len�•�scsillapílók és 
c-súsz sszntló!< iadt.ásAt. N"api 
7-8 fő\ iz.,gás és 2-3 futornü
.a,·ita ·űs koc it adna!< ki. Mint 
Badó Ferenc. a g\-irei;tység 
termelési felelőse megjegvezte · 
ritlar, 1 12'' 0-m t�ljesítették ter
,:Jket. 

Szocialista zerződés 
a könyvtárral 

Újítasokban. úi technológiai 
megoldásokban is n:ig,ot al
kolott a brigád : 1969-ben be
r�nde=:ést dolgo=:tak 1-i és i-a
lositottak meg a csaptigutokok 
kifő:ésére. Sa iá! elgondolás 
alap ian szerszámoztak fel ha.i
tómú j e1,·ító. kerék le- és fel
nerelő műszereket Ug,·�n
csak ők kivitelezték a MAV 
legkorszerűbb elektr.;mos me
legitésú abroncsozó 1."liárását. 

Tarnlv a brigád négy tagja 
három újítást nvúitott be. A 
kulturálódásban sem akarnak 
elmaradni :  szocialista szerző
d�st J;ötöttek a l;öm1rtárral 
eayéni mii l'elódé.siik elóseq!té
sére. A 21 brir;,-ádtngból 1 5-1."n 
előfizetői a Mag11ar Vasutas
nak. 

Ennvit dióhéjban a brigád 
életéről. tevékenYségéről. Jl:s 
végül - a brigád véleménye 
alapján - a legjobbak nevei : 
Fehér József 9-szeres véradó. 
Sen:enycik János a kitüntetett 
gyári énekkarban szerepel. 
Kazár András. Koi:ács Kál
mán is itt volt ipari tanuló. 

Szatmári J. lsh•án 

Tizenkét évig volt 
független ített szb-titkár 

A l'>fonka. Erdemrend ezüst 
rokozatárnl tüntették ki Do
bos Lászlót, a MA V Távközlé
si és Biztosítóberendezési Jl:pf
tési Főnök.,ég volt szb-titká
r.11. al<i negyvenöt munkában 
töltött e!'ztendő után hamaro
san nyusialomba vonul. A 
TBÉF-nél 1945. márciusa óta 
dolgozott a hatgyermekes ras
utascsa1ác1ból származó mű
szerész. Thiunkatársal hamaro
séln szak,zervezeti bizalmivá 
n,lasztot!ák, sót párt-. illetve 
i;zb-titkárl teendőket is ellá
tott. ha a tagság akarata úgy 
kívánta. Közben s7.alanailag is 
1<éoezte magát, íe;y került 
normacsoportveze ői majd k -
sóbb építésvezetői beosztásba. 

- 1959-től tizenkét eszten
dőn át - egészen a legutóbbi 
l'alasztásig, megszakítás n�l
kiil - ftiggetlenltett szb-tit
kri rként t'égezte másokért t•a:
lalt. áldozatos m unkáját. Azt 
megelőzően, 1956 után. tevé
kenyen részt vett a Magyar 
Szocialis'.a l\Iunká ·párt helyi 
sorainak újjá,;zervezésében. 
s�ak..:-.z.erv"-�zeti vonalon szer-

zctt legfőbb érdemei közé so
rolható, hogy az általa irányí
tott szb-hez tartozó munkahe-
1\•eken - amelyek szerte az 
Örszágban helyezkednek el -, 
jól építette ki az aktívaháló
zatot. és a helyi sajátosságokat 
[lg ·elembe ,·éve hangolta ösz
sze az alap.szervezetek tevé
kenységét. 

Mindenki szerénynek. 11 dol
gozók érde1,eiért kiálló em
bernek ismerte meg. Öntuda
tosan vallott elveitől magán
életében sem tért el soha. Fe
lesége is párttag 1946 óta. 23 
é,·es fia szintén műszerész a 
TBÉF-nél, ezenkí,'ill a KISZ 
Vl."zetőségi tagja 

Dobos László példamutató 
heh-tállását 196-1-ben trdemu 
\'as1ttas kitüntetéssel ismerték 
el, majd mee;kapta a S=akszer
t•ezeti Munkáért arany foko
zatú kitüntetést is. A Munka 
F:rdemrendet most. Jumus 
25-én, ilnnepél�·es keretek kö
zött adta át részére Gulyás 
János. a vasutass7..a'.,. Zl."rvezet 
titkára. 

Indiai szakszervezeti vezető látogatása 
Szakszervezetünk ,·endé_ge

ként 1971.  Június 16-34 tö
>.öt ?-Ia�yarorsz.'i.gc»1 tartóz
kodott N. C. Roychoudhuri, 
a Dzlkelet-Indiai Vasutas 
Sza:-szen ezet főtitkára. El
lútogatott a székesfehérvári 
és a m' s'.wlci csomópontra. 
ner.'mi.il több üdülőt. szociá
li..s. kul urál, és sportlétesít
m ,rt tekintett meg 

ltt-tartót.kodása alatt több 
ízben került sor tárgyalásra a 

ket . zakszen·eze'.et. ,·alanúnt 
a nemzetközi szakszen-e:reti 
mozgalmat érintő ké�dések
röl. A tanác�koz.áso'.wn szak
szen·ezetünk reszéről Szabó 
Antal főtitkár és Gu7ycio Jé.• 
no. li;kár , el' n .. .;zt 

Válaszolunk olvasóinknak 
Fehér Sandor fó,ntézü. anyagleltár-<zá ,n-adó t'és::t6 

állomasrol irt lei:elében, a csökkent mun;«zképességú 
dolgozók helyzeté1:2l ioglallcozik. Let·elében azt írja, 
hogy „A csökkent m unkaképességu dolgozók rehabfü
talásái·al több év óta foglalkoznak, rendeleteket lw=
nak és határozatokat fogadnak el. Különöubb ered
mény azon ban, ami e dolgr,zókat megnyugtatta rolna, 
erldig nem lgPn .sziiletett." 

N' .. m úLlthat.juk. hog__v a c.�ökirc-nt n1unn. !,�o'.:ti-;:gll dolgo
zo,, hel} zetének lo,·abbi Javítá,n érae.,.eben. már semmi te!!
n.valonl, nincs. Tc"lly awnb,m - a levélben foglalt m�ál:u
pí,i,o\:1;�1 ellentét1>e:t -, hogy kormányzati. miniszteri és 
rnlla'ati szinten. szánios olyan inthkc>dés sztiletett. a mely nél
T.iil e dolgozók helyzete 1.tlátástalari lenne. ><:zek a zabályol; 
bizlo-itjá.-. ho;::,v a dolgozók mlnd jogi. mind erl�ölcsi szem-
1>-'>n'ból a korabbl álhpotukhoz é; i,er<"-eWkhöz mé11en azo
no.s, rn'1y l�galább azt me;::közelitő hely:,;etbe jussanak. 

A c�ök:,ent mun!rnképe,;.�égű doleozók helyzetének rende
re<,,ól szóló 1 1967. (XII. 22.) ?-Iü,11-Eü:\I-Pl\I számú együt
t.e-, rende!et ( A rasúti doigo;;ókra i·on!ltkozó m1tnkaügyi jog
szabálya!: gyujteménye I. kötet 166. oldal.) országos szinten 
szabályozza valamennyi munka:idó és munkaviszonyban álló 
csukkenl munka!,epe · égű dolgozó jogait és kötelességeit. 

E közpon!i szabályok adta lehetfuégeken túlmen,►..n. már 
az 1 969-1970. évi MAV Kollektív Szerződés -1. §-a ;. '.ovábbi, 
a népgazdaságban eg}•edülálló kech-ezménJ-eket bizl03ftott az 
ilyen do1gozókncl:. Tapa;z.t"l.:ltnink szerint, t-:dnos. ezzel a le
hetős-ég;;el minden feh'ilftgo,ító munkánk ellenére sem élt 
m!nden arra jogo,;ull dolgO'zÓ. 

Tol'ább! kivételes eljárást biztosít - csökkent m1tnkaké
pessegűnek ugyan nem minősillő - a forgalommal kapcsola
ta.; egyes munkakörökre alkalmatlanná t·ált dolgozók helyze
tének rendezéséről szóló 123 26311970. 1. D. sz. rendelet. Ennek 
�rtelmébcn ha az ilyen okból áthelyezett dolgozó alacsonyabb 
utlagkeresettel járó munkakörbe volt beosztható, akkor új 
munkakörében elért átlagkeresetét az áthelyezést megelőző 
nm?kakörében élvezett átlagkeresetének ugyanúgy 80 száza
lckara ki kell e,:é. ziteni, mint a csökkent munkaképességű 
dolgozókét. 

Ezek a szabályok - habár nem pótolnak mindent, amit 
egy csökkent munkaképe ·ségű dolgozó elvesztett - mégis 
alkalma ·ak arra, hogy méltánytalanul súlyos hátrány ne 
érje őket. Az idézett 1 ·1967. (XII. 22.) Mül\1-Eill\I-P;,I számú 
rendelet 1 1 .  § (3) bek. zerinti 80 százalékos keresetkiegészí
tés kötelezettsége - amit rendszere. en felül kell vizsgálni és 
a meg,·áltozott átlagkeresetek növekedéséhez mérten felemelni 
- már olyan összeg, ami társadalmi szinten is összhangban 
van a népgazdasáe; jelenlegi teherbíróképe. ségével és az ilyen 
helyzetbe jutott dolgozók méltányos érdekével. Nem lehet két
séges előttiinlc, hogy ez a helyzet is jai;ulni fog. Jelenle" azon
ban a 80 sz.ázalékig terjedő keresetkiegé zítésen túl a 1Öo szá
zalékig vaizy azon felüt is. az ilyen helyzetbe jutott dolgozók 
már csak egyénileg tudnak segíteni sorsukon. Természetesen 
a hivatkozott jogszabályok és a vállalati belső utasítások is 
messzemenően támogatják az ilyenek továbbképzését és átkép
zését más. esetleg magasabb munkakörbe. A keresetkiegészí
tés mellett ugyanis a hivatkozott rendelkezések egyik legfon
tosabb célja azt elősegíteni. hogy az ilyen dolgozói, más mun
kakörben teljes értékíl emberként legyenek foglalkoztatha
tók, lehetőleg azonos vagy magasabb bérrel. Ezt az önkép
zéssel, tanulással járó terhet persze nem minden dolgozó vál
lalja és ez esetben nincs más jogszabályi lehetősége, csak a 80 
százalékig terjedő keresetkiegészítés. 

Az ön esetében - akinek a levelében foglaltak szerint 
15 évig kellett kitartó magóntanulást folytatni, és így nyert 
önálló beosztást mint anyag-leltár számadó - csak d;cséret
tel és elismeréssel lehet szólni szorgalmáról. Azok teszi/e jól, 
a./,il, Onh5? hasonlóan. továbbképezi7, mag1tlcat és új mun
,,., u,·fi'•;,en teljes é;-tékű e mberként dolgozhatnak. 
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Köszöntjiik a törzsgárdatagokat 
A '::-t5utasna�on _első ízben kerülnek kiosztásra a 

torzsgárdaJelv�nyek, . valamint az ezüst- és arany
fo_kozattal Já_ro_ pznzJutalmak. Több tízezer dolgo-

zó kapJa meg a tizeves szolgál.at dolcumentálását jelen
tő bronzfokozatú jelvényt, éri el az ezüst- és arany/oko
zatot. Mm�egy 90 ezerre tehető azoknak a száma, akik 
legalább ttz éve szolgálják hűséggel, fegyelmezett ma
gatartással, eredményes munkával a vasúton a népgaz
daságot. 

Ez a szám azt je�enti, hogy azok, akik valóban h:
vatásnak érzik a vasuti szakmát, mzg az esetle« na . 
gyobb fiz_etés ellenére is hűek maradnak. Azt is jelenti, 
h_ogy az enmte mintegy 15--20 ezerre tehető fluktuáló,t 
tulnyomó tobbsége azok közül kerül ki, akik jóformán 
m�g sem melegedtek a vasútnál. A törzsgárdatagokra 
m�nde_nkor, a legnehezebb láirülmények között is szá
rmtani lehet. 

A törzsgárdatagsággal járó elismerés igazán indo
k�lt es nagyon _méltányos. Sajnos. hogy ebben az évben 
koz�ont( al�pb?l . még nem tudunk jutalmat biztosítani 
a busz _evnel roy1debb szolgálati idővel rendelkezőknak. 
De �z 1lven_ck . nagy s�ma is mutatja, hogy küwn elis
'":;�res 1le!kul •s ők _ kepezik a vasutasok telcintélyes ré
s.et, derékhadat. Bi;Zunk abban. hogy a helyi források
�ól a leglobb szol1;alati helyen a vasutasnapon ezek is 
Jutalomban része�ülnek 

A tö1:zsgárdaszabályzat előírja. hogy a gazdasá1i és 
�?zgalmi szen:ek 1:ezetói az eddígi1lél fokozottabban 
igenyel1ek a torzsgarda tagjainalc véleményét java.�la
tait. Epí __ sene� k! szorosabb kapcsolatot és együttműkö
dést a Ion !('.lr�aval. Nem titok, hogy többet, jobbat, 
nagyobh odaadast \'árunk a törzsgárda tagjaitól mint 
másokt61. 

' 

S mit, ad a i:asút a hosszú szolgálati idő eli ·meré
sekenl ? Az egy,zeri jeli:ényen és jutalmon túl 
megbecsülésüket jelenti a június l-től érvényben 

l_et•ő ran�fokoz�ti ';>éremelés, amely 88 ezer dolgozót 
ermt, s eves k1hatasa mintegy 100 millió forint. 

A hosszabb szolgalati idő elismerését jelenti a nve
reségré ZC'sedés differenciáltsága. Hogy néhány példá,·al 
éljünk; 1., éri szolgálat után 15 százalé/,kal, 20 év után 
25 szcizaltkkal. 25 év után 37.5 százaléklcal, 30 év után 
52.5 százalékkal. 40 én után 92,5 százalékkal kell emel
ni a nyereségrészesedés összegét, 
. Eze'.<en túl a törzsgárda tagjait elsődlegesen kell 

!:gyelembD venni :  
- a vaslÍt által történő lakáselosztásoknál, 
- a Jgkasépíksi akcióban nyújtott \'állalati tumo-

gatá ·nál, 
- rC'ndkí\·üli előléptetéseknél, 
- b.eremelcseknél, 
- jut.alomüdültetésnél és egyéb ju!almaz:'ísoknál, 
- gverm�kük rtszére tanulmányi ösztöndíj odaité-

1 ·. znél, 
- gyermekük vasűti középiskolába történő felvé-

telcnél. 
- gyermekük bölcsődei, óvodai felvételénél, 
- julalomszabadságnál. 
Erd„mes említeni azt i�, ho�y ct törzsgárdajcl1·én11 

arany foko:rntaral egyiitt jár a MAV összes 1:onalaira 
eri:cnyes szabadjegy a nyugdíjba ronulásig. 

N 
agv lépést tettünk előre azon az ú on, amelynek 
során a ho"szú, becsületes munkát külön is ju
talmazzák. Eze!ltúl a vasut.1snapo!rnn évről évre 

ezre!c mellére tüzik fel a törzsgárdajeJ\·énYt, kapják 
meg a jól me;::érdemelt jutalmat. Akiket f lve·znek a 
t>rzs:,iárda so ábn. büsZ:,én viselhetik az a jeh'ényt, 
ameh·en ez a felirat díszeleg : ,.A 1\Iagyar Al!ami-asutal: 
swlaalata rt." Oket. a törz.sqárda tagjait köszöntjü'c 
mo . a 21. \'rtsutasnap előestéjén, a magyar rnsút 123 
é\·es jubilcuman. 

Gulyás János 
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Vasutas-di1iasztia 
KETTŐS JUBILEUMOT ÜNl\TEPEL AZ Ú]V ÁRI-CSALÁD 

Levelet kaptunk Csákánydo
roszlóról. Újvári Mihály váltó
kezelő írta: 

,.Tisztelt szerkesztőség! A 

magyar vasút fennállásá1lak 
125. éi:fordulóján az én csa
ládom is ünnepel. Sok szere
tettel és hálái;al emlélcezün1; 
1:issza 1·asutas fiam dédapjá
ra, aki pontosan sz1z évt\el 
ezelőtt - a szentgotthárdi ·i:o
na-1 megnyitásakor - lépe t 
szolgálatba. Hk�fásához h,1 is 
maradt élete t'é']éig, példát 
mutati•a fi.aina'·, t •nokiíinak 
és a::o!; 1es:árm.azo1trriP1.k. Az 
ét:ford1 1 ló kiilönbeP, e()Yb0esik 
nyugdí;a-:ásom érét'e . .  ."' 

fiúgyermeke közii.l az idén én 
leszek a hetedik nyugdíjas 
vasutas . . .  " 

A levél végén pedig ez áll : 
,,Családom százéves kapcso

lata a 1;asúttal nem sza!.ad 
meg. Biztos vagyok abban, 
hogy érettségizett, most 23 
fres László fiam éppen olyan 
hűségesen fogja hivatását tel
jesíteni, mint annalc idején a 
dédapó az erdők között. Fiam-
nak a t•asútnál eddig ötét·es 
múltja van. Elismeréssel ál!ta 
meg a hPlyét Szombathelu, 
Gyár. Győrszentit•án állomá
sokon. akár féke=6nek. jeg11-
1·i:sgálón.ik, akár váltókezeló-
11e1' osztották be. Jelenlel] 

- i forgalmi szolgálatteeó Csó-

Uj,ári Ish·án, a dédnagypapa 

A d�dapó, ú jt·ári István, 
1849-bzn szúletett és 1937-ben 
- 88 éves korában - halt 
me!(. Rendes katonaidejének 
letöltése után. 1871-ben szegő
dött a vasúthoz. Csakhamar 
pályaőr lett a 97-es őrházban. 
Az őrház ma is megvan : ré
gebben Hon:átnádalja megál
lóhely t•olt, most Körmend 
kül.só mh. a neve , . ,  

„Tekintve hogy én 191 1-ben 
születtem, élénken emlékszem 
még dédapó elbcszélé.s�lre, 
amelvek a yasutasok egykori 
életéről szóltak. Nem volt r,t
kaság, hogy a csákány és a 
lapát nyele úgy feltörte a te
nyerét. ho,rv egyik vérhólyag 
a más,k után jött. Ami sza
lonnát vagy zsírt magával v· tt 
a kenyere mellé. azt rákente 
sokszor a tenyerére. De azért 
\"éi::;; t.ú éggel szolgált, éberen 
őrködve a \"asút biztonságan, 

Fia, vagyis az én apám -
Újvári József -, szintén a pá
lyafenntartásnál szolgált, a 
körmendi szakaszon. Kilenc 

k·cim1doroszlón. ahol én is már 
sor;.-sok éee dolgozom . . .  " 
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Kárpáti Kálmán, a szombat
h0]fi vasú'igazgatóság g:'ipko
cslvezetője otthono.<mn igazo
dott el a kétezer lakosú köz
ség u�cáin, s a szürke Volga 
csa.·ham'\r a Körmendi utca 
1q. számú hámúl fékezett. Itt 
lakik az Újvári család. Taka
ros, hár �mszobás ház, tágas 
portánu, diva\o<; Yacskerítéssel. 

- Igen, édesapám itthon van 
- mondja érd�klődésünkre a 
kaput nyitó kLslány. a 14 éves 
l\far:ka. Az eló,zobáb:m Újvá
rinP fogndja az érkezőket. s 
amíg beljebb tessékel b:mnün
ket, eln�zést kér a pillanatnyi 
Yáralrnzásért. amíg a férje ma
gára kap ,,valami rendesebb 
ruhái''. 

- Kit'ettl' az ,;cl .•:::abadsá
gát. mert gyengélkedilc -, ma
gyarázza az asszony. - Or
t•oshoz sol,a 1•em m egy, s m i
t'el nagyon fájlalja a tagjait, 
azert t·an s:w.bad.,ágon. A pi
henés talán rendbeho:::za . • •  

Mar Jön is a gazda, és együtt 
iilün!, le a szépen, !zlése,;cn 
berendezett utcai szobában. 

- Látogatásra azért nem 
s=ámftottam, hiszen nem tu
la idonítottam én semmi kül,ö
nösebb .fontosságot a leeélnek 
- S7.ól ki. s; z1n-artan Újvári 
l\Iihál '. A fcleség poharakat 
tesz az asztalra, és a szíves 
kínálga á, után a kitöltött na
lac'<os bor jelenlétD máris f0l
old h az ilyenkor szo:dsos fe
szül séget. 

Sok minden szóba kerül, 
dédapó idejétól a mai kor 
gyors változásáig. Közben ki
rajzolódik e:sy rnsutascsalád 

becsületes. de korábban sok
sok küzdelemmel teljes. ma 
már lényegés<!n könnyebb, ki
egyensúlyozott élete. 

tettem, mert azóta az eltávo
zott fiatalok sem jutotta:, 
többre, mint én, és lassan
lassan csakugyan befogad so• 
raiba a vasutasság nagy CSB• 
ládja Kár, hogy szüleim se
gítőkészségén és az ősöktől 
örökölt önérzeten kívül má� 
b:ztos támpontom alig-al:� 

Ujvári László, a dédunoka 

� volt életoályám kezdetén. A 
fiatal nemzedéknek rendkh'Ül 
neh,Sz betörni a .,régiek kolle
gialitásába". Más szóval: ne
hez'?n fogadják be az öregek 
az újakat. Igaz, a jelentkező:< 
so'.c-sok ígéretet kapnak. az
után a gyakorlatban mindeb
ből vL,zonvlag kevés valósul 
meg. ,.öcsém. elment az eszed, 
hogy a i·asúthoz jöttél?" -
így kezdődött a szolgálati he
lyeken a fogadtatá . Három év 
múltán eljutottunk a seg2d
tiszti tanfolyamra. Győrbe, s 
mire befejeztük volna, felosz
latták a tanfolyamot. Vissza
mentem fékezőnek. m•ig a töb
biek n'!gv része kedvetlenül 
leszerelt. Előttem ott van 
apám és a nagvszülők példá
ja. akik évtizedeken át küz
döttek azért, ho((y végképp 
megkapaszkodjanak. De nem 
mindenki jön \·asutascsalád
ból, könnyen elmegy tehút 
oda, ahol vesződség nélkül 
boldogul . . •  

- A házat jó néhány évvel 
ezelőtt részletre vettük. Per
sze, nem ilyen állapotban. 
Volt elég gondunk, am•íg ki
nyögtük a havi ezerforintos 
törlesztéseket az uram kis fi
zetéséből - magyarázza Új
váriné, azután hozzáteszi : -
Jó érzés azonban, hogy azok 
sem állnak jobban anyagilag, 
akik máshol keresik a kenye
rüket , . • Legfeljebb annyi a 
különbség a magunkfajták és 
a nagyobb jövedelmúek kö
zött, hogy mi jobban megnéz
zük, mire adjuk ki a pénzt, 
mint ők. Egyéb semmi . . .  

- A Laci fiú hol yan? 
- ő most éppen szolgál, Rá

tót állomáson - t·álaszol az 
apa. Anyja közben fényképe
ket vesz elő, úgy mutatja be 
a fiát. 

- Jaj, olyan bilszke vagyok 
rá - mondja. - Nagyon jól 
áll neki az egyemuha. Amikor 
1966-ban a szentgotthárdi 
gimnáziumban leérettségizett, 
és elment Szombathelyre i·as
utasnak, mit kellett kiállni 
szegénykémnek! Mindenütt azt 
hajtogatták az ismerősök, 
sajnos, még a vasutasok is, 
ho;,;y rossz. nem mai fiatalnak 
rnló életpályát választott. Jó
formán csak az uram és én 
tartottuk benne a lelket: 11e 
hallgass rájuk, fiam! A vas
útra és a L'asutasokra s::ép jö
vő t·ár, h iszen nélkülözhetet
lenelc . . .  Napjainkban mind
jobban igazolódik, hogv érde-

- Most öt esztendő után. 
tudja-e, hogy mikor kerül 
ti  ztképzőre? 

- Á, ez méq teljesen bi
zonytalan. Egyelőre szó se,>i 
lPllet róla. De kii-áram, a.mfg 
eljö11 annak is az ideje • • .  
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útban t·isszafelé. letérün;,; 
az országütról. a 97-es őrház
hoz. Oda, ahol Újvári déd3pú 
teljesített szole:álatot. mintew 
három évtizeden át, a múl• 
század végéig. Az őrháznál a 
vasüt nagy íYben kanyarodik, 
s alig 300 méterre van tőle a 
Pin!ca patak hídja. 

1-Ion-áth Jánost találtuk ép
pen szo'.gálatban. 

----------------------------, me.� volt a szavunkra és a szi-
Yünkre hallgatnia. 

� 

EletpáJ; 1a - a sí11eken, 
t,zed során. A metrócsat1ako
u - építésének hónapjaiban 
naponta kellett kidolgoznunk 
egy merőben új feladat új 
technológiáját, s ment minden 
7.avartalanul. őrülök annak, 
hogy a t•as1Hnál eltöltött negy
t,en éL•em alatt felettes szolgá
lati szen·eimnelc munkámra 
nem i:olt panasz11k. P.:ltettel; és 
éltetnek a s=ép feladatok: a lci
/encszáz munkatársam sorsá
ra! t'f!,ló töródes. Gondjaikat, 
problemáikat és örömeiket 
őszintén, nu!ltan tárják fel 
előttem. s ha csak tehetem 
segítek 1lel:ik. Egy uzelő szá: 
mára ennél nincs mzgyobb 
öröm! 
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Újvári Mihály örömmel sze
gődött kísérőnkké, amikor el
határoztuk, hogy átrándulunk 
a szomszédos Rátót állomásra, 
meglátogatni a dédapó legif
jabb vasutas utódját. 

- Ma már m ás világ Járja, 
mint sok-sok évvel ezelőtt -
mondja. - Üji:ári dédaoó é� 
az őt ezen a heh·en liövet.ü 
Kamarás bácsi, illetve 1-Ior
t.•áth Károly (akinek Jóska fia 
nb-titkár Szombathely állo
máson). Szatmári Zsigmond, 
egyedül láttálc el a szolgála
tot. Legfeljebb a feleség vagy 
a tízévesnél idő<;ebb gyerekük 
váltotta őket. J\1i hárman Ya
lD"Unk, mert 1 2  Ma szolgálat 
után 24 órás pihenő jár. Raj
tam kívül Bor Imre és 1\foso
nui János tartozik ide. 196'.l
ben a villanyt is bevezették, 
majd tataroztak és a peron 
neonviltgítást kanott. A ta
nács most kövezett bekötőutJt 
ígért. 

R:i.nde\ üt akar um kérni egy 
k-u b�zé getéshez Fass Lajos 
fo!elüt::yelo'ől a Keleti pálya
ud\·ar allo:násfónökétől. A te
lefonsnim té\·es YOlt, a készü
lék mas munkahelyen csenge
t�tt: 

- i-ass eli:társ 11.emrégiben 
járt nálunk - hangzott az elő
zekeny útbaigazítás. - Most 
fel tíz i,an. Pontosan  10 óra 5 
perckor tessék ltil•ni a szobá
jában, már a helyén lesz . .  , 

A kedveshangú jótanács 
pontos volt és elgondolkozta
tó: bizonyára „csepp a tenger
ben··. Mutatja a légkört. a ve
zelö tiszteletét, pontosságának, 
h'v.1tás zeretetének elismeré
s t. 

A mozdonyok varázsa 

Pedig ez az életpálya mi
lyen Celejthetetlen izgalmak
lai kezdödött - rövidnadrág
b:i..'1 • • •  

A mozdonyok • . •  
mondja maga elé, most már 
négyszemközt, az állomásfő
nöki szoba csendjében. ez a 
'llagyon rokonszenves és na-

gyon halkbeszédú, ősz hajú 
emb?r, amikor a múlt fényei
ről és árnyalról besz�lgetünk. 
- A mo=do11yol, jelentették az 
első nagy szívdobbanásokat 
egy ba!assagyarmati kisdiák 
életében, aki én volta,n . • •  

Hétéve koráb3n édesapját 
c!v2Szitette. aki igazgató-taní
tó volt. A \'ilágháborúban 
szerzett tiidőlö\·és végzett ve
le. Késöbb édesanyja má.sod
�zor m�nt Iárjhez. Zarka De
;:sö mozdonyfelvigyázóhoz:  

- Ez a családi fordulat -
f,>lytatja - meghatáro=ta a 
jöi•ómet, az életemet, az=at a 
c30dálatos élménnyel együtt, 
hogy első gimnazista korom
ban - mozdony/ütő lettem . . •  

- Vasutassztrájk volt Ba
la<sSagyar,naton a húszas évek
ben. ,.Ne\·elóapámtól. m,nt 
mozdonyfelvigyázótól, a kato
naság követelte egy személy
vonat oda- és t·isszairányítá
sát, aszódi rendeltetéssel -
mondja. - El kellett vállalnia 
a mozdonyvczetést, s amikor 
megkérdezte, hogy teljesítem-e 
mellette a f1Itő szerepét, a szé
les határb::m nálam 1lem t·olt 
boldogabb kisdiák. Segíth2t
tem apámnak, akit annyira 
szerettem, s akit fél tettem, 
mert bajba kerülhetett Yolna: 
szuronyos katona figyelt m in
den mozdulatára. S én ebben 
az izgalmas kalandban, olvan 
segítőtársként vehettem részt, 
aki felnőttnelc érezhette ma
gát . . .  Kis.-;é fájdalmas volt, 
hogy a kazánban a tűztisztitás 
megh1laclta erőmet. Más min
den feladatot vállaltam és tel
jesítettem, a szereh•ény baj 
nélkül megtette útját . . •  " 

Katonaévét Szegeden töl
tötte, de már akkor - mint 

érett ég zett fiatalember 
forgalmi díjnoki állásra pá
lyázott, hiszen a vasút vált 
igazi s::erelmévé. Nem vették 
fel, órabéres mozdonytisztító 
lett, ne\·előapja új állomáshe
lyén. Kiskunhal/.Lson. Az érett
ségi blzonyítYány azonban „kl
záró ok" lett: le kellett adnia 
a munkakönyi·ét, de ismét Ba
lassagyarmaton - pályamun-
1,ásként - kenyeret kereshe
tett. Közben letette a forgal
mi szakvizsg,\kat, megnyílt az 
út elótte a forgalomho7-

f:lete ekkor került va\óban 
,,sírckre··. 

Ut d forga!omhoz 

A tisztképző tanfoh·a'llot 
1934-ben e!Yégezte, majd for
galmi szol�álatteYő lett Kis
kőrösön. később Kiskunhala
son, (Ez utóbbi helyütt és ké
sőbb másutt is, oktató és ue
zényló tisztként is tevékeny
kedett. A szerk.) A következő 
állomás Szélcesfehérnár volt 
majd a ne�yvenes é\."ekb�n _: 
m int helye les állomásfőnök -
Újt·idékc11 és S:abadká11 dol
gozott. 

Igazi vasutaséletét a felsza
badulás óta eltelt időkre te
szi : Kíslwnh:>.lason még he
lyettes volt. késóbb Mezőhe
gyesen. I\Iakón, KecsT<eméten 
és Székesfehérvárott állomás
főnök. Sok tapa ·ztalatot szer
zett, munkája, vasútszeretele 
felelősségtudata feltűnt :  1953� 
b:m - szolgálati érdekből -, 
42 éves korában, a Keleti pá
lyaudvar állomásfőnöke lett. 

- Három rekonstrukcióban 
Yett.em részt a Keleti pálya
udvaron eltöltött majd két év-

N e h &z lesz a búcsú 

- ?\lég néhány hónap és pi
henóre tére1, ;  a nyug:díjas1i:or 
következik - mondja csende
sen. - Itt kell hagynom a Ke
letit A t·as11tasélet minden 
csínját-bínját megismertem. 
Nehéz lesz a búcsú az embe
rektó!, akikhe: - úgy érzem 
- egy kicsit llozzánőttem. De 
az emlékezés gyógyít maJd. Ha 
Yis.-;zagondolok a megtett útra, 
bizonvára vi,;szatér az a kis
diákos szívdobogás, amelyet 
ai{kor éreztem elöször, amikor 
nevelőapám - akitől me,(ta
nultam a \·asüt nagyszerű fe
gyelmét és szeretetét - kine
vezett. mozdonyfütőnek . . .  

A beszélgetés véget ért. A 
.,téves kapcsolás" rendszerető 
pontoss ága é., valóban ember
társi szn·élyessége járt a fe
jemben : a „csepp a tenger
ben·•. Még a találkozásunk 
előtt arcképet vázolt egv gaz
dag múltú, szerénv emberről 
akinek nagyszerű ·rangot adotÍ 
az élet : 

Vasutas . . .  
J.Uaros Lászlé 

- Igazán derék ember, jó 

vasutae lett belőle - jelle
mezte érkezésünkkor Péter Jó
zsef fófelüg)'elő, állomásfőnök 
Újvári Lászlót, miközben a 
fiú éppen akkor menesztette a 
3397. sz.ámú tolatós tehervona
tot. Amikor visszajött a for
galmi irodába, röviden így 
foglalta össze az érettségitől a 
segédtiszti kinevezéséig, illet
ve tartalékos forgalmi szolgá
lattevői beoszt.ásáig eltelt csak
nem ötesztendős pályafutásá
nak történetét: 

- Annak idején én i·égképp 
letettem a voksot. Hivatásom
tói n.em tántor/tottak el a buk
tatók. amelyek mlatt a velem 
egyiitt kezdólc szi1lte mindnyá
jan leköszöntek a vasúttól. Jól 

- Az őrház i:zolgálati la
kásában ki lakik? 

- Kanics lsti:án, aki most 
egy é,,e ment nvui;:díjba. D" 
a napokban kiköltözik újon
nan ép'itett családi házába. A 
lakást én kaptam \'olna meg, 
de nekem szintén Yan saját 
házam. !gy azután lemondtam 
Bor Imre jat"ára. Már meg i, 
e,wezett Kanics Istvánnal ab
ban. hogy az istállóban le,·ó 
t�henet és a két borjút sz;,,_ 
tén áh·eszi. Minek \·ig)·e azo
kat Kanics István magával az 
új házba? Nem igaz? 

Igen, már más Yi!ái;: járh. 
S ebben a „világban" e!t\·re 
szebb és könnyebb lesz a �ás
utasok dolga. Olyan, amil;·en
ról Újdri dédapó még csak 
nem is álmodhatott . . •  

Kovács József 

A magyar vasút 125 éves jubi leuma a lkalmából 
szeretettel köszöntjük a vasút m inden dolgozóját 
m inden nyugd íjasát. 

Kö�zöne�et mondunk m indazoknok, akik a mú lt
ban .es _a Jelenben odaadó munkáva l ,  h ivatástu
dattol ath atv�, szorgalmasan dolgoztak, i l letve 
d_olgozrak ezert, hogy a vasút  eredményesen el
la;has.sa szocial izmust épító országunkban O reá 
harulo feladatokat. 

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 

ELNOKSeGE 
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l\f inden kornak megvan a történelme és megvannak 
technikai vivmányai. A XIX. század a gőzüzemű 

vasutak diadalának százada volt. A gyorsan iparosodó 
Angliában már 1821-ben elkészült egy szénvasút. Alig 

egy évtizeddel később. 1830. szeptember 15-én Liverpool 
és Manchester között megindult az első, kizárólag gőz
üzemre berendezett vasút. A szigetors-;:ágban történt vi
lágraszóló esemény híre lázba hozta Európát. A magyar 
közvéleményre mindenekelőtt a polgári haladás képvise
lőire nagy hatást gyakorolt az angol, a belga, majd a né
met vasutak megnyitása. Ezekben az években már több 
kezdeményezés is történt. 1836-ban - a Rotschild érde
keltség által megindított - bécs-galiciai vasútépítés rure 
nyomán - a magyar or zággyűlés a haladó politikusok 
fE'Uépésére törvényt hozott a hazai vasútépítés ügyének 
elömozdí tása. 

MÚ LT, J E LEN, JÖVO 

Eljött a nagy nap 
Az elsó magyar vasúti tör

vény - az 1836. XXV. tc. -
kia<iása jelentette a hazai 
nagyvasúti hálózat megterem
tésének alapját. A vasúti tör
vény kia<iása után több vál
lallwzó is kért enge<iélyt ma
gyar területen vasútépítésre. 
A tőkések között megindult a 
ve1'esengés. amelynek célja az 
f>Szt1'ák főváros és Pest �as-
11.ttal való összekötése volt. 

vasutak példájára 1844-ben 
már a gőzüzem mellett döntött. 

A Középponti Vasút miután 
a kormány a társasággal meg
kötötte a szerződést Pest-Vác 
között megkero.hette a rnsút
vonal építését. A vállalkozás 
nagy és merész volt. Széche
nyi és Kossuth kivételé,·el 
al'g akadt valaki. aki el tudta 
képzelni a vasutat. ,.Nem kí
vánatos, mert ,;isszafejleszthe-

.,llagyar Középponti Vasút" 

HIRDETÉS 

,,Folyó h ó  16.-én a magyar középponti vasút Pest 
és Váez közötti vonala nylttatlk meg, és következö 
napon, azaz: folyó hó 16.-án a közönséges közleke
clésnek adatik át, mely na]!On a mi�ennapl sze
mély-menetek elkezdödnek, és pedig: Pestr�, Palo
tán és Dv.nakeszin keresztül Váezra 8 ór, regg., 
3 ór. d. u., (1/.:ii ór. d.u, ünnep és vasámapok_on) 

· 3/,7 ór, estve. 
Váezról, Dunakeszin és Palotán kercsztii.l Pestre 
6 ór. regg., 1/zl2 ór. d.e,, 3/26 ór. d.u. (S óra estTe 
iinnep és vasú.rnapokon). 
Azon napt6l k:ezd,:e Dl.Inden állomásokon, valamint 
a szállftásl hivatalnál Pesten feldunasoron 4,•lk 
szám alatt lévö Vurm .félll házoan úti podgyászok 
is, és gyorsan küldendö ezikkek . szállítás végett 
vétetnek fel. - Nem különben ottan, a menetet 
megelözö napon szalon és 1-sö osztályú kocsikra 
jegyeket olly módon válthatnl, hogy azok az filetö 
állomási pénúú.rnál bélyegzés végett előmutattas• 
eanak. 

Pesten, Júl. G.-Un 1846. 

Az első ünnepélyes meneten 
�50 meghívott vendég vett 
részt. A hét kocsiból álló sz-e
relvényt a .,f est" és a „Buda" 
nevű belga gyártmányú gőz
mowonyok vontatták. 

A Budapesti Híradó a kon
zen-ati\·ok lapja ,.Gyorsaság 
csodája·• címmel így tudó,,.it a 
megnyitási ünnep égről : 

... . .  1846. j1ílius 15-én dél
tttd.11 3 órakor rendkirü!i moz
gás tánwdt Pest 1:árosában. A 
nép e=ernyi csoportjai a pá
lyaudrnr felé nyomulta.k, hol 
a sork.atonaság és a polgári 
őrség diszes egyenruhában 
tisztelgett. A főnemesség és a 
királyi hi rntalnokok fényes 
hint6ikban t'ágtati:a érkeztek. .. 
Alig tűnt el szemünk elől az 
utolsó pesti né:ő: maris palo
taiak és a fótiak állnak előt
tünk . . .  és 25 percnyi utazás 
után Dunakes:i állomáson 
megállrnnk, hol fái:al a ten
dere • és i-ízzel a katlanok 
láttatnak el. mire ismét e1in
du1tunlc és Göd. mellett elre
pülvén, innen 24 percnyi uta
zás után a mozsara/· ropogása 
közben Váczon leszálltunk." 

A vonalon ekkor c-;upán két 
kózbee ő állom.is volt. Az el
só utat Vácig 59 perc alatt 
tették meg. Az ünnepél:,es 
megnyitá-; után ma,nap júl;u 
1 6-án a rendes forgalom i,; 
megindult a ,·onalon. 

Irodalomtörténé�zek feljegy
zése szerint  Petőfi Sándor, -
akinek szülei az időben Vácon 
laktak - két,·zer fordult ki 
sem szálka a vonatba! Pest 
és Vúc között. Az élmém•, az 
úidomág váltotta ki  belőle a 
.,i•asúton·• című ver,ét, amely
ben nemcsak dicsé;i az új�t. 
hanem látnokként meg t« jó
wlja annak nagys.zerű jovójét. 

,.Száz vc. utat, ezeret ! 
Csináljatok, csináljate>k/ 
Hadd. fussák be a eilágot, 
Mint testet az erek. 

• rúsítésére. nagya1'ányú ronal
t·il!a mositá s ra, de ezek megva
Lósttását a proletárforradalom 
leeerése meghiúsította. Ezt kö
n,töen csupán néhány új ko1·
,zer-ú 1,őzmozdony-típus beál
l ítúsa r. ellett a vonalak felújí
tására törekedtek, megkezch·e 
a vasbetonaljas felépítmény 
fektetését. 

A Pest-Vác közötti vonal megnyitásának napJan az Induló 
szereh·ény körül gyülekeznek az ünnepség rész,·evöi 

Az 1930-as é,·ek eredménye 
a mellékvonalok személyfor• 
.<(almának fokozatos dieselesi• 
t&,e vi.sz0nylag kis teljesítmé
nvü motorkocsikkal és néhány 
fővonalon a Ganz-gyártmányú 
néi:rvtengelyes gyor,;-motorko
cs kk.al. E rre az időre esik a 
Budapest-hegyeshalmi fóyo
nal ,·illamosítása Kandó Kcil
má n 50 periódfil.Os váltóáramú 
rendszerével, az általa konst
ruált fázisváltós mo7.donyok
kal. 

E�ek a föld erei. 
Ben nük árad a m ifrelts.:o. 
E�ek által öm lenek s.:éi · 
A.: cletnek nedcei:' 

A költő véleke<i�e ellenére 
sokan féltek a va,súttól. me
lyet e;:zy kedélyes kis történet 
i,, igazol . Egy nógrad.i földbir
tok<>->, aki ki karta próbálni a 
va,;panpat. gyamban nézeget
ve a nerelvt'nyt, oda ;somfor
dált a mozdon.,.-ezetóhöz és 
annak egy ezüst két,orlntost 
atnyújtrn így szól t :  hallja-e .•. ? 
- aztan la-iisan hajtson. 

Al.i; e,:y esztendo múltán 
újabb nagy e,em;.'nyre kcszült 
az ol·szag. a pest-szol nokí vas
ulvonal ünnepélyes megnyita
sára Ugyan abban az évben 
nyílt meg Sopront az o,-ztrák 
húlózattal ö . .  ,zekötó vasúh·o
nal. Az 1848-a-s polg.ni forra
dalom parlamentje törvény
erőre emelte S=echenyi Ish•a11 
- az e1"'3 magyar közleke<iés
ügyi miniszter - koncepciójün 
alapuló országos ,·a·út.halózat 
tervét. de me,t\·.a!ósítását a 
forradalom leveré«e már meg
hiúsította A vasút térhódítá
sát azonban már nem lehe
tett megállítani 

gyar Tanácsköztársaság dic.•ó
séges napjai alatt tál'lati ter
rel;; kes=ültek a i-a,út korsze-

A felszabadult oi-szág első ei-ófeszít�sci 
A további fejlődés előtt tár

ta ki a kapukat az országgyú
lés által 1968 őszén elfogadott 
uj közlekedéspolitikai koncep
ció. 

E koncepció a7.on az általá
no.s alapelven nyugszik, hogy 
a közlf'kedés minden ága. az 
e(Tvsé�es közlekedesi rendszer 
cg_vüttműködő ré.'>Ze. Célja -
a közlekedés fejlesztése terén 
az utóbbi években kö,·etett 
fejlesztési irányzatok folytatá
,s,\vai. - a fokozódó szállit.ási 
igényeket kielégítő, korszerű 
közlekedesi rend.'izer léh·eho-
7„L<sa. Ennek megvalósítása az 
ut;w.óköziin ·é� és a fm·arozta
!ók, ,·alamint a közleke<iési 
Yállalatok érdekeit egyaránt 
57.OIE(álja. 

A magr. középponti vasút,társlll!ág 
Igazgatóságától." Húsz év alatt 2000 kn1 va út épült 

A máwdil� világháborúban 
a mai:yar va,,úthálózat, állo
mások, hidak, jái·művek nagy 
része elpusztult. A felsza ba
dult orsuíg első erőfeszítései 
a rnsutak helyrc,állitására irá-
11yultak. amely bámulatos gyor
sasággnl, néMnv év alatt sike
rült. Ezt a ten ,wr.'.i fejlesztes 
cs korszenbítés követte. Fö
,onala!nk nagy: r.:szben ma 
már előfe,zítctt va-.betonalja,:, 
folvam'.lto. an ö ·qehegesztett, 
nagyobb t engel�-nyomá�t és 
sc.b séget lehctőve tevő fel
cpitmény fekszik. Fokozatosaii 
épül ki a, ronalakon az auto

matikus biztosítóberende=é·•· 

A-z 1950-es éH,k közepdől 
egyre növekvő teljesítményű 
hazai és kü'földi � ártmányú 
Di el-mozdonyol, szorítják k i  
a gazdaságtalan gözvontat.ást, 
amely a közeljóvőben végleg 
megszűnik. A személyforgal
mat acélvázas. konnyűépítésú 
négytengelyes kocsik bonyolit
jak le, a teherlwcsi-park is 
szinte egészében megjavult, 
na1:Y befogadóképességű, rész
ben speciális kocsikkal (érc
S7.állitó, tartály, hűtő stb.) 

Megkezdődö+t már a kb.for
galmú. gazda;,tigtalanul ü-ze
m�ltethető va-sútvonalak sze
mely- és arufort?almának kin
útra terelése. Ugyancsak terv
szerűen halad - a vasút és 
az autóközlekl"dés szorO'i 
együttműködésével - a körzeti 
állomások kialakítása. A kis
forralmú 1:as.it ,·ona!ak meo
szüntetése, illett-e a kocsirako
mányú áruforgalom körzete
sitéséből eredő megtakaritci
sokbál fc,lentős összegek far· 

dithatók a megmaradó vasút
hálózat korszeriisítésére. 

A vasút megnyitásának törté nelml dátumát a fenti hlrde
lés adta közzé. 

Az e1ső vasútépítési eng-e
délyt magyar területre Sina 
György báró. bécsi bankár 
nyerte el 1837-ben, aki első
sorban a bécs-trieszti vonal 
kiépítésére töreke<iett, de en
gedélyt szerzett a Duna jobb
partján Bécstől Győrig építen
dő vonalra is, kilátásba he
lyezve anna..1;: Pestig történő 
meghosszabbítását. Vállalata 
a Bécs-Grőri Vasút (Wien
Raaber Eisenbahn) nevet vet
te fel. Pestnek Béccsel a Duna 
bal-part'á . - a •ordbalmhoz 
Yaló csatlakozással - való 
összekötésére a pesti Uilmann 

Móric nagykereske<iő ,·állal
kozott ugyancsak 1 837-ben, 
d� csupán előmunkálati enge
délyt nyert. A hazai közvéle
mény az általa alapított Ma

gyar Középponti Vasúttársa
ságot (Ungarische Central
Eisenbahn) támogatta, mert 
az a ,•asút továbbépítését az 
az alföldi területre - elsősor
ban Debrecenig - :is ten·be
vette. Ullmann szoros kapcso
latban állt Rotschilddal, alti 
c.-satlakozó osztrák vonal ki
éoítését (Bratlslavánál) vál
lalta. 

ti a lótenyésztést'' - mondták. 
Egyik-másik honatya. a par
lamenti viták során a legelé
sző tehenek testi épségéért 
aggódott. Ezek ellenére az el
só kapavágás. a mai Nyugati 
pályaudvar térségében, 1844. 
október 5-én, a porosz szár
mazású Beyse Ágoston Vilmos 
ha<i:mérnök irányításával meg
történt. (Országos Levéltár F. 
31. P. 59. 10 jegyzőkönyv) 

1846 tava...<zán az é;,ítés már 
Vác határa felé haladt. A mai 
Marx tér, al<.kori alacsony há
zai közül már kiemelke<itek 
az indóház még vakolatlan 
falai. Mind több terület vált 
szükséges.-,é. 

Végre eljött a nagy nap! 
1846. július 15-én délután 3 
órakor már hatalmas tömeg 
állta körül a mai Nyugati 
pályaudvar elődjét, az „Indó
hcizat". 

18!9 után Magyaror-<;7.ágon 
az egységes o.sztrak biroda
lomba beol\·asztó kormány·zat 
birodalmi hülózat megvalósí
tására törekedett, gazda'<ági 
és stratégiai céljai támogata
sára. Eló.ször államkölt•égen 
kezdődött újra a vasútépítés, 
majd államilag t:imogawtt 
os.ztrák tőkL>s vasúttarsa..-sagok 
fejezik be a kijelöl l fö,·onalak 
megepílésél. Ekkor létesültek 
a Bécs-Pest közötti ö-sz:iköl
teté�en kívül a fontos alföldi 
é:- dunántúli rnnalak. (Cegléd 
-Szeged, S:olnok-Debrecen 
-Miskolc, Buda-Nagykanizsa 
stb.) A közel 20 éves időszak
ban kiépülő hálózat hos..,za 
meghaladta ugyan a 2000 
km-t, de ez nincs arányban az 
ország növek,·ő szállítási i �é
nyeivel. A vonalak vezeté3e 
sokkal inkább szolgálja a 
Habsburg monarchia közpon
tosító és g.37,dasági kizsákmá
nyoló törekvéseit. mint a ma
gyar gazdasági fej lödést. 

1 867 után lázas munka in
dult meg a hiányos vasúthá
lózat kieg-.,szítésére. Hat év 
alatt megháromszorozódott a 
hálózat. Ekkor épült ki a du
nántúli fővonalak nagy: része, 

A két vasút konkurrencia
harca a vasútépítés megindí
tását évekre megakadályozta 
Végül 1842-ben - pénzügyi 
nehézségek miatt - a Bécs
Győri Vasút a magyar vonal 
kiépítéséről lemondott, és a 
Wíen-Glognitzi Vasút nevet 
•·ette fel. Ezt követően is csak 
1844. III. 4-én kapja meg a 
Középponti Vasút az eng:e<iélyt 
a Pest-Bécs és Pest-Debre
cen vonalak építésére, amivel 
a munka meg is indult. A 

Magya?' Kö2épponti VaJút vo

nalait kezdetben lóvontatásra 

tervezték, de az időközben 

gőzüzemmel megnyílt asztrál, 
Az első gőzüzemi vasút megnyitó ünnepségének díszes meg

hívója 

az aUóld. átlós fővonal. a sZio
rnkiai és er<lél}i fővonal Ezek 
a vonalak fontosak a belső 
piac és a nemzetközi forgalom 
fejlesztese szempontjából, de 
mert a kormányzat szabad te
ret engedett a tőkés ny:erész
kedésnek, az ország lak=�
gára arunytalanul nagy teher 
hárult. 

1B68-ban a magánvasúti 
rencbzer virágkorában szerény 
vonalhálózattal megalapítják a 
Magyar Allamrasutakat. Első 
budapesti pályaudvara a je
lenlegi Józseft·árosi pá.lyaud• 
1:ar. Ezzel megindult a fövo
nalhúlo?.at tervsrerűbb fej
lesztése, igy a század második 
felében megépítik allamkölt
ségen a hatran-miskolei ösz
szeköttetést, a fiumei vonalat. 
a Budapest-Pécs, Budapest
Belgrád, Budapest-Győr fő
vonalakat és a fővárosi össze
kötő vonalakat. 

A MA V fővonalaival össze
függesben épül meg a Köz
ponti Személypályaudvar - a 
jelenlegi Keleti pályaudn1r 
(1884) Ezzel egyidőben halad 
az a folyamat, amely az ál
lamra a kamatgarancia foly
tán már elviseilletetlen terhet 
jelen'ö nagy magánvasutak 
állami megv;l!tásával a fővo
nali halózat legnagyobb rP
szét az Allamvasutak kezelé
s,ébe juttatta 

A vasútállamosítás befejez.S
sével a vasutak műszaki és 
üzemi fejlesztése került napi
rendre. A századfordt:lóra azc 
az egyre növekvő forgalom a 
fővonalak kétvágányosítását, 
nehezebb felépítményt és na
ITT.·obb teljesítményű jármű
parkot igényelt. A növekvő 
forgalomnal, megfelelő impo
záns felvételi épüLetek és ren
<iezó;,ályaudcarok épülnek. 
Elckorra befejeződik a sz01n
szédos országok hálózataival 
a csatlakozások kiépítése is. 

Az első világháború után a 
hálózat eillanyagolt állapot
ban volt. a járműpark hiányos 
és részben már elavult. A Ma-

1 967-re a villamooított ,·o
nalak kétvágányusítása és vil
lamosítá-sa tovább folyik. A 
vasút személy- és áruforgal
ma a háború előttihez képest 
megsokszorozódott. 

A tervek szen·esen kapcso
lódnak a népgazdaság közle
kecléspoli likai- és területfej-

�lait.Var kozéoopontl vasi1t. 
ailldelllll()i menetre11Tl846-dlt in !uliu 15-et6I .bg111tu 15-telg. --- -

'Waatas betűkkel JeUHt '1onatok esyecliil ünnep. é, va• 
aÁruapokon érwén,·eaek. 

Fuvarok, Equipagék és lovak sz6llilása to,ábbi hirdelésig elmaradL 
Kiodrdek kt!l t••• koruakig �lben tarln bt!rmente■ek, GJermekek kt!t tv, 

itll tiz éni koruakig minden ontíl1• koc,ikbau H árjeg1•t!k neriuli 
ineuetbér felél fia,tik. 
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A MAGYAR VASÚT 

lesztési irányelveihez. A kö- alkalmassá válik arra, hogy a 
\"etkező tíz évben lényegében jelenleginél magasabb színvo
befejezódik a? 1960-as évek nalon elégítse ki a népgazda
közepén el.leezdódött nagysza- ság növekvő áru- és személy
bású rekonstl'ukció, s a vasút szállítási szükségleteit. 

vontatásának aránya 90-95 
százalékra, a tolatás dieselesí
tése pedig legalább 75 száza
lékra növekedjék. 1975-ig 
mintegy 280 kilométer hosszú
ságú vonalat kell vmamositani. 
El kívánjuk érni, hogy a háló
zat vágányhosszának mintegy 
60 százalékán a megengedett 
rengelynyomás legalább 20 ton
na legyen. A tervidőszakban 
15 milliárd forintott fordítunk 
hálózatfejleszl é ore. őt év alatt 
1770 vágánykilométer korsze
rűsítését végezzük el. A gör
dülőállomány fejlesztésére és 
korszerűsítésére 11 milliárd 
forint áll rendelkezésre. 

Kózel 30 milliárd a vasút fejlesztésére 
Ma még jócskán akadnak 

gondjaink, problémáink. A te
herszállításban még nem tud
juk mi: den esetben idej-ében 
kielégíteni a szállíttató felek 
igényeit. Az őszi csúcsfo1·ga
lomban még gyakran előfor
dul, hogy kés1:e érkezik az áru 
'l'CIUfoltetési helyére. A Ya-út 
és az utazóközönség kapC'ola
tát nagymértékben rontja az 
is, ha késnek a ,·onatok. pisz
kosak a szerelvények és hiá
nyos a szolgáltatás. 

A negyedik ötéves ten•ben, 
mint az bmcretes, csaknem 30 
milliárd forintot fordíthatunk 
a vasút fejlesztésére. Jelentő• 

időszakban 67 villanymoz
donyt, 235 Diesel-mozdonyt és 
61 motoi-vonatot vás•rol. A 
mellékvonalak személyforgal
mának lebonyolítására terve
zett l\IDa ha t:részes motorvo
natokat örömmel fogadta az 
utazóköz"5nség. A közelmúlt
ban adták át a Ganz-MÁV AG
ban készült M63-as 2700 ló
erős Diesel-mozdonyt. Ez az 
univerzális mozdony egyaránt 
alkalmas személy- és teher
vonatok továbbítására. Veze
tőfül:kéjét a le3kot"SZerűbb biz
ton.<;ági berendezéssel és rádió 
adóvevő készülékkel szerelték 
fel. A magyar ipar legújabb 

A vasutas dolgozók szociá
lis és munka1:édelmi ellátottsá
ga hiányosságainak felszámo
lására 350,8 millió forint az 
előirányzat. Az éves tervek ki
dolgozásánál ehhez még keret
á t:csoportosítással 45 millió fo
rintot kell biztosítani. Oktatási 
célokra 92,3 millió forint, 
egészségügyi beruházásokra 
255 millió forint, középfokú 
oktatási intézményekre 131 
millió forint. a tudományos 
kutatás fejlesztésére pedig 10 
millió f01int felhasználását ter
vezzük. 

Munkaidó vonatkozásában 
programunk létszámten·e a 
közlekedési tevékenységnél ha
t'i 210, az ipari és építési tevé
kenységnél havi 191 órána1t 
megfelelő törvényes munka

Korabeli gőzmozdony: a „Heves" 

' időkerPttel számol. Bérfejlesz
tés céljaira a bérpre!erenciá
ból és a termelékenységi mu
tatólt alapján számított terv
szerű létszámcsökkentésekból 
adódó bértöme'( áll rendelke
zésre. Ennek ötéves együttes 
ö szege 848 millió forint. A 
tervezett bérszínvonal-növeke
dés 1970. tényszámaihoz viszo
nvitva 18,6 százalékos. mely 
é�'enként átlagosan 3.7 százalé
kos növekedésnek felel meg. 

összeg ez, méasem telik min
denre. Ahhoz. hogy felzárkóz
zunk a vezető europai vasutak 
mögé. s gyor ... vonalaink 120 
kilométeres �ebes<-éggel közle
kedjenek, újjá kell építeni s 
korszerű biztos'lóberendez,... 
sekkel kell ellátni a vasúti 
pályákat új, nagy teljesítmé
nyű Diesel- és villanymozdo
nvokat, korszen1 személvko
csikat. nagy rak�úlvú teher
kocsikat kell beszerezni. 

A negyedik ötéves tervben 
a pályakorszerűsitések ered
ményeként a jelenlegi 195 ki
lométerröl már 544 k.ilométer
rr növekszik az olyan vonalak 
h<>ssza, amelyek alkalm,asak 
lesznek az óránként 120 kilo
métert meghaladó sebesséaű 
t:onatok biztonságos közleke
désére. 

A fővonalakon és a buda
pesti pályaudvarokon a tervek 
szerint 1975 végéig, 1980-ig 
pedig mindenütt megszűnik a 
gőZ\·ontatás. A korszerű 1:on
tatás részaránya a negyedik 
ötéves terv végére mar meg
hal.adja a 90 százalékot. Ah
hoz azo,')an, hogy ez a terv 
megvalósuljon, a 111AV a tel""J, 

te:-méke 160 ki1ometer órán
kénti maximális se�égre 
képes. 

Ugyancsak a negyedik öt
éves ten·ben !l-lo5 új személy
kocsit és 12 ezer tehen·agont 
s::erez te a MAV. Ezzel a be
szerzéssel már lehetővé válik 
a korszerűtlen jánnűvek ki
selejtezése. 

A gépesítési célkitűzésekkel 
egyidejűleg, illetve azokhoz 
kapcsolódva irányozza elő a 
terv a vasútüzemi tevékenység 
biwnyos - arra alkalmas -
részfolyamatainak automatizá
lását, kibernetizálását. A terv
időszak alatt 48 fűtőház fenn
tartási feladatat 9 jól felszerelt 
- vontatási rendszer és jár-

műtípus szerint specializált -
körzeti vontatási telep t·eszi át. 
A fennmaradó tm:ább! 15 ho-
nos vontatási telepen és né
hány kirendeltségen túl a töb
bi fút.óházat felszámolják. 

A korszerü vontató jármú• 
i•ek beszerzésével a negyedik 
ötéves terv során elérjük, hogy 
a vasút Diesel- és villamos 

Ez a néhány a1at is bi'Zo
n�'itja. hoe;y az elkövetkezendo 
évtized forradalmi átalakulási 
kors7..aka lesz a magyar vasút
nak. Addig azonban míg a jö
vő vasútja kialakul, olyan kö
rülmények között kell dolgoz
nunk. ahol az új mellett még 
megtalálható a régi, nemcsak 
a technikában., hanem az em
berek szemléletében is. l!:ppen 
ezért fokozottabban kell tö
rődni az emberek.kel, a bizton
ságos közlekedéssel, melynek 
legfőbb alapja a fegyelem, a 
szabályok, utasít.ások beta1·tá
sa. Enélkül még a modern 
vasút nem tud teljes mér
tékben eleget tenni a ,-ele 
szemben támasztott igények
nek. 

ÖSSZEALL1TOTTA: 
Visi Ferenc 
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A ma és a holnap vontatójárművei 

A magyar vasúti jár
műgyártóipar legújabb 
alkotása az M 63-as so
roz.a tú, 271:0 lóerős, 130, 
illeh-e 160 kilométer 
óránkénti sebességre ké
pes Diesel-clektromos 
mozdony, amely a kö
zelmúltban indult pró-

baútjára. 

A vilái?,hírií szakember, Kandó Kálmán sem álmodhatta meg, hogy a magyar mér
nökök, munkások - tovább fejlesztve a múlt tapasztalatait - ilyen kiváló vontató
járműveket !,',ártanak majd, mint a V 43-as, szilícium-egyenirányítós, 3000 lóerős 

villamosmozdony. 

A szo, jet ipar terméke a vonalainkon is népszerűvé vált M 62-es sorozatú Diesel
mozdony. 

'1 

Mellékvonalainkon teszi kényelmessé. kulturálttá az utazást a hatrészes, magyar 
gyártmányú mot-0rvonat, a „Piroska". 

l 
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Jubileumra készülnek Vácott Húsz ÉVE VÉGEZTEK 

A RÉGI vAsUTASERÉNYEKRŐL, A vAsu�AscsALÁD ,.�EGí ARTÓ EREJÉRŐL i Mi lett velük, hová lettek ? 
VALLANAK A CSOMOPONT VEZETOI 

Július 15-én lesz egy és ne
gyed százada, hogy 1846-ban azon a nyári napon, a mai Bu� dapest-Nyugati bejáratánál épített indóháztól útrakelt a nyolc személykocsiból álló „Budan és „Pest" elnevezésű mozdonyok vontatta első személyvonati szereh·ény. és 59 perc múlva begördült Vác állomásra. A magyar vasút kö
zelgő 125. szüle!ésnapja előtt a magyar vasutasok érdeklő
dése a két ó.si állomás felé 
fordul. A pesti indóház már 
rég a múlté, a váci azonban 
még most is őrzi a száz év 
előtti pályaudvar emlékét. 

az ötödik testvér sem esett 
messze a fájától, fútőházi la
katosként „mozdonvközelben" 
maradt. Apám sokat emleget
te nagyapámat. Mesélte, hogy 
majd egész életében a Vác-
1!:rsekújvár-Pozsony vonalon 
vezette mozdonyát. Vasutas 
voltunk tehát itt gyökerezik az 
évszázada Vácról tovább ágn
zó vágányok között. Ap.im 
1912-ben került gépre, de őt 
már az Alföldre szólította a 
szolgálat. Ceg,én, Orosháza 
voltak jóideig állomáshelyei. 
Aztán később vis-,zakerült az 
apai öröks�gbe, Érsekújvárra, 
majd 1919-ben Vácra. Én ép
pen abban az évben. itt szü
lettem, az ősi fészekben. 

ma is emléT·szem arra az idő· 
re, amikor apám mint pálya
őr kel'este s::ükös kenyerét. 
Abban az 1df,bcn még nem a 
pályafenntartás gondozta a vá
gányközükct, a pályaőr köte
lessége volt tisz'ítani az ágya
zatot a fütól. Biwny, apám 
minket is befo�ott erre a mun
kára. De bármilyen szükösen 
é!tíink is, valamennyiünket is
kolá::-iatott. TestL·éreim mind 
e'L•2g2zték a polgárit. én pe
dig /qérettstgiztem. Negn·en
kdtóben kerültem a MÁV
hoz. Lé\'án kezdt.em, a háb0-
rú alatt h0<lifog�:\-:(ba kerül
tem. Amikcr h:izaiött0m, VM
rn helycztctc, azóta itt szolgá
lok. 

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter húsz évvel ezelőtt, 
- az első vasutasnapon - a 
MAV Tis=tkép:ő Inté::et 211 
i:égzett hallgatóját avatta vas
úti tisztté. A tisztkép,és törté-
11etében ez volt az első ünne
pélyes tiszta,·atás. Az eltelt 
két évtized alatt va.ion hogyan 
alakult sorsuk és pályafutá
suk? 

A Ciatal tisztek pálvaíuté<:í
nak kezdete egybe esett az alc
lwri id<ik nagy társad ... Jmi út
alakulásával. amely - egye
bek mellett - megn�·itotta a 
tanulás és az érvénvesülés le
hetőségeit a dolgozók f!ver
mekei előtt. 11. 49-es. 50-es 
éw,kbPn nae:v s�ámban kerül
tek fiatalok a vasúthoz. A 

szakt·lzsgák megszer::ése. majd 
röt'id gyakorlati szolgálat után 
túlnyomói·é,zt 1-:özüliifo keriil
tek ki a forgalmi- és keres
kedelmi tiszti tanfolyam 19J0/ 
51. évfolyamának hallgatói. 
Számukra nem kis nehézséget 
jelentett a könn�·únek ec:rált .
lán nem mondható szakmai és 
p01itikai ismPretek elsa !átítá
sa. hisz többsé:ziik ekkor mée: 
nem rendelkezett kösépiskolai. 
sőt. ol1•anok is voltak. akik 8 
általános iskolai \ e �ze tsé e:el 
sem. Hoi;tv ez mégis s k rúlt 
az nem ldsn1.'.•rté1(ben kö�7. n
hető n tisztkéoző okt:-itóinak. 
nevelőinek. nkik hozzáértéssel 
és áldozntk.é�z�A�g�1 ma:zas 
nínvonalon hittúk el feladatu
kat. 

Még valamit hiven megőr
.zött. Hagyományliszteletét és 
ragaszkodását a régi vasutas
e�ényekhez, szeretetét, sót, 
batran k imondhatjuk : szerel
mét az innen elterjedt egy és negyed százados vasutashi1:a
tás iránt. 

Amikor nagyobbacska let
tem, néha magá,•al vitt rövi-
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debb útjaira. Micsoda bo!dog- Felmérésünk meggi.-őzően 
ság 1-·olt, ha t•ele utazhatt,im a Benedek Károly műszaki bizQny1totta. hm(v a hallgató:� 
mo=donyon. Persze, szabályel- főfelügyelő, pályamester így a Tisztképző Inté=etben poli
lenes�n. ezért az állomásokon Yall a régi vasútról, s a vas- tikai és sza!,mai i0mertekből, 
mindig le kellett bújnom. A utasokról. közössé,::i szellembúl cg�·ariint 

Vasutas eszménykép nyílt pályán azonban ott le- . • ., oh·an alapot kapt k. nmeb·nek 
hettem mellette, magyarázott, - ,-l „7Ulg1/ 1 asutas�salad 

I 
birtokf,ban - isme,·�teikct to-

. Amikor benyitottunk az ál- tanított. így oltotta belém a c�a�u_:ni:n nem rnlt f::Ola•'! a \·ábbfej}esztve - helytállh<1t
lomásfőnök irodájába, a cso- vasút szeretetét. Del,át n.em is reg,_ zdob�t:• ha 1 "m al!andoan tnk a nehéz és sok Jemond1s1 
mópont vezetői éppen akkor lehetett nem szeretni ezt a haro ralosar, - kezdi moso- követelő ,·asúti sml:?álat kü• 
fejezték be a jubileumi ün- mesterséget ott, ahol mindenki IJ-og�·a. - �Uagam is vas'!tas- lönböző munka,,öreiben. 
nepség előkészítésének egyik i·asutas t•oll. Édemnyámék ki- <;saladba nos_ultem, az aposom A 211 felai•atott tis::t kö:::iil 
megbeszélését. Szöllősi József lencen voltak testvérek, mind- �ppr,n a sogorom által az 1.12 még aktít• i•asuta.s. 1 1  más 
állomásfőnök nyomban író- nyájan lányok. Nyolcnnk va- imént bemulJtott Simanetz 1'ö:lekedési t·állalatnal do!no
géphez ült és belemélvedt a sutas volt a férje. Ebben a mozdonyvezelo volt. Azt azon- �ik. 4 -rokkantsáai ny•tgdiia•. 
gépelésbe. Azért nem állhatja légkörben szinte magától érte- b'!n _nem mond1a Bela, hoe:y a 8 fő sajnos már 1z incs a: élők 
meg. hogy részt ne vegyen az tódően lettem magam is vasu- novere 15 HC>U/as. 1;!1zony, '°'.1- �orában. Az évfo}) am tn<Ziai 
emlékezésben. tas. De megszakadt az apai sut� volt az en fp,esegem IS. közül nvolcan - nem sokkal 

- Gyermekkoromtól ho::- Yonal, nem a ,·ontatást: a for- Azert mond0m, . hogy rolt, a tanfolyam eh éJ!z�se után -
tam magammal azt az életre galmi szolgálatot választottam. �er! nemreg - atpartolt � ri�ohnd Pre�iink. iU tve ren<l-

'ló · 
l ola�hoz. A hutlen! - t�zi órsé"ünk állomám·,íba kerül-sw elményt. am.,,ly m ost is A mozdony iránt persze, hozza u·efasan. - Ugy lát."zlk, " • 

A „hütfan" feleség tek. .!'.Ia a tiszti knr me"be
csült tae:iaiként vér:zik a ham 
és a néo szolgálatát. 48 azok
nak a <7.áma. akik más állami 
szerveknél ,·a,zv vállalatoknál 
dolgoznak. Köz iik is vannak 
olvanok. akik párt- és fillnmi 
szervek kérésének e!e<?et té,·e 
Yállaltak m·\� mee:bfzást é, 
azóta az i(!a7.sán-,70Jgáltnt ás. a 
tanácsi nooarátus teri.iletén. 
vagv vfill�latnál doJ�o7J1ak 
l\fünkaterü1°tük ,0meg1·�zer 
kapcsolódik a va út'ioz. N°m 
lennénk azonban tára:!\•ilago
sak. ha arról nem tennénk 
említést, hog I néhánuan ké
f'őbbi teréken11ségükkel. ragu 
maaa a,tásu1,kal méltat1anna 
1,-.álrak a rasúti tis::ti rangra. 

irányítja életemet. 1!:desapám mindig nosztalgiát éreztem. a Simanetz-fajta lányos fajta. fékező i•olt Fercnci•árosban az A=t azonba n pilla1U1tra sem mert a mi három g ·ermekünk első világháboní alatt, aztán. a bántam meg, hogy t·asutas let- is lány. de küzulük egy őrzi a FELELŐSSÉGTELJES BEOSZTÁSBAN 
Keletibe keriilt, ahol később t J' a! t ,  ,,jogfol ·tonos,;,'igot". itt szolgál A továbbiakbnn - a dolog kalauz lett. Mint grerek, min- em. ov ul vagyok már az a páJ,·afenntar' ·'··nál. t . t . ·1 f r· 1 dig ott lábatlankodtam körü- ötvenen. de ugyanúgy tele ér- , � ermesze ene og,..·a - 1gye -
l··tt K • f t- -dtem" deklődéssel, ambícióval, m1'nt Sokáic? folv. dorláJ mésr a szó münket. kizáróh,z annak a 132 

0 e. oran .. meg er ozo , " ·• dolgozónak a sorsára irányit-tehát a vasúttal. Ketten ,·ol• prakszikoromban. Pedig nehéz a nagy vasutasc. aládokról. a _iuk. akik m'l is vasutasok. tunk testvérek, és én apám volt a régi időben. Négyszáz- magyar vasút züárclságának Először nézzük met!. miként biztatá�ára. de a magam elha- húsz óráztunk a háború alatt. egyik leghatásosabb. megtartó alakult pál�afutásuk. mi!•·en tározásából is vasutas lettem. és a szabad időben, 1 3-tól 18 erejéről. Lehetne még fol�·tat- munkal;:ört 'töltenek be a ,:a,-1939-ben ke7,dtem Pilisen. Tá- óráig még rövid túrt is kellett 
ni. de már csal, arra kfrjük a útnál? Az é1,fol1iam taa iai T,ö-

piós7eJén · s több körnvékbeli pályames•ert, az ő i állomás 
k. á-11 • II' 'd · , él vállalni. J·elenéről is mond;·on valanu·t. zött van 1·aslÍti11azaató-hel11et-
·is oma.son. ,aJ az en e- tes. osztályre=ető. aa=dasáai f,s 
tembe is bel�7ólt a háború. A - Amikor 1927-ben elkezd- -m1íszaki tanácsadó, i·onalfú-
negFen� é,·ekben szolgáltam Megbecsült foglalkozás t-em a ,·asút.nál • 'ógrádverécén 11ök, á 1/omcí.srezctő. térf6nök. 

tünk. Amikor a 1-özelm "iltb,m 
az eg,;k vasúligazf!atóság for
galmi irányító appnrátu,; ánnk 
erősítésére került sor. e fel
adah'a ki,·áhsztott do! �ozók 
tobbsége ennek az é,·!oJ ·am
nak tagjai voltak. 

Az évfo}}·am hnll ((a tói kö
zött 46 nő ,·égzott. akik közül 
24 ma is a 1\IAV-nál dolgozik. 
A forgalmi és kereskrdelml 
szakszo gá!at munkaköreiben 

eredményesen yégzlk munká-
1ukat. Ők is hozzájárultak ah
hoz. hogv a nőknek e területen 
is sikerült kivlvniok létjogo
sultságukat. 

HARMINC DIPLOMÁS 
Említésre méltó az is, hogy 

az év[olvam t.a:zja1nak a sodró 
lendületű. vállozó és növekvő 
feladatok elvegzésc mellett is
kolai vée:zettsé,:: tekintetében 

jelentős htárám·t kellett be
!lozniok, 1951 -ben még csaTc 
f,J -en rendelkeztek érettségí
t·d. a3óta számuk 91 -re emei
J,cdett. Sokan il t sem álltak 
meg, hanem lovábbt'lnultak és 
mérnöki. közgnzrlászi. jogi. il
letve politikai diplo:-nát sze
rEcztek. (30 fő.). 72-en a tiszti 
tnnfolvam eké:ZZé•,;e után mé� 
t.llomásYezetói. vagv oktató
t'szti. illetve menetiránvítói 
tanfolyamot vé:::<'ztek. Jelen
leq 20 fő foly atj!I felsőfokú. 
á'lami t·agy politiT:a! oktatás
ban tanulmányait. 

A tiszképző tanfoh·rimon ak
t v és sokiránvú társadalmi 
tevékcr.y<:.:é;t fal ·t. Bz nem <:.:za
kadt meg az évfolvam befe
j,ozté·;c>J sc>m. A: ifofoh1am taq
/aí l�ö:iíl ma 9-1-en töltenek be 
s.:olCTálati hel11iikön l,ülö11bö=ő 
rárf-. szak<:er1·e:eti. t•a1111 
e1111i!b t6rsadalm! funkciot. 
!( em kn·és az�knak a szarna 
s m. akiket p, rtb' ot•ság!. 
. znkszervezet• b zott�á..:l va.,v 
n�rt-. iJlctve szak.<Z0r\ ezet 
alaoszen ezeténck ,·ez tő,él!i 
tagiá,·á , ,ilasztott k A 132 
főből 69 fii (67. ;n r) lae:ia a 
Mag ·ar Szocialista 1\Iunkás
p/irtnak. 

Felmérésünk c>!!V évrokamra 
tPriedt ki.  mégl• a, n me!?'!VŐ
z(';rl.S<iink. hogv ez,-,k az adntr>k 
több é,·fc>I;·amra is iE'llemzú"k. 
Ez is bizon ·íti'1. hMY a MA V 
Ti ztképző Intézet köZPonti 
hc!i-et fo�lnl el a ,·rsut.1s dol
e:ozók kénzé ,éb ·1 é, n •velésé
hen. A közel �ő x:-r ,·asutas
napon aval1sr kerülő fi,ital 
tlsztr>k Pgyütt iinn°n°}nf>k 
maid a 20 éV\·el ez0lött ,·ée:
zett jubiláló ,·asútl tisztekkel 

Dr. Garabon Sándor 
a Kárpátok legeldugottabb kis - mondja -, akkor két óra ·menetirányító. oktató-rezénv-helyein. aztán egész Erdélyt Sima Dezső oktatótiszt, ko- alaU úgy rugdostuk el a pá- 1őtb=t. foraalmi szolnrilatterő ,---------------------------'bebarangoltam. csiintéző is az édesapjával lyakocsit V.icig, bog�• egyetlen és árupén:-fáros. NéhánJ1an 

Máramaross7.Í::(E't „boldog kezdi, aki Nyitra megyében vonat m 1.avarta az utun- fügqetlenitett párt-. 1-•aq11 
sziget"' és fordulópont lett éle- kezdte a szolgálatot 1905_ben kat. Most? Tí:percenként jön- s::aks::errezeti funkcióban ran
temben. Itt ismerkedtem meg mint pályaőr. A húszas é,·ek nek-me rrnek a 1-•onatok e:en a na/�. A központi szolJ?•Uatnál 
Tóth Lajos mozdonyvezetővel. elején került Gödre. Itt mái- ron'llon. Hatvannégy előtt 33. mii'( a végrehait6 •:rol-rálat 
;���!f1��-�- e

��fa�
0;;7.� házóként szolgált 1930-ig. ak- még 120 tengelyes volt Vác ál- munkaköreiben 66 sztiznlél·uk 

ményképem lett. Nem sok kor Piliscsabára helyezték vál- lo:nás, azóf.a építettük át, és Hm foglalkoztatva. Döntő 

Ahol rangot jelent 

vasutasna k lenn i  

ilyen masini-sztát ismertem, tókezelőnek. Harminchétben most kéLszáz is elfér benne. többségük - képesítésül nek Kalocsa állomás színes kéz
pedig volt dolgom néhánni·al. Vácra jött, innen ment nyug-

Igaz. hogy ez mM éppen hogy I megfelelően - a forGlalml és zel feste t pülete hr�ott bú
Mindene t'Olt a gépe. Ha a 375 díj ba mint kapus. Hat gyer- csak elég. De bizton his::em, kereskedelmi sz,ikszoJqáJat te- torú várótermei-1;el olyan. 
-887-es ldjá1-t a fútőházbóI, mekéból négy vasutas lett. hogy 125 fres pályaudi-arunk 

I 
rületén dolgozik. 1"alamcny- minthá mesekönyv lapjaiból 

hasra esett rajta a napsu(lár, is_ megifjod1k, talán nem is so- n11ien felelősségteljes mun T:a- elevenedett volna meg. For• 
úay ragyogott. Az „öreg" ba- - Kicsi gyerek voltam még kara. kört látnak el. Il!unkáiuk elis• galmas élete azonban már 
rátságosan fog2c1ott. és gyak- - mondja elmerengve -, de Szász Ferenc . merésére egyeUen példát emlí- maga a valóság. Csinos, fiatal 
tan eljártam a házába is. Ad
dig-addig járogattam, amíg fe- 1---------------------------------------�-

forgalmista lány a jelent, Re-
leségül vettem a Jánvát. fgy 

ményi János állomásfőnök ter-
ment ez abban az időben. A vei a jövőt jelentik. Rigó J6-
t·aS11tasok közös törzsbe tar- Lo,, '�s.·c-zeke�,,l',?1" Le",-e�11:)' bo"l Re.•c-l'.11'0 zsi bácsi nyugdíjas főkalauz, 
to::tCLk és törzsön belül háza- J/U J, . I l..- i, 17, ' 

J i, l..- aki most darabszámlálóként 
sodtak. Egé:<z-séges dolog volt dolgozik, m:?Séli. hozy a múlt-
ez, mert a fegyel mezett vasu- ban szédültek a forgalomtól, 
tas közössée:i szellemben neve- A va-iutasdinasztiák között ládnál olyan természetesen ré<sw is az én ,.T'erekem·• pedig ke\'esebb árut száJlitot-
lődött fiahllok jól meE!értették · ·ti · , b II' · �, 
e,zymást, és ez a szellem. ha 

IS ri rnsagszam a megy a sér- vették at a gyerekek nagyap- ,·olt . . .  tak. Jelenleg 2000 kocsi fut be 

i:>karták. ha nem, átplántáló- nyei család. A dinasztiaalapi- juktóJ, apjuktól a krampácsot, Ezután változik I\Iérnyei és indul el ha z:onta. 
1 tó lllérnyei Istt·án még 1846- a fékezői zá:zlót. a for:ialmista s· d h dott in-ermekeikbe is. IIY hát. ban jelentkezett munkára a ,.palacsintasütőjét''. mint ahogy an or angja: Az állomá fónökre várni 

a ti liiszem. szinte természetes, mai Nyugati pályaudvar és . d t zal • . él d - Jó pár éz:z:el ezelőtt tár- kell. Közben többen is ke-
hogy az én két fiam is a v • 1 -· •·tt· 1s-

, 
t 

mm en a1;a,s u;ra e a sadalmi mun .1<ál'al épitettünl� 
rnutat 1-•álasztotta hiL·atásul. ac rnzo i e o rr.agyar vasu - természet. rcsik. A kalocsaiak szívesen 
Az l·do-sebb Jo'zsef mozdon"- ,·onalra. Loraskocsival másfél - Mióta ,·asutas? - kérdez- helyi kőből t'áltóMi szolgálati fordulnak a ,·asúthoz. Meg-, h · 1 ·t t tt G - l t helyiséget a .. faköpenyck·· he-
'•Pzeto- • Ha'mán Kato' Vonta- e en a u azo a yor me - em. bízható, J'ó száJlítási pa:-' ·er-

- n 1 tt· L 'b • 1\1 t 'k J · 1938 b k d lyett. Akkor fegrelmit kaptam 
tási Főnöksé�él. Még a e t e eny• osonszen m1 - - omagam - an e= - • nak tar.ják. Il!az. nem ma• 

lósról Pestre. Vonalfelvigyázó tem a szolgálatot. Tizenhét é.� erte, de máig is ezekben szol- -
nagyapja oltotta bele a p:ép lett. Vácott nősült. Ott született fél éL•esen vl:hordó t·oltam. gálnak az emberek. Olajkály- radt el azért a hivatalos el
.szereteJét .• 

t
Most a músz:ti- Lajos fia,' aki pályaőrként éle- Később Vépen pályamunkás- ha mele�ít bennük a zod téli ism:-,rés sem, mert 1demellce

r�zttep�o �égzi; A __ !dse _ik t-e nagy részét Körmenden, a kodtam, majd Szombathel •1en időben. Virágosítottuk az állo- dő eredményekkel zárták az 

llö;� 
0 una <eszm uzemmer- 90-es őrházban töltötte. Tíz fékező, i1le1 L'e vcnatvezető let- másunkat, új utaseJlátó léte- 1970-es esztendőt. A szállítási 

gyermek apja volt. Mind a tem Ezt követően Szentgott- sült. Egyébként az idén ker,:,- követelmé-m·eket 8,6, a terhe

Hét fiúból öt vasutas 

Pillan a f:nyi c«önd ül a szo
bára, csak a jövő-menő vona
tok zaja hatol be a nyitott ab
lakon. Sirnanetz Béla állomás
főnök-helyettes t öri meg a 
cs-:-ndet. Benne is megmozdul
nak az emlékek : 

- A mi családunkban 'TUI.{J11-
apám kezdte a vasutat. Még 
az első társaságnál szolgált a 
múlt század második felében. 
Én már nem ismertem. csak 
fényképről. Na�y szakállú, szép 
szál ember nézett rám a fo
t,,e:rafiáról. Mindig megille
tődve bámultam. Nvo1c gye
reke volt. egy lány, hét fiú. A 
hét fiúból öt vasutas lett, az 
ötből négt/ mozdonyvezető, 
":<öztük az én apám is. Persze, 

nyolc fiából vasutast nevelt. hárdon, Swmbathelyen, Osz- ken 75 esztendős az ál!omá- lési normákat 3.8. a kocsi ar
Ez abban az időben szokás kón és Jánosházán forgalmis- Sunlc. Megírtam a történetét. tó7J.:odást 0,3 százalékkal túl-

it l . ál t tt 1 á • t· , dt R '  • Nagvon tanulságos dokumen-vo : a 1g v asz o -0 e m s pa- as,w am. ovid idore Póka- teljesítették. Az el!v kocs·,ra 
1 't t alád k tk k t f- k b tumol; kerültek elő. Napi for- " ya a vasu ascs o gyer- szepe en ap am onö i e- eső tartózkodási idő to··bb mekei, mint az apjukét. Az osztást. aztán Sümegre keriil·  galmunk 400-500 utas. s ha
egyik testvér, Sándor, négy va- tem. Itt már 21 éve dolgozom. vonta 1000 \'agont kezelünk. El mint 3 órával csökkent, mi
sutast adott az államvasutak- Mérnyei Sándornak egyetlen ne kiabáljam : az utóbbi 20 év közben a szállított áru menv
nak. Ezek egyikével, Mérnyei fia van. aki a napokban érett- alatt egyetlen baleset sem volt m;sége jelentósen növekedett. 
Sándorral, Sümeg állomás fő- ségizett. Belőle - édesapja ál.lomásunkon a személyzet hi- Mindebben a szocialis'a bri
nökével beszélgettem a mi- szerint - szintén ,·asutas lesz. bájából. {!ádok jártak élen. Különösen 
nap. - A 21 év alatt mintegy A főnök ízig-vérig mai em- Molnár István szakszerYezcti 

- összegyűjtöttem az irato- száz fiatalt tanítottam, nevel- ber. Tagja a nai::yköz.«égi ta- bizottsági titkár for�'llr,i 
kat, a családi dolcumentumo- tem - mondta az állom:lisfő- nác,<;nalt, a helyi idegenfor- brigádja, amely az idén kat, s megírom családunk kró- nök. - Ha uta::om, nagy öröm galmi bizottságnak. A Haza
nikáját - mondotta. - 1!:ltüfo látni, hogy az egyik állomáson fias Népfront helyi alelnöke. már elnyerte az aranykoszo
a vasutasság nehéz, de szép fa, a másikon 1� a nevelti ,im A tulajdonos büszkeségével rús jelvényt. Vezető helyet 
életét. Azt hiszem, ha uira szolgálnak. Egyik sem fordítja mutatta a szép sümegi várat, a foglal el az állomás ver
kezdhetnénk, újból csak ezt el a feiét. pedig ha kellett, kedves városka patinás épüle- senvmozgalmában a MAV
c.sinálnánk. A ml famfliánk igencsak szigorú voltam hozzá- teit, képzőművészeti é1iékeit. Volán komplexbrigád, amely 
annyira összeforrt a vasúttal, juk. Többen közülük felelős Az utcákon tisztelettel köszön. a szegedi igaz,zatóság te!"üle• 
hogy el sem tudjuk képzelni beosztásban dolgoznak az or- tötték. Sok ily:m emberre ,·an tőn az elmúlt é,·ben a köze--
szolgálat nélkül az életünket. szág különböző részein. A ta- szükség • • •  pes nag_vságú munki.helyek 
Nálunk és sok-sok vasutas csa- polcai fiatal szolgálattevők jó Szelel Teréz között első lett, míg az össze-

,·ont értél·elésben a hammdik 
helyen végzett. 

Kalocsa állomti<on, ahol k�t 
év ó:.a mé" horzsohsos bal• 
C'set sem fordult elő ran'Int 
jelent i·asiitasnak lenni. Ki
próbált. körültekintő szakem
berek dolgoz.nak. 

H-:>�· fest ezek u'án a jö,·ő! 
- kérdeztük Reményi Já no-$ 
állomásfőnö1,öt. miknr \'Í<::7-
szatért szokásos ellenőrző út
j á,ól. 

- Kalocsa, amely a múlt
ban tipikusan alföl-li me=ó
t•áros 1·0!1, most minclen év
b�n bővül eay-<'(111 tíj ipari 
litesitménnyel. A p,r,riknfel
dolgozó, a malomipari t'tílla
lat. az elektromos ké zül&ke;, 
!!'·ára, a finomme<:hanikai 
üz..em. a Tüzép. vagyis a 24 
kisebb r>s 9 nag,·obb ,·állalat 
e�,-re töl::b munkát ad a vas
útnak. Ezért a közE'liövő�n 
sor ke--üJ ma id a vá'!ám·bő,·í
lé.sre és egv kétoldalas beton
rakodó épígsére. A Kalocsai 
A sztalosipari Ktsz ism(>• ho•
zákezd a felvét�Ii épület re
no,·álásához. És u�,·anúe;,.·. 
mint korábban. rén Lajosné, 
Sznl>ó llona. valamint Kolo:s
t•ári Mihál„né külföldön is 
híres pingálóass�onvok kife�
tik majd a termeket, irodá
kat. 

A 11Ppm1ír6s•eti kincset érő 
állomás torább s=épiil, fej
lődik. Gazdaeodásár.ak alap'� 
az az áldozatos munka. amit 
a kalocsai vasutnsok minden
nap végeznek. Ha van még 
egy ten.vér.nri ü re,, hel v az 
állomásfőnök oklevéllel · díszí
tett it-odáiában. azt minden 
bizonnJ·al ez é,·i munkáju'.t 
elismE'résfrel fogják kitölteni. 
Nemcsak k�züln�k n1. hanem 
tesznek is érte. 

M. F. 
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Használjul{. l�i jobban Kettós iinnepiin k 11an 

a l{.01�szerü 1nozdonyol{.at 
A jub!leumév és  a vasutasnap, 
Kettós ünnepet nyújt minden vasutasnak. 
Százhuszonöt éves ma a magyar i·astH. 
Akkor még csak Pesttöl-Vácig tartott az út . 

Ennek ellenére lelkes tömeg i·árta. 

AZ t:LSÓ ÖT HÓ Y 1P SZ.4.LLÍTÍSJ TAPASZT \ /,A T 1 /Rt1L T,l ,  ÍCSK OZT lK 

il BúlJAPESTI IG l ZG I TÓSÁ GlJ.V 

[gy a beindulást siker koronázta. 
Allítsuk most szembe a m illtat és jelent, 
,l százh11szonöt év ,:ajon m it is jelent? 

Fontos tanács!coz:ísra került 
.sor jún1u.:, 23-an a budap.z..-;ti 
igazgatóságon . Tóth Já nos. az 
igazgatóság ,�ezetője. a!ci a be
számo!ót tartotta. c,ak .. kibó
dtett osztúlyYezetói értekez
letnek" nevezte a tanácsirn
zást. bar az j6,·al sz.éle�:>bb 

Az új ko!!ektfv .szerződés je
lentö.ségét méltatYa Tóth Já
nos rá.mutatoti arra. hogy a: 
abban meghatá rozott jogok 
csak úgy é-rt·én11esü!11et nek 
iga=án a casutas dolgozói, j , .  
t·ára. ha kiitelesség?in l;neh is 
maradéktalanul elege, tes:ün 1, 

Az év elsó öt hónapjubr,n rn g 
so'.� nehéz-.,éggel küzdü· t a/. 
igazgatóság - mondotta -. k 
itt az ideje. hoqy valamennq 
szakszolgálat. főnök,ég hozza
fogjon a hibák kiiavítá,áho1.. 
hogy méq ternzerűbben. erE>d
mén:,esebben dol:::ozzur,', 

!\Iérlegre téve az <?'.<ó u' 116-
nap eredményeit és h,· n;·O'i
ságait� részletes értt<<elé'-� 
adott a budap,?sti i c,az� .Ltó:Hi� 
clo!gozólnak edd::::i m un!tá j, -
ról. Kiemelte a lie'ytci1lá, 
s=ép pél.dá,.it az elismerésre 
méltó teljesitmenyeket. de a 
t:ipasztalt problcmú\ról. a• 
egyes te:-ülete,,en megoldandó 
te!adatokról em feledkeze• t 
meg. Lás ul< ebbóI is, abból is 
a legfon to;ab ba!rn t. 

Személyszállításban fo!1·tn
todo!.t a taynJv n1eg:·ezd,jdüt' 
csökkenés: 5i.7 millió utist 
szállítottak. 3 m il/ió,·al kere
sebbet. mint a m últ ev a=o
nos idós=akában. A z-sűfolt-snq 
csö'.cken:ésére tet• intéz edé
Ee:0. bevúltak. a fel ·rnb�dtll, s!. 

körü \·o1t. Az ilyenkor �7oká� 
szerint meghh·otta:rnn kívül 
ugyani-c- a budapesti igazg3 Ló
�1�hoz tartozó i·ala mennyi 1ü
nokség t·ezetöje, part-. s=ak
s=en·ezeti es K1SZ-tirkára ,s 
res.:t rert a tanacskozá.�on 

� fiú,.;vetl é.s u maJu") 1 -i ün
nepi io. �'.l..om a,kalmá,·al 193 
mcn ,i ,o vonatot indítottak. 
'\ koc., szol;\álat jobban bizto
:--i o ta '1 KOco:;ik be}.;;ó t'·:-i l<ül
�J t.,L.' -='=tgft . A zern, !.r,z . -
1 J , 0113. 01< 111. n2�rcnd�zerü

'· -� a tn ral11i 87.99 . :á=alék-
1,al s:em be11 ss.2,; szá:alékos 
l'<Jlt a: idei első öt hónapban 
,\z n· elején <.>bben a te';in
t ::-.tb.:n na�yon alacson,· �zint
ról Indul• a budap�sti · i ,. '<!J
tó,ag. h",zc,,n a te�1ef"'.-.,úl1 1t, ... 
tor!,· d ....... al -. a kt-d\'c"ZÓ 1 n 
idój:'m'is m , t a lc.nu;.iri me
netrenchz rti,ect c.;n1, 77 J:l 
sz.Ut�ék ..; vol 1

. Azót:1 bur a 
�zobl ,·onal átép,tc.;e e� m· s 
,·ona'akon folyó mun.:úhtok 
m a•• több a vág{m -wr s a 
la�..;új 1. a !n<'")net„0nd-zeru PJ 
fokozata in javult é, május
ban m r rn ).�ha1!!dta n 91 �zű
z.alJkot. 

A Tiszta R!ldapestert moz
ga'om int zkf'dé-si pn•é'ba'n 
elóirt köteleze�t,éqeinek ele .... • 
telt az !�azgatós.-\g. Folyam�
•o, n vti!1 a budapesti fupa
lraudt nro1< nn::?vtnkaritftsa. AL 
n,c,agcx u öró'1lálkozó re< -
ve"őine1<. ezpn felül  ,86 cso
port közel 50 ezer uta,,nak 
c>!YÜ tcs elhelvez,;<ét. a fo,,o
rn•u-san be!ndult üdü,óforgn
lo:n tobbletszere:,·én�·-,zü'<
�-r etét i,, s·k<?rült b'z!o,íl'lni 

jusbo n naponta átlag .17 1 ko
c,i/;iall,tá� maradt et. az idén 
csak 57. E� pedig tényleges 
áru\·i-,-,zamarnclás e�etén sem 
lehe·ett jelentős. mert a ho
nap t egére mindö-s:-:ze egy ne
�ved naoi r.:1kodá. i te1

., •sit
m.,,nyne:, felel volna meg. 

:\lunkafeg, dmi probiéma-
ként b,rülta a koc-., kiegyen',
té .... i te\�é1,cnv��ge1 Aprilisban 
c�a!: a= l'lóírt kocsimennyiség 
r.7.7 saá :n lel.at adtál. ki. ma
iusba11 J.'l •. i .,:a :atélckal n •a
radtal; el a kien11enlitési l'lo
irastút. Ez r:. n1ul:l ztiis 7 z.'i-
1al,>ko-; ve..;.z e..;éget okozat ed
d:� 0.1. i�a�atu,á�nar<. a muri
k , er:-.�n, ben. Ez a gy;s, k.or'.At 
nem fnl\ !:1t '1ato. rrnnden ér!n
te .. �zo gala • he Yen be ke-11 
tartanl a tE h!?r:,oc.;i-gazdn1-

koda, el!v0n,u!yó.nak btzto-;1-
t ,,·ra hozo<:t intez:�ede'- \ 
Az e1 t: .. t ..,z3l. í'"á t ·lje-:,i 1ne
nv . e-rt n.ébul �o:-:t t t 1,-e • az 
,. ho�,· p ld ·u1 ,na}1t•ba11 at

lago ,rn 1,:1 százalékkal maaa
,,,hb  l'Ol• a dolgo=ó rakott ko
c i , ten ny. ég, mint  a n1egen
'7edPtt. lJ,::, nnakl·or a t·•her'·o
c, . .:\'. �tat ku'; k" ha�zn::ila...;a a 
ten z.. 1 �2.2-1 tonna heh·etc 
e .', 2 1 .tt:; tonna \'Olt. Azono · 
.;z, l'U e•, ! 1 clje ítm i.nvhez 
em'att 1 1  -IOO koc, 1·a' t<,'.Jb t 
KPllPI' fülha,ználn' 

1/ww,, l.-ü/J.�églu/1,,p,•.< 

a i·o11lalmmá/ 

hatnak az állomási é� fűtőházi 
munkában tapasztalható fe
gyelmezetlens2gek is. 

Sajütos problémákra vetnek 
fL·nr� n ,·ontatá.:.i szakszolgá1at 
eredményei. Amíg a gőzmozdo-
1•yok 2.G mill iói-a! túlteljesí
tett-ne 100 etkm terrüket. a 
Dieseleseknel 1 . 1  milliós. a vil
lamosmo:donuoknál 445 ezer
n•l több /emaradá.� mutatko
:ott. A maga:-abb teljesítményt 
d kor,zerutlen és lényegesan 
dri �ábban lizemeltethető gé
p , produkáltá',. s dönlóen ez 
u ozt,i a ,-ontatás 3 1.2 millió 
forinto., l,ölt.<égtúllépését. 
Sz ·mbc unó kh:i<;ználatlanság 
mutn· l:oznt· nz értékelt idő
sza',b!ln a D�es�l-mo don\�Ok
P d · 74 e=er 100 etkm-ről 58 
c:Pr /OU etkm-re l'Sett rissc:a 
a: , {/!I Dt iel-gépre esó ha-
s;on�il ier-te/jesitmén11! A 
-..zo I t'p 0len" -gek ,c,;1.á.rna 
az �--o üt hónnphan a bázis
} o� \ ,iuny lva ::!5 :i:.7lizalék
k 1 no, d 't. a l�e,naqyobb 
,,r .n1 b n (27 s7.ázalélrka!) a 
gö,mozdoP1·o!rnál. A legtöbb 
s•o1qá1ar keo'elenséget a jár
rr Jcu·itó iizemeJ.; ross� m u11-
ká1a. tu1·ési liataron lerö al
ka•rés:eJ; a n  1aghián y  miatt 
történt be,;pitése. s'irgós ese
tr.kbe11 a teclt nolóqiai fegye
lem lac:11/ása ,;_, fiatal moz
c/011 11 i-e:etul; tap.a.,::taLatlansá-
g;i of,o:ta 

A me old ,ra , aró problé
mak ol. " tenn,való,cruJ a lé
rn·eg ígv 0„-1;:,-�o :-.zhetó• a s-:::e-

A khc•n·onati Kci le ,<'dé-, m e'11- cs teher ronatok 111 enet
n1en trend ·:terű é,.. ne., n,.,,n - rt>ndszeru. cnrnek. a teherjor
'11 r"\·ü ' I· zae.•k�.-.J;\, e-Ji.;ó--orb. n galo.n :er,·s�eruségt►net; ;aei
a f,konalakon fo1'·ó énit ,,i tasa, a s:' ironnlasabb 1eher
n,u111tá'atok kot ·1k�zinenve. koc-s -g7 ,lalkodas, a kors:erú 
A m ig raval11 ot hón!lp alatt n,itatu1armií1•e1· jobb ldhas::-

Csodás, szép ráltozást. Látjuk szemtől szembe, 
Ezer fc11ylö sínpár tör a t:égtelenbe. 
S felette, mint  a szél. m in t  vad bérci sasok . 
S=ágitldo Diesel- és dllamosvonatol,. 
Épül szép hazánk is, nap-nap újja éled, 
És e csodás testben raslitunk  az élet. 
Éltetó i·érere befut m inden zugba. 
1\-Tint fényes győzelem diadalmas útja. 

Képzeletiinkben még nem is értek ,:ággya. 
láris az álmaink válnak ralósággá. 

Pedig ma sem élnek holmi csodás lények. 
Csupán csak jobbak a m u nkakörülményei: 
!gy vál ,•alósággá ráqytmk. célunk. az út,  
S swcialistái-á. az ember. a i·asút. 
Ehhez ho.:::on sikert minden cas11 tasnak 
a l111szonegyt>dik magyar t•asutasnap. 

lllé� Gl ul 

Sínek 
Párban futnak a végtelenbe. 
Futnak. enyésznek keskenyedve 
Fényes fémüket napfény t·o11ja 
s tekereg számtalan kigyó:::i·a 
az élet útja. 
Azt h iszed. n incsen i·ége - lwss:a. 
órökké tart. önmagát húzza. 
Láttad-e már, hogy kí ,:ezérli? 
Tudod-e azt, hogy ki  inté:::i 
a::: életed? 
A sin s az élet egy'ilt t  futllak. 
Egyszer völgyekbe majd domboknnt• 
A megkícánt jó mind tiéd lesz. 
mert munkacal - amit akarsz -
elérhets::. 

Gáll György 

A vasút huniora 

Ez n lyuk, nem lyuk . . .  

607. az irle11 75:J cáqri ny:ar ke- 11 lasa Tobb• kell tennie az D J. jegyvizsgáló szolgála a ellen sohasem merült tel 
rüli ktadá ra. l nuegesen ho,z- ,, z ató á.gn ,k a h 'rín -zó panas1.. csak éppen semmi sem slkerült neki u�y, ahogyan 
rabb íd,it , ,. ammal. \ on .- mw, cae ö pot' tor'. a gaz- tervezi.e. Amikor az eset történt, akkor is kg ·elmeze•ten, han-
tokknl eg,·ütt e!áN:orgo moz- d ill.od •ban a túl!ép sek meg- gosan. na�yot köszönve lépett be a koe5iba. 
don;-ok hiányozna'· a b� . r- s1ü:1te 'éé, . Számolni kell a K .  . k t k 1 r 1 • , • r 1 

A= elszállított 16.3 miWo napjában példa netki.!1 állo. ,·ezett to,, bb,tandó , onat J _ m· ,odik  félévre ,·ár ható na- - erem a me,netJegve e e�� -:sre e mu ,a rn . - 1ang-

tonna aru a bázishoz 10.J.9. a magas arutonna-teljesitményt mii. A naponkénti 80-I OO gép- g; obb szállít�si feladato'-k:il zott nwgfelle-bbezhe.etlenul a fe-lszohtas. Akkuralu,·,n. Jól meg

rerl'l,ez �'iszonyftra 103,2 s:a- produ ,,á! a !\IA \', düntő re,ze reviírá-; miatt több mint I o s azz<tl ts. hoe.y m1r a �a�; 1
1 n
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::a!ékos teljesítést jelent. A ,·olt a budape,;ti tga,"ató,ár: ezer koc,!óra-k , es,el Ls sza- n1 ár! szemeJ\-tÓr�alom befeje- on �•' rns,:.o ·1 egv rE> ur Je!!Ye es e ,e nagyon a e,·e-

1erv�z,-ttnél .'.!30 ezer tonnaval aru,z llltá<.i ered ·nénvén<'k. molnl k 11 .  A: ilyen ves:tese- z ·�c> l'lő ' k:-zd 0té• Y<?<zi az 
I 

de,t 
1übiJ fizetö koc-,iiqmyc-s árut :\1 ndmkább kleJé::dti az gek nem írhatvl, teljes m.Sr- a,: árusz J:ít·\,ban a c,ücsfor• 1-Iit tegYen • - tünódött. A ,•ilagérl sem akart soha-
szá!lított az igazg:itó;.:íg. Ab- "azs::atósag a fln-aro,•at '> ,  ti klJen  a paluaép!rés s:amlá- galom. sem sz.abálylalan lenni. Ide'lesen forgnt;a .-el 'ben a jegyet. 
ban. hogy az év e!só öt hn- .,zállí•a ·i igén�·e!t Ta,·aly ma- jára. hiszen erö,en 1 özre- L. J. 1 majd menté öt!ete kímadt. Kilyuka ztotta az odautat i,; és egy 

___________________________________________________________ ! nyilat rajzoh·a rúírta a jegyre · ez a t�·uk ncn1 lyu'.-:, az a lyu� 

I 
a l;-uk. 

! Tervpályázat 
Közös cél A 111i11ir:::ter nójegJe 

Az t:píté-;ügyi és \·nrosfej
leszte-si :\Iini-szterium. a Közle
kedés- és Postaügyi :\Ilniszte
rium e a Fö,·árost Tanács 
Y\.��r.:!1:ijtó Bizott 3�a n,-uvá
nos. t itkos tervpá1,·ázatot hir
d�t Budapest-Kelenföld pá
lua11dt•ar lij felt•éte!i épii1eté-
11�k építés=eti megoldásá1·a es 
a::: állomás elötti Etele tér J;i
ala1.:ítására. 

a kocsiforduló g orsítása 
1 Köztudomúsú. hogy Baross G,1bor. a .. , asmlnl,zter" nem 

szerette a dohányfü,s!öt Egyszer a Keleti p lyaud,·m·on egy 
eisóosz'ályü. nemdohám·zó fűlkéb.n roilal l h::lve\ inlrngnito
ban. Az indulás perceiben hordár kísérettel. egv júl öltözött. 
köYér úr sz:í l l t  be, ll((Yanabba a tülkébe. ,,hol a min:szter ült. 
Szó nélkül elhelyezkedett. majd e"·'· ,·astag sz;varra gyújtott. 

Az Osztrák Szövetségi Vasutak vezetőinek budapesti /á:ogatása 
j A miniszter elős7ör esak nézett. aztan halk:in ud,·ariasan 

így szólt .  Kérem Uram, ez nemdohánvzó szaka�z• 

A tetTpál,·ázati lctirá� é, 
me11é!detei 1 971 . iún·us �.1- .vl 
,·ehetö'< át az t:pítésücn•i és 
,·árosfejle,;zté,;i t1r ·ni. z,crium 
Gazdasági H.i,•::il.Jlúban (Bp., 
V .. B21o·ann�-z u, 2-4. fszt 
3.l 50 Ft befize!esét i:::azoló 
fal:id ,Ye,·ény ellenében. Az 
(i�Z�'.{..:l 232-90 . 105-?;-H.i::! c:zft
mu Epírésügyi és Vá ro�fej!es::
tesi 1\li11is�lérium Bereteli 
s-:ámla Bp. c!ne\�ez..::"lű �7:' mla
r:i kell befizetni. Az ut:ih·án,
Kiizlemény ro,·atában Bp. Ke
lenföldi oályaudi·ar ten-pcilyá
;:1ta szüveg szerepeljen. A 
t:!rvp�!yázati kiírtl'"lt cs:t!, n b.:-
h:eté-at ig:izo!ó feladó,·c,·énv 
ellenében lehet átvenni : héi
köznap 10-14, szombaton 10-
12 ó:a között. 

B21,ül:lési (postára adási) hn-
1:.ridő : 1971. október 25-én 24 
�ca. A legnagvobb p:U\-adij 
o,szege 1 20 OOO Ft-núl t3bb. a 
I0gk:sebb meg"\·étel fr,,ze110 
1:; OOO Ft-nál kevesebb nem 
lehet. 

Emlékkiállí tás 

Dr Mészáros Károl11 m;ni�z- gyeshalom kozos hah'irállo
t.rhely-ttes. a MÁV ,·ezér- máson a technológiai folya
igazgatója meghf\•ására jú- matokat zül{kenómentes,é ten
nius 3�-'.!8 között Ma;;.rnror- ni. 
�,.á<?on tartózkodott dr. Karl Az o,:trák s=oretség; Va.•
Kalz, az Osztrák SzöYetségi u tak elhatározta. 110011 a kó
\'asulak ,·ezérigaz((ató.ia és d r. 
Erhard d'Aron. a béc·f , asút- i·etke:ő lla rom "'' alatt t·i l  

igaz_:itu,· g elnöke. ,\ , end/i- lamos!t;a Bécs-Hegyeshalom 

,::eke• dr Csanácli György l·öz- J·ö:öl t  a rona1at. Mivel :\fa
lekedés- és po<t3üg,- min'9- r,varországon k Au,-ztriábnn 
t�r i fogadta. más-ma-; a \'i llamositá,i rend-

A latogatás alkalmából dr. ,7,er és e kettő fle;;ye,halom 

Karl Kalz ,·ezérigaz((ató n�· - [ llomáson talá!koz'k. mú,zn

latkozott lapunknak. N�·i!at- ki ,zerYeink feladata !e,z an 
nAk mec,oldnsa, hogv a két l:ozatában a kö,•etkezö!,s>t 

mondotta 
1 - Azert jöttünk Budapest-

re. liom, a 11e111�etkö:i forga
lom leafontosabb  kérdése;t 
megbeszÚjiik. A ,·asutak ál
n1 úlnuk a hata rokon. ezert 
n�gy fon to;;;.;úgot tulajdon1-
tunk annalr. ho"v a kérdéseket 
(;zemé y2.;en \ :ta-...�uk me� 
Legutóbb, .1 én:el ezelótt a 
s:emetyforgalom /ebonyolita-

1 ,áról i·olt szó, most pedig az 
áruszállítások üg11ében jöt-

1 tün/,. Ausztrla jelenté" meny
i nris�gű árut vár Magyaror-

rendszer csatlal,oz{,sát kidol- 1 
Az utas csak �éze.tt és tov�bb pöfékel! . EtTe Baros� tndu

goznk örommel állapíthatom latosan 1,,ebbe nyult es e� ne,· 1e_g�·et n::u.1 '.oll  át a szi\'aros
meg. hogy magYar kollégáink- 1 na,r �z elfogad a és mm ha m1s"m tortent I olna. tovább 

k;! minden tekintetben s!- po eke.t 
k -ii!t azonos nézőpontra ke- 1 A m n:.-zter felháborodva felugrott. 
rülnt A Hag11ar Alla nu·awtak - Kalauz: K alauz! - kiabált hangosan. 
tcT!'be vet'e Hegyeshalom ál- - Bünte,-«e meg ezt a "zabálysértót - mutatott a szh·a-
lomás korszerusítését é., ezt mi ro,1-a. amikor a kalauz odaért_ 
ma.< határállomásokon szer- A k'.'llauz nem ismerte a min!szte1i. de nzt tudta. hogy az 
utt tapasztalata ink rendel- f. os,tá\;'1i uta ·snJ mlndig óvatosan kell bánni. B?!épet• a 
kezésre bocsátására/ segítjük. fül�é?e , és . udrnriasan szó,·á tette a szab,ilYsér•&st. miközben 

a ttllo láblara mutatott 
A _ _ 1\L g;-,ar Allamvasuta,;: v:- 1 A kövér úr - süketnéma ,·olt - csak nézet:. aztán a nh-

zeto,vel folytatott lárg�·ala- jegyet. mel)·et Barosstól kapott á•n;-úitolta a k itauznak A 
so:, mind,:égig ni,·elve.s lég-

, 
,,a �tas na�y ::-ze�eket m�reszt:7e összeliao!a mag:ít.

. 
tisztelget!. 

korb�n z.1Jlolt,ik le. 'TlaJd hátralva mmf a rak, lnlépett a l'ülkéból és [ctv szólt 
B:i.rosshoz: 

0• 

t - S'.ljnálom kérem, de a miniszter úrral én sem merek 

/ 
,..kezd,•ni 

1 

1 

Pot.l111a11 iczky báró borramlója 

:.\Ia;aynroNrngon is sok e1lenző.ie ,·oi• a , a,útnak Fel
J��úJt 'n n falut. n ·vúrost. , I,szafeileszt i a lc4 enl"'eSztest - �1ond
t�k sok'.l.n. A Tudomány0<; Akadémia ol�·:m áll .. �pontot kép
\ .. l�lt. htJgy ma:_ a!Rrt sem jó dolo!t a �.-a"lút. meri a szegény
lege-nyek. u betP·trok fel�zedik 3 slnPket. 
_ _ A _ _ió ko��ilkkal. lm, akkal rendPlkező n�me,ség killönös 
-",,e:zi_'.-':·aJ v1seltet�lt 

_
a ,. ultal szemb�n. kö:tük az akkor 

mar meg Podmarnc7,ky ,János. 1<mert Pest Yam,egvei föld
birtokos. (A Nyugati pályaudvar elődje, az 1!1dóhúz· területe 
az ó birt-0kából lett kihasítva.) 

- Sohasem ülök föl erre a fránya ,·asútra ! - mondog1;1t1;3· - Egyszer azonban úgy hozta · a sors. hogy a vasüt 
1 �.nalkozott a_ le��l-�almasabbn?� úti _e.Hja eléréséhez. Meg i� 
1 va1totta a „bUle-tat . és a beszal.�s e-lott odament a mozdom--

I25 é11es a magyar va.,út szágon át a Szovjetunióból es 
c,mmel e:nlékkiállít.ás nyílik I előre meg kell tenni az intéz
július 9-én a Közlekedési M>J- kedéseket az áru fogadására. 
zeuniban. A kiállítás egy ré- Közös célunk, hogy a nagv 
,ze az egykori Magyar Közép- �zállításol< fennakadás nélkül 
ponti Vasút történeti anyagát is gyorsan bonyolódjanak le é� 
tárja a Látogatók: elé, másik ez kölcsönös tennivalókat ro 
része pedig a napjainkban e-gy- ránk. Nemzetközi szabályoza
te kor zerúsödő Magyar Al- sok alapján mea kell gyorsita
lamrn<utak fej!ódé,;.,<t érzé- l ni a kocsifordttlókat. Meg kell 
kelteti. ,·izsgálni, hogyan lehet He-

Dr. J\lészáros Károly miniszterhelyettes, a J\1AV Vt'Zér
igazira(ója köszönti az osztrák vendégeket 1 

���:
tóhi:iz. Egy ezüst ötforintost felnyüjtva c-sak enn� it moi1-

A.rtán. la,,,,an hajt.<.0n ám kérem ' 
(Larzkó Ildikó feh étele) GergelJ Jozse1 



• M U;YAR VASUTA� 10n. J-CLn:s :;, 

Budapest válogatottja 11ye•·ie 

te•·öleti lahda1.•úgó-to1.·nát a 

! Az utókor 
hálája 

jegyében I - Jó eretlménn:ve' zirult az 
újítási hónap a szombathelyi 

24 iagií keret készüJ a nemzetl.özi [júsá;;Í Iabdariígó-formíra Baross Gábor szobrát ismét jár�újavítóban : -�8 javaslatot 
felállítják a Keleti pályaudvar- ! nyu!tottak be maJusban a dal-

USIC-

ha jnokságok 

A Nemzetközi Vasutas 
SportszöL•etség (USIC) 1971. 
évi bajnokságai közül május
ban bonyolították le a tenisz
és a férfi kosárlabda-b:ijno:,
ságot. A les;jobb vasuta•teni
s.zezők találkozójára m:,\.jus 22 
-30. között Brüsszelben ke
rült sor. A magy�r vasutas 
teniszválogatott ma'.(á,llta a 

1 helyét, 19 csap1t közül a ne
gyedik helyen végzett. 

A koi:árlabda-bajnolcság 
• színhelye május 30. és június 

nál. Avatására június l0-én ke_ go�ok. �oráb_ban, az év első 

1 rül sor az indulási oldal be- ! néoY t-o_n'.1�J�b�n. átlag�an 
járata, illetve a ?:l-es posta- j csak 13 UJt!a..�1 iavD;Sl_at . szule-

l hivatal m�lletti térségen. Az , tett. A;,elb1rálá� -�,ms __ 1gaz_ol
avatási ünnepség szervezésében ! ta, hoo}. a 3� UJ1tás tobbsege 

' é� rendezésében r_észt vállaltak I 
hasznosithato. 

a 11�1"'.' Tisztképzo Intézet hall-
, 

- Onkéntes ,·érad6napot 
gato_1 1s. tartottak Debrecen állomáson 

Harom ifjú vasutas - köztük , június 10-l l-én. összesen 179 
e sorok irój'.I - az intézet igaz.. j vasutas - főként a szocialista 
g�tójának megbízá ából felde- brigádok péld/\ját követ,·e -
:1tette_ 82: egykori kö7:lekedési j 57 liter vért adott. Püspökla
allamt1tkar, maJd miniszter dány vasúti csomóponton jú
élotének k�vésbé közismert nius 15-én rendeztek ,·éradó
részleteit, kinyomozták sírjá- napot. Ott 39 dolgozótól 12.S 
nak helyét. liter vért vettek az orv05ok. 

Az ország közvéleménye ed- Tízen először huszonkilencen 
dig is jól tudta, hogy a .. vas- már többször' (ec:)·esck nyolca
miniszter" nei·éhez fúzódik a dik-tizedik alkalommal) adtak 
rasúti-onalak nagy részének ál- vért ezen a napon. 
lamosítása. a magyar vasúti 
zónadíjszabás megteremtése, a 
posta és távírda egyesítése, a 
V2.skapu szabályozása stb. Ku
tatásaink ezen kívül sok érde• 

A kullúmevelésl és sportosztály által kiirt területi bajnokságban első helyezést elért na- 6- között a buL�ár,ai Buroas 
dapest területi ,·álogatottja. Középen Farkas József edző, a kép jobb szélén Szamosi Nán- ,·olt. Vá:o-sato•tun!,, am�Jy a 
dor, a budapesti területi blzottsig sportfele lóse. (Jécsy Gyula feh étele) Pécsi VSK NB I-es cs-:p:itára 

épült, már hcte-ld,el a bajnok-

kcs adatot tártak fol. 
Egy régi kön}·vl>ől pé!dáuJ 

megtudtuk. hogy a másokho7 
és önmagához egyaránt szigo. 
rú, de igazságos Baross egyik 
mozdonyvezető rokona balese
tet okozott, majd kérte a mi
nisztert : ,.simítsa el" az ügyet. 
A válasz ez volt :  ,.Baross a 
fogházban is legyen Baross/"' 
Ezek után könnyebb megérte
ni, hogyan tudta a fiatalon mL 
niszterré kinevezett Baross 
Gábor e:t.ávolítani körm·ezeté
ból a korrupt tisztviselőket, a 

- Jugoszláv p:ílyarenntar1á
sl dolgozók 18 ta�ú küM;Htsé
gét látták vend,é-;ül a na�r
kanizsai palyaf�nntartási fó
nök..�g dolgozói. A \"nr· sdról 
erkezett Yendége·_ és a ,·en
déglálók 30 tt.gú c,;oportja 
• ·agykaniu.áról elinduh-a fel
kereste hazánk fővárosát 
majd Balatonszárszó!. Fonvó� 
dot, végül Zalakaros éttermé
ben rendeztek kitűnő hangu
latú búcsúvacsorát. 

A kultúrnevelé.51 és sport
pszlály ebben az évben is meg
rendezte a hat vasútigazgató
!lág i fjúsági labdarúgó-váloga
tottjainak tornáját. Ezt azon
ban megelőzte a hat terület 
házibajnoksága. Amikor ez a 
küzdelemsorozat lezajlott, ki
alakultak a területi válogatot
tak, és a versenykiírás szerint 
júniusban Budapesten össze
mérték tudásukat. 

Az idén Budapest és Szom
bathely került a döntőbe. A 
kés csapat június 25-én mérkő
zött az első helyért. A szakem
berek és a kisszámú nézőkö
zönség az első félidőben jó ira
mú mérkőzést látott. Szünet 
után esett az iram, a védelmek 
azonban mindkét oldalon jól 
hárítottak. /gy· a mérkőzés 0:0 
arányú döntetlennel ért véget. 

A szabályok értelmében 11-
es rúgással kellett eldönteni az 
első hely sorsát. Ez a buda
pestieknek ment jobban. Mind 

ság előtt te-rv szerint ké-szült. 
az öt játékos értékesítette a csoportba került az :epílők és A szakvezetőlmek , azonb•m, 
büntetőt. Ezz�l szemben a az NDK válogatottjátval. Első különböző akadályok miatt, 
szombathelyiek csak hármat mérkőzésükre július 13-án mégsem sikerült a legjobb 
tudtak belőni. 1gy az ez évi Martfún kerül sor. csapattal induLni Burgasba. 
tornát Budapest válogatottja Mit várhatunk fiataljaink- A válogatott i;:y is helytállt. 
nyerte. tói az idei tornán? Az igen erős m�zónyben cso-

portjában a má•odik helyen 
A területi válogatottak tor- Gyarmati János edző jó s:::e- végzett. s az 5-8. hz!yért 

nája ezúttal is kitúnő alkalom replést vár a csapattól. Ha a mérkőzhetett. Itt a jugoszláv 
volt a válogatásra. Gyarmati fiúk olyan lelkesen, fegyelme- válo.!?atottól , ereség•t szen
János mesteredző, a nemzetkö- zetten játszanak. mint a ta,·a- vedtek, az , "DK és a cseh.<zlo
zi t ornán részt vevő vasutas J); gárda, reméljük az ered-

1 

vák ,·asutas,·átog:itottat azon-
válogatott edzője, és közvetlen mény sem marad el. ban bizto<an fzkt�tték k&t-
segítőtársai, Simonyi Ferenc vállra s végerecL.-n nyben a 6. 
edző és Nagy Sándor, a je-::,·- (,-f) helyen végeztek. 
zetfüzetekbe bejegyzett nevek-
ből 24 tagú keretet jelöltek ki. 
A kiszemelt játékosok, akik 
közül a szombathelyi Stieber, 
Derdák és Horváth, a debrece
ni Szabó Loránd és Mezei ta
valy is szerepeltek a kupagyőz
tes csapatban, július 7-1 1  kö
zött Budapesten előkészületi 
mérkőzéseket játszanak. A 
végleges, 18-as keretet július 
9-é.'1 jelölik kJ. 

A vasutas-,·álogatott a II. 

Három vasutas súlyemelő Szófiában 
Szófia, Unh•ersiade. Sport

csarnok. 1971 júnlu�. Súly
emelő Európa-bajnokság. Fan
tasztikus súlyok. fanatiku� 
sportemberek lélegzetelállító 
küzdelme. 

dig egy Jott..-\nJ;t �= lát
szoLt, ha�· újonc az európai 
izom.kolosszu ok békés had
s:lre!(ében. Anúkor - küm·
nyűsÚl)·ban - m:.ísodik kísér
letre kinyomta a H5 kilót. 

hízelkedő embereket. 

- 11-lunkásór-MHSZ talál
kozó rendezésére keriilt sor 
Miskolc '!'inai pályaudvaron. 
A mun.kásórók ígéretet tettek 
hogy a jö,·őben· rendszere:se,; 
segítik az M HSZ teYékeny:;é
gét. A •,aráti kapcsolat elmé
lyítésére máskor is nerveznek 
hasonló találkozókat. 

Végrendelete szerint szloL•á
ldai birtokán temették el. Ha
lálának ;öi·6re lesz a 80. évfor
dulója. Sírjának helyét eddig - � .  MAY-,:ol;in k'>':1�· 
kevesen i smerték. A :r,r.\ v lexb_r1gad . szerzodcset teluj1-
Tisztképző Intézet most azt tottak Pccsett. A gazdasági 
tervezi, hogy !€!veszi a kap-

1 
m_unk'.1 termelé!nenvsé'•ének 

csolatot a zsolnai Vasúti Főis- n_ovelesére
_. 

a minőség javitá
kola hallgatóival, s 19i2 máju- s_a_ra, :1 biztonság fokozására, 
sában közösen koszorúzzák :ll modszerek alkalmazására 
meg Baross Gábor sírját. 1r_ányuló szerződés teljesité-

Ami pedig még a mostani 
set rendszeresen értéke:lk. 

szoboravatás előzményeihez 
tartozik:  a fiatal tisztjelöltek 
egy háború elötti telefonkönyv 
nyomán három egyenesági Ba.
ross-rokont találtak. A vas
miniszter utódai meghatód,·a 
fogadták el a meghívást a szo
boravató ünnepségre. 

f as utas tern1észetb11rlit 
tllllilkozó lelinyf 11/un 

Aztán jö•t S=arv:,.s Gábor 
és Máthé Jó=sef. SzatTaS Gá
bor úgy hajolt a súlyzó fölé, 
hogy a roppant nehezeken kí
,·ül megszúnt számára min
den egyéb. Talán csak tuda
tában vibrált: ő a magy:,.r 
csapat egyik ásza, akitől ott
hon solcat várnak. 

Igy is ,·ersenyzett. N,·om:ís
ban még a másik magyar, 
Ba"ÓCS volt a jobb, di? jö!t 
a szakítás és a lökés. &�iát 
testsúlyának kétsz:-resH úgy 
emelte. lökte a magasba, 
ahogy Kinizsi emelhette Ke
nyérmezó körn\'ékén a ma
lomkövet. A szovjet izom
ember, Kurencov ugyan az 
összetettben 2,5 kilóval meg
előzte, de így is Szarrasá le:t 
az ezüstérem, �·ál tósúlyban. 
Szarvas „beérte" a 460 kilós 
új magyar rekorddal. öt kiló
val javított a nemzetközi pia
con is tiszteletben tartott 
magyar csúcson. 

Nem kellett ennél jobb 
ajanlóle,·él ebben a sportág
ban. És l\Iáthé Jöska nem 
hozott szél!rent Tóth Gézára. 
tlete első na[!y nemzetközi 
�-ersenyén három bronzérmet 
csomagolt útipoggyászába, 
amikor haza indult. 

A magyar cs:ipatban hel�·et 
kapott három va,utas spor
toló számára Szofin nem rnlt 

'ábrádl Lajos 

A Hivata los Lapból 

- Hafos nfr dó. A debreC'e
ni vasuta,klubban hat állo
mási dolgozó �ycrmekenek ne
vét jegyezte be ünnepélyesen 
az I. kerületi Tanács képvise
lője az anyakón�·, be. Az 
igazgatóság és a szakszen•eze
ti bizottság megajánde!rnzla 
az ünnepe:teket. 

- Ki mit tud 'l"etélltedót 
rendezett a szegedi MAV 
KISZ-bizotts.\g tizenegy alap
szervezet fiataljainak rész,·é
telével Első lett az igazgató
ság csapata, amelynek tagja: 

· A szalc:szervezet kultúrneve
Msi és sporlosztálya mell<�tt 
működő természetjáró bizott
�ág ez évben június 19-én és 
20-án Leányfalun rendezte 
meg a t•asutas turisták orszá
gos találkozóját. 

Nem kis érdeklődés kísérte 
a megmozdulást, hiszen az or
szág minden vidékéről mint
egy háromszázan gyűltek ösz
sze a megnyitóra, amelyet 
Kellner István, a kultúrneve
lési és sportosztály vezetője 
tartott. Kár, hogy a hol sze
merkélő, hol zuhogó eső kissé 
megzavarta a nyitó tábortüzet. 
A vasutasok azonban nem elő
ször dacoltak az időjárással. 
Először csak hatan állták kö
rül a tüzet, majd az erősödő 
nótaszó és a hangulat jelezte, 
bogy egyre többen bújtak elő 
a sátrakból, a faházakból. Ké
sőbb a szakszervezet központi 
zeneiskolájának fúvós, tá.nc-, 
ilLetve népi zenekara vette át 
& .,szót" és himgzott a vidám 
::ene éjfélig. 

Vasárnap reggel szintén a 
fúvószenekar ébresztette a tá
bort, majd megkezdődtek a 
izórakoztató, vetélkedő verse
nyek a kispályás foci tói a lég
giir-'· '·ívási�. a tájékozódási 
futók pedig benyargalták a 
környező hegyeket és dombo
kat. A legtöbb tudást és felké
szültséget kívánó természet
járó-elméleti versenyben a 
Dunakanyar, a Pilis, a Bör
zsöny-hegység és az Országos 
Kéktúra útvonalára vonatkozó 
isme1·etekböl keltett számot 
adnL Ezt a ver,enyt a MAV 
Tervező Intézet csapata nyer
te, másod,k hell'en pedig a 
Vasúti Föosztá 1

y turislái vé
se:z.tek. 

A találkozó legtöbb részve
vője egyébként a legnépesebb 
S7.akosztályokból, Szegedröl, 
Miskolcról, Györból, Salgótar
jánból, Székesfehérvárról és 
Szolnokról érkezett a Duna 
mellé. Az úgyne,•ezett tömege
sítő versenyt a Vasúti Főosz
tály természetbarát szakosztá
l11a nyerte. Ez a szakosztály 45 
fóvel érkezett a találkozóra. 

A swlnokiakat Balázs Jó
zsef, a jármújavító mozdony
osztályának programozója ve
zette, aki 1 78 tagú szakosztály 
élén áll. Egy 34 tagú csoport
juk a találkozóval egy időben 
szabadságtúrán járt a Bör
zsönyben, egy másik 45 rész-

A szombathelyi Máthén pe-

vevőt számláló csoport pedig a r------------

közelmúltban a dunántúli Ság
hegy környékét kereste fel. 
Igaz, ez autóbuszos túra volt, 
amelyből a szakszervezet se
gítségével egyre többet tudnak 
rendezni, mert a múlt évben 
ötezer forinttal járult hozzá a 
szakszervezeti biwttság az 
autóbuszos túrával egybekötött 
kirándulások költségeihez, az 
idén pedig 10 ezer forint for
dítható e célra Szolnokon. 
Legközelebb, augusztusban egy 
80 részvevőből álló csoport 
Sopronba indul. 

A találkozó iránt a megmu
tatkozott érdeklődés ismét be
igazolta, hogy a gondokkal 
k'\zdő természetbarát mozgal
mon belül a vasutas turista
család ma is egységes, a sport
jához ragaszkodó réteget Je
lent és nem hiábavaló az a 
nem csekély anyagi segítség 
sem, amit a szakszervezet jut
tatott a találkozó megrendezé
séhez, illetve amivel évről év
re segíti a szakosztályok za
v _rtaJan múködését. 

Zámbó István 

A SZlRKESZTÖSÉG ÜZENI 
Dr. Horváth Ambrus Bp.; Szücs 

Ferenc, Hatvan ; HJdeg Annamá
ri?, Szeged ; Kiss .;án.:.is, Marosán 
Pál. Debrecen; llles Gyula. Pécs ; R;apJ József, Bp. Józsefváros ; Kis ... 
vardal János, �skolc, Tiszai pu. ; 
Nagy Antal Geza, Nagykanizsa · Antal Dénesné, Budapest; 
Boros Zoltán, Szombathely ; Agos
ton L_ászló, Egyek ; Boldizsár Gyu
la, Bekéscsaba ; Dancs József, Ta
polca : Leveleiket lapunk anyagá• 
hoz felhasználjuk. 

Kovács Gyula, Miskolc, Tiszai 
PU. : Bp. Ferencváros állomás 36 
dolgozój a :  Bognár Károly, Tapol• 
ca: Lellner Ferenc. Kisvárda ; Ma
gyar Bálint, Bánréve: Nagy Já
nos, Fogl Lás-,;11 Szombathel v ;  
Gömöri József, Bakonyszentlászló; 
fokozatát a :zubbony bal felső 
Lendvai László. Sáránd :  Leveleiket 
illetékes helyre továbbitottuk. 

Takács József, Dombóvár: .,A 
.. Magyar Allamvasutak szolgála
táért" adományozott törzsgárda 
jelvény arsny-. ezüst- és bronz 
fokozatát a zubbony bal festó 
zsebe felett kell v1selnt a kor
mánykltüntetések és a Kiváló 
Dolgozó kitüntetés után. 

Murányi Tibor. Bánréve: A va
sutas vendégházban és a biztosító 
eeyesUlete"k: vendégszobáiban a 
napi igénylések magas száma 
miatt a későn érkező tgénveket 
Mtkán tud1álc ktelégftent. Ezért 
nem tarthatnak fenn külön szo
b�kat olvan esetekre. hogy az 
előzetes beleJentés nélkUI érkezö 
vidéki tagok Igényét teljesltsék. 

mindenkinek dzsembori. Ha ve�etr
lv�/:�r:.á;;��

b
t ! "Ji1�"oWic 

a labda ker�k. úgy a sti!:;zó figyelmébe ajánljuk a következö
rakoncátlan. Bahos Károly, a 1'et : 
Testvériség oly sok nagt•. v!;;;1r

z
tj;t:: J�!:á�i::\: 

1• e. 

nemzetközi c�atátan helvtállt 100 834·1�11. ,. e. A lakbérhoz
,·ersen�·zője előtt bizo;yára zá!Arulás elszámolás:! rendjének 
sokáig lidérce-s álom m3rad a 

szabályozása. 

bolgár fö,·áros egyetemi sport- teii>�,-i��
as

;,!!,A�m��ii"1:ie��1Jfs�J: 
csarnoka. A középsúl)"Ú ,·er- tésre. 
senyzó ezúttal - nyomásban 52

2
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1
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- nem bírt a kezdő súllyal. zók menetdlJkedvezmén�·e. 
Ritkán, de megesik ilyesmi Vendégszobák Qzemeltetésének 

S " fi lt k" ét
. 

1 

1 

átmeneti s7.ilnetelése. - zo_ a sem vo ,:v e - 25. számból : 110 807'1971. !. B. 
a legJobb Yersenyzokkel is Vasúti tisztek togadalomtétell kö
ebben a korkáza '.os sportá ,. telezettsége. 
ban 

� 
109 952 1971. 3. A. A „Magyar Al-• 

1 1am\·asutak Szolgálatáért" adomá-
V. J. n:,-ozott jelvények viselése. 

U TA ZÁ S K O R 

pályaudvari pavilonjainkban 

vásárolhat 

�, , 
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TR A FJKÁR Í'T 

�UTA S E LLATO;,' 

Kollár Ilona. aBliizs István és 
Adám József volt. 1\11\sodik 
helyen a szegedi vontatási fő
nökség, harmadik helyen a 
számviteli fónökség csapata 
végzett. Augusztusban mis
kolci fiatalokkal mérik össze 
tudásukat a szegediek. 

- Családiag összejöntelen 
ünneplik az idei vasufasnapot 
Gödöllő forgalmi, kereske
delmi és pályafenntartási dol
gozói. Meghívják körükbe a 
Volán és az Utasellátó dolgo
zóit is. Programba vették az 
állomás felvételi épületén el
helyezett márványtábla meg
koszorúzását is, amelyet a fel• 
szabadulás 25. évfordulóján 
avattak !el a ,·áras vezető 
szervei. 

- Konzorcium vasúlvon:.1 
é11ítéséhez. Jugoszláviában 25 
szerbiai és montene::!rót bank 
konzorcium:,t létesített a 
Belitdd-Bar közötti vasút
vonal építéséhez szüksé::!es 
kölcsön előteremtséére, to
,•ábbá arra. hogy 1973-ra el
készüljön a fővárost a monte
negrói tengeroarton fekvő Ba.r 
'.<ikötőjével összekötő vasút
vonal. 

MAGVAR VASUTAS 

a Vasutasok Si:ak�zervezeténelr 
lao1a 

Szerkeszti a s2erkes1tő bt?ott�ág 
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Vasutasnak lenni 
ma megtisztelő /,ivatás 

losonczi Pál szaz vasutasnak nyújtott át kormánykitüntetést a Parlamentben 

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke köszönti a kitüntetetteket 

A vasuta�nap 0nnepségeinek 
m,nt mindig, ezúttal is kiemel
kedő eseménye volt a legjob
bak kitünteiese. A magyar 
\'asút 125 éve jubilewna al
kalmábol, a Magyar Népköz
társaság Eln.öki Tanácsa ered
m_nyes munkájuk társadalmi 
elismere�eként száz vasutast 
ré,zesített kormán>·kitüntetés
b�n. 

A kitüntet� eket július 10-én 
Losonczi Pál, az Elnöki Tanács 
elnbke ünnepélyesen adta át a 
Parlament Vadásztermében. 
Az ünnepségen jelen volt Cse
terki Lajos, az Elnóki Tanács 
titkára, dr, Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter, Bálint József, az 
MSZ�lP KB osz.tál>" ezetője és 
dr. Més=átos Káro!11 minisz
t helye•! ·, a IA V vezer
i0:i.z tóJa. 

Lo.sonczi Pál ünnepi beszé
debzn megemlékezett a vasu
t sok aldoz�tos, felelősségtel
j�s munkajaról. Hangsúlyozta: 
t·asutasnak lenni ma nemcsak 
egyszerűen foqLaLko;;ás, hanem 
1/legtiszte!ó hit•atas is. Olyan 
s:oLgáLa.t, amelyben naponta 
kell számot a.dni felbecsülhe
tetlen an11�gi értékekről és a 
mindenné! értékesebb emberi 
eLetekröl. 

Az Elnöki Tan:l.cs elnöke ez. 
n!an a kitüntetettekhez fordul
\:t a következőket mondotta: 

Dr. Csanádi György közlekedés- é postaügyi mini zlcr átadja 
a Kiváló vasutas kitüntetéseket. 

(Laczkó Ildikó felvételei) 

VILAG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK! 

,.t. VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XV. :fVFOLYA.l\l, H. SZA.l\L Ara 40 fillér 

Kádár Já,ws leJ)e'/e 
� 

a MA V i'ezérigazgatójához 
DR. M,J!',SZAROS KAROLY ELVTARSNAK 
a MAV vezérigazgatójának, 
BUDAPEST. 

Tisztelt Mészáros Elvtárs! 

Megkaptam június 30-án kelt szíves levelét, s egyldejú
leg az idei jubiláris, a. magyar rasut fennállásának 125. év
fordulójáról is megemlékezó vasutasnap rendezvényeire szóló 
meghívót. 

Figyelmességüket őszintén köszönöm. A Magyar Szocia
lista Munkáspárt Kbzponti Bizottsága nevében és a magam 
részéról ezúton is köszöntöm Ont, a l\1agya.r Allamvasutak 
többi vezetőjét és minden dolgozóját a vasutasnap alkaLmá
bóL. Szívből gratulálok a MAV összes dolgozójának a valo
ban országos jelentöségú munkájuk na.gy eredményeihez. 

Jó egészséget minden jót, touábbi sikereket klvánok. 
minanyájuknak, r/. i,asút minden dolgozójának. Biztosithatom 
Onöket, hogy a Kö=ponti Bizottság mu,ikájukhoz a jövőben 
is megadja a töle teLheló segítséget. 

Budapest, 1971. július 6, 
Elvtársi üdvözlettel: 

KADAR JANOS 
első titkár 

A JUBILEUMI ÜNNEPSÉGEK ZÁRÓAKKORDJA 

1971. JúLIUS 19. 

Százéves 
csomópont 
Centenáriumi ünnepséget 

rendeztek július 14-én abból 
az alkalomból, hogy százéves 
Nyugat-Dunántúl egyik nagy 
forgalmú csomópontja, cezi

dömölk és a Szombathely
Győr közötti vasútvonal. Az 
ünnepségen részt vett dr. Csa
nádi G11örgy közlekedés- é.s 
postaügyi miniszter, dr. Sze
kér Gyula nehézipari minisz
ter. K.:ivács Antal, az MSZMP 
Vas megyei Pártbizottság[i
nak első titkára. dr. Gonda 
György, a Ve- megyei Tanács 
elnöke, dr. Mészáros Károli· 
miniszterhelyettes. a MAY 
vezérigazgató_ia, dr. Goszto
nyi János művelődésügyi m'
niszterhe!yettes, Celldömölk 
orszá�úlési kéoviselője és 
Szabó Antal fótitkár. 

Swb6 Béla. a szombathelvi 
vasútigazgatóság vezető.iP 
kÖS7Jintötte az ünnepsé� �t
ve,·őit, rr.ajd dr. c�anádi 
CTvörgv mélt;itta a <."'omóp'.m• 
ieleDtóségét és jövőbeni sze
repét. 

Emléktábla-leleplezés 

a y gatib n és Vácot 
Százhuszonöt é\'\·el ezelőtt, 

1846. július 15-én haladt vé
gig az első vonat Pest és Vác 
k.özótt, Magyarország el�ó 
gőzüzemű vasútvonalhn. A 
Pesti Hírlap így írt a megnyi
tásról: 

„Megtsan tehát elrégre. Mit 
régen óhajtánk, minek min
denesetre meg kellett történ
ni, de amit sok halogatás után 
már szinte nem mertünk hin
ni, csakugyan elértúk ... A 

Középponti Vasú! készen le
vő része a Pest-Váczi vonal 
julius 15-én valósággal meg
nyittatott". 

A magyar vasút fennállásá-

nak 125. évfordulóján, július 
15-én, .. vonal két végállomá
sán emléktáblát lepleztek. le. 
Az egykoti indóház helyén 
álló Nyugati pályaudvar in
dulási oldalán rendezett ün
nepségen dr. Mészáros Károly 
miniszterhelyettes mondott 
beszédet. 

- A mai jubileumi ünne
pen szálljon t•issza gonaola.
tunk az egy és negyed száza
dos múltba - hangsúlyozta. 
- Idézziink fel a már törté
nelemmé érett emlékekből, 
amelyek a jelenkori magyar 
vasúthoz fúződnek ..• 

Az 1846-ban felavatott el-

só pesti indóház személytor
galmáról kepet nyerhetunlt, 
ha figyelembe vesszük, hogy 
a vonalon 1847. május 3-án 
1178, a következő nap pedig 
csak 909 személy utazott. 
1855-ben még csak 2-2 vo
natpár közlekedett. A legelso 
gyorsvona.tpár, a. bécsi gyon 
1861 április első napjaiban 
;ndult ;Jécsbe. 

Az ünnepi megemlékezé 

- Amikor most Önöknek a 
kltiintetéseket átadom, öröm
mel tolmácsolom a.z MSZMP 
KB elvtársi kösz/intését és jó
kit'ánságait, kísérje sok siker 
és szerencse tot•ríbbi életüket. 
Találjanak torcibbra is sok 
örömet és boldogságot munlcá
jukban, családi életükben, hét
köznapjaikban és mostani ün
neplésiil<ben. 

rencváros állomásfőnöke mon: ----------------------------------------
dott köszönetet. t-

után dr Mészáros Károly nu
niszteri1elyettes leleplezte az 
indulási csarnok falán elhe
lyezett emléktáblát, majd a7 
ünnepségre meghívott ven
dégek Diesel-mozdonnyal von
tatott különvonattal Vácrn 
utaztak. 

A különvonat vendégei kö
zött ott volt Szabó Antal fó
titkár, Harmati Sándor vezér
igazgató-helyettes, a Vasút 
Főosztály és a budapesti vas
útigazgatóság számos vez<e• 
tője, dolgozója. 

A kitüntetettek nevében Be
rendi Tibor, Budapest-Fe-

A kitüntetések átadását kö
vető fogadáson az Elnöki Ta
nács vezetói szívélyesen elbe
szélgetLek a kitüntetett vasu
tasokkal. 

l(iváló vasutasok 
, ·em S(lk.kaJ azután, hogy a 

Parlament Vadásztermében 
véget ért a kormánykitünte
tésben részesült vasutasok fo
gadasa, újabb ünnepségre, a 
Kit'áló vasutas kitüntetések át
adására szólított a meghívó. A 
Nyugati pályaudvar Utasellátó 
éttermében rendezett ünnep
ség elnökségében helyet fog
'.alt dr. Csanádi György közle
·cedés- és postaügyi miniszter, 
3-ödönyi Károly, a miniszter 
első helyettese. dr. Mészáros 
:Ctiro!y miniszterhelyettes, a 
�IAV vezérigazgatója és Sza.bó 
.4ntal főtitkár. A meghívott 
·•endégek között jelen volt a 
ninisztérium és a vasút szá

-nos vezető beosztású dolgozó
ja 

Az ünnepség részvevőit dr. 
:\fés:áros Károly miniszterhe
;yettes kő<;7,ön tötte, majd dr. 
Csanádi Györm1 mondott be-
3zédet. A miniszter bevezető
;�ben emlékeztetett a magyar 
·1asút tcrténetére, a fejlőd� 
egyes állomá.<;aira. Külön ki
tért a százéves jubileumra. ar
ra a nehéz időszakra. amikor 
az egész orsz.ág romokban he• 

vert. Huszonöt évvel ezel6tl 
romjaiból kellett az egész .vas
utat felépíteni. Akkor: ,,Arccal 
a vasút felé!" volt a jel.szó, 
ma a 125 éves jubileum ünne
pén egy korszerű vasút szüle
tésének vagyunk a tanúi. 
Olyan vasutat építiink, amely
re joggal lehet büszke minden 
vasutas. 

A vasút történetének rövid 
áttekintése után a miniszter 
méltatta a vasutasok nehéz. 
áldozatos munkáját. Beszédé
ben külön kiemelte azokat, 
akik a XXI. vasutasnap alkal
mából lelkiismeretes munká
juk elismeréseképpen valami
lyen kitüntetésben részesültek. 

Dr. Csanádi György ünnepi 
beszéde befejezése után 103 
vasutasnak adott át különböző 
kitüntetést. Ezen belül 39-en 
kaptak Kiváló Vasutas, 23-an 
E:rdemes Vasutas kitüntetést, 
5-en miniszteri, 34-en vezlr
igazgatói dicséretben részesül
tek. Egy-egy fő kapott Közle
kedés Kiváló Dolgozója, vala
mint KISZ aranykoszorús jel
vén11 ltitünletéK, . 

TISZTAVATÁS A VASUTASNAPON 

A tisztavatás ünnepélyes percei a Keleti p.ilyauJ\'a� lrkezfsi olclalánál. 
(Tudósitáa a 3. oldaloD) 

Vác állomáson a csomópont 
vezetői fogadták a különvo
naton érkezett vendégeket. 
Néhány perces tartózkodás 
után az állomás felvételi épü
lete előtti téren, a Nyugati 
pályudvarihoz hasonló ünnep
ségre került sor. Tóth János, 
a budapesti vasútigazgató
sá.g vezetóje ünnepi beszédé
ben méltatta az első vasút
vonal megnyitásának jelen
tóségét, majd a vonal jövőjé
ről szólva elmondotta, hogy 
az év végére befejeződik a 
villamosítás s a pálya átépíté
se. Ezzel a magyar vasút első 
vonala rangban is előre lép. 

Az ünnep! beszéd után a 
vasútigazgatóság vezetője le
leplezte a feivételi épület fa
lán elhelyezett emléktáblát. 

A vendéglátók ezután ,·á
rosnéz5 sétára invitálták a 
meghívott vendégeket, majd a 
helyi Vak Bottyán Múzeum
ban Tóth János i!(azga�ó meg
nvitotta a vasúttörténeti ki
állítást. 

Az ünnep�égek után a Vác 
állomás Utasellátó-éttermé
ben rendezett díniebéd'é'n Sza
bó Antal főtitkár és Harmatt 
Sándor vezérig���ató-helyet
tes pohárköszönlót monnott. 

(Visi) 
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Lassu javulás jellemző 
az újítómozga/omra 

Labdázgatás egy újítással 
A javaslat bevalt, mégsem ismerik el a z  újítók érdemeit 

AZ ELNÖKS.EG JÚLIUS 2-1 ÜLESÉRÓL 

A szakszervezet elnöksége va.slatok egyszemélyi elbirá- - a prOJ?agandisták képzé-
július 2-i ülésének első napi- lásával megbízták. ott a szak- sére es táJékoztatására, 
rendi pontja az újítómozga- szervezeti bizottság új!tási bi- - a tanfolysmok számának 
lom helyzetével foglalkozó zottságot hozzon Létre. Ezek emelésére, 
jelentéa volt. A közgazdasági képzéséről a területi bízott- - a minőségi színvonal 
osztály által készített előter- ságok és a közgazda.sági osz- emelésére, 
jesztést értékelve az elnökség tály gondoskodjon. - a munkásszállások lakói
megállapította, hogy a moz- A területi bizottságok és a nak a szálláshelyen történő 
galom általában javult. de az szakszervezeti bizottságok a oktatására, 
ügyintézés, az elbírálás gyor- munkaverseny szervezésénél, - az egyszintű műveltségű 
sítása, a hasznosítás még 11ta szocialista brigádok vállalá- dolgozóknak lehetőleg egy 
is küzd a régi hibákkal. sainál és a különböző elis- tanfolyamon való bevonásá-

A legalapvetőbb mutatók : merések, kitüntetések ado- ra, 
- Az újítási javaslatok szá- mányozásánál az újítómozga- - a helyi adatok rendsze-

ma 1969-ig csökkent, 1970- lomban való részvételt (oko- res és ten·szerű felhasználá
ben már lassú növekedés volt zottabban vegyék figyelembe. sára az oktatásban. 
iapasztalható. A kö:gazdasági osztály, a - a helyi anyagból ö<:szeál-

- A javaslatok színvonala területi bizottságok és a szak- l ított szemléltetés alkalmazá
emelkedett, melyet az elfo- szen-e=eti bizottságok gondos- sára. 
gadott javaslatok arányának kodjanak a jó újítások széles Az irányelvek szerint az új 
növekedése bizonyít. 1966-ban körii. ismertetéséről és az oktatási évadban a politikai 
a benyújtott javaslatoknak eredményes tíjitók népszeru- iskoláknak három formája in-
32,7 százalékát, 1970-ben pe- sitéséről. dul : 1. Társadalmunk idősze-

A Szovjetunió és ll1agyaror
szág között fennálló srerl.Ödé
sek alapján a magyar ipar 
e!l)-re több nye=nyagot kap. 
melynek elszállítása a vasút 
feladatát képezi. Az áruszál
lít.á.�, valamint a kelet-nyugat 
közötti :-ran'Zit forgalom meg
gyorsítására villamosítani 
kellelt a Miskolc-Nyíregy
háza-Záhony vonalat. A köz
lekedési koncepció célul tűzte 
ki több, a törz,shálózathoz 
tarlo7.ó \<onal villamo ításat 
is. A ,i1Iamos1:.ás során a 
felsővezetékek k.ifes?.ité. éhez 
Igen nag-y mennyiségű S?.ige
teJö-zerelvén�-re \·olt szüksé
ge a vasútnak. A szerelvé
nyeket acélöntvényból ren
delték meg, mely az öntés 
ut,in még szam<>. megrnunká
last igényelt, míg azt rendel
tetésének meg:felelően fel le
hetett ha, ználni. 

dig 38,8 százaLékút fogadták Az elnökség a határozat rti kérdései, 2 A szocialista 
el. végrehajtásáról egy éven be- demokrati::mtts kérdései. �- Kísérletre elfogadták 

- Az egy megvalósított ja- lül tájékoztatást kér. A t•ilcigpolitika időszerii kér-
vaslatra eső megtakarítás Tárgyalta az elnökség a dései cimmel 1967 júniu 29-en Korondi 
emelkedett. szakszervezeti politikai tö- Az elnökség köszönetet fe- Laszlo. Mészáros Istt·án és 

- Romlott az elfogadott megoktatás 1970 71. évi ta- jezi l<;i minden propagandis- Valló György java«latot nyúj
javaslatokból a hasznosítottak pasztala\airól és az 1971 72. tának az 1 970 71 -es oktatási \ott be a Vasút.! Főosztály 7. 
aránya. Amíg 1966-ban ez a oktatási év irányelveiról ké- évben kifejtett eredménye5 szaKosztályához a rúdszigete-
;zám 93 százalék volt, addig szült előterjesztést. munkáért. Keri valameny- lök szerelvényeinek gyáttá i 
<970-ben csak 76 százalék. Az 1970,'71. é-i·i munkát az nyiüket, hogy a jövő okt.atá- módosftá ára. Ja,·a latuk le-

- Különösen a vezérigaz- elnökség pozitívan értékelte. si évben is segítsék a szak- ny�/?e: a szerelvényeket ,w 
gatóságon indokolatlanul Bár a hallgatók számát te- szen·ezet nevelő tevékenv- acélönti-énytől állítsák elo. 
hosszú a Javaslatok elbírálási kintve, némi csökkenés ta- ségét a politikai tanfolyamok A temperont,·ényból való 
ideje. pa5ztalható. a tartalmi fejlő- vezetésével. gváru'ls előnye, ho'.!V méretre 

Vita után az elnókség ha- dés azonban számottevő. Tárgyalta és elfogadta az gyárthato. nem Igényel mt>g-
tározatokat fogadott el. A Fennakadás nélküli volt a elnökség a szakszervezet irat- munkálást, s a ket ont\·eny 
SZOT elnök.'légének javasolja propagandisták kiképzése, a kezeléséről és irattározásáról árkülönbinete igen jel ntós 
az alábbi kérdések megoldá- tananyag és a szemléltető- szóló szabályzatot. A java, lat jelentós�génél 

igénybe vétel ltipróbá1á.<;ára. 
Az ujitokat értesítették, hogy 
java.slatukat kísérletre elfo
gadták, majd t'elük meg is 
kötik a kisérlet · szerz6dést. 
A 7. C. osztály felkérte az 
Anyaggazdalkodási és -Ellát.a
si Igazgatoság C. o�ztályát Is 
a vár ha tó gar..dasági ered
mény közlésére. E kérésnek 
az AEl eleget tett, és a meg
rendelt 50-50 darab kísérleti 

temperön t,·eny-szerel vények -
né! típusonként megadta a 
megtakarítást. 

A 7. e. osztály 1968. jul!us 
8--an a k1sérleteket befelerett
nek nnl ván1 totta, a sorozat• 
gycil'táshoz azonban csak a 

felmerült problémák tiszta• 
zasa utan járult hozzá. A ki
serletek befejezéséről az új1-
tókat is értesltették. és felkér
,ek őket, hogy a kísérletben 
folytat-Ott tevékenységükért 
4495 forintot vezyenek fel a 
\'asuti Főosztály pénztárá
ban. Ugyanakkor közölték az 
u1zrókkal, hogy .1 bevezetés és 
a hasznositasi szer;:ódés meg
kbtése to,·ábbi tárgyalást igé
nyel, melyrol később k.apnak 
értesítést. 

Az ember azt gondolná, 
hogy a \is7..onyJa_g rövid idő 
alatti intézkedések meghoz
ták eredményüket, és mind a 
vasút. mind az újítók érdekei 
teljesültek. Ez be is koYetkez
hetett volna. ha most is köz
be nem lep az újitáwkkal 
szokásos labdáza.s. 

sának kezdeményezését : anyagellátás. Ugy dónttitt. hogy a szak· fogvn g n :n·ors szakvéle-mé-
Az újít.ások anyagi elisme- Az elnökség felhívta a fi- szervezet l9il 7:!. évi prog- nye-zést és elb1rálá kö\·etelt. Ki az illetékes? réseként adható díjakat gyelmet arra, hogy a jöYő ok- ramját. valamint a \'1 1 1  A Va uti Főoszta'y 7. C osz-

az alapbéremelés és a pré- tatási é\·ben az eddiginel is kongresszus határozatainak tálya ennek megfelelően szak- 1969. szepte,mber 5-én a 7. 
mium kivételével - a talál- fokozottabb figyelmet kell vegrehajtásara vonatkozó in- \"elemé.,yében rogzítetle. hogy D. úJitócsoport az újítási ja-mányi díjakkal egyezően ter• fordítani : tézkedési tervet a központi Ja\·a«lat jó, gazda ágas, de vaslat mielőbbi lezarását ké-
melési költségként lehessen _ a propagandisták !üválo- vezetőség legkózelebb1 ülése a V'egleges döntés előtt 50-50 rJ.. A 7, e. osztály közli. hogy 
elszámolni. gatására, elé terjeszti. darabos kísérletet javasol az ezy évvel ezelőtt intézkedést 

Az újít.i. ·i javaslatokat a kert az AEI-tól. melyről sem• 
hasznosítás első évében men- ...-------------------------------------------i

miféle bejegyz
est ,wm talal 

tesítsék az általános jövede- az ügyiratban. lemadó fizetése alól, \ agy T d , 't , · k , ·1a'k mérsékeljék a befizetési kul- u O S I  0 1n  1 r  : 1969. december 5-én az AEI 
csot. C. osztály kozli, hogy a javas-

A beruházási jellegű ja- lat bevezetiés:re l<;erült. A bZÚ!<· 
,·aslatok elbírálásának mód-

, h I b b' k d ,  I '  k„ b 
seges 1,-zigetelószerelvenyeket 

jat, a díjfizetési kötelezettsé- Jo angu at an, 1za O O eg or en a javasla1nak megfelelően 
get a kormányzati szervek gyártja az Öntödei Vall.al.at 
tisztázzák. Soproni Gyáregysége. Kérik, 

Az elnökség felkéri a MAV • •  

lt k a'gszerte a vasutasok 
hog:· errol tájékozt.alSSák az 

"ezérigazgatóját az alábbi ín- unnepe e orsz újltokat. Ezt a 7.  :-zakosztály 
tézkedések megtételére : nem tette meg. h. 7. D, újitó-

A hátralékos újítási javas- c,;oport ismételten kérte a 
latok 60 napon belül érdemi Vas.kos dos.sziét töltöttek kiemelkedő helytállást ta- zól. Ennek nyomán Jan1lt a végső dönt t. A 7. C. o,,-ztály 
elbi,-áláSC nyerjenek. meg a :szerkesztőségünkbe ér- núsító va,;ut.asok jut.almával vonatok menetrendsze-rűsége, megállapította, hogy a szlge-

Szükséges egy olyan ligy- kezett vasutasnapi tudósítá- együtt a kifizetett ÖSS7.eg csak- csökkent a kocsi tartó7.kodás, telóket mar kompl?iten szál-
rend kidolgozása, amelyben a sok. A levelek érzékeltetik, nem e"•=""ó forintot tett ki "tt a tBhB-•onatok t-heles' e 

lltja a Pecsi étPorce ll{}ya!, .é« 
szakvéleményezés és eLbírá- ,,,.,, .. � no � �• ' �-• · · mivel z ál\• elnél minosegl 
lás a szakvonali munka szer- hogy szerte az országban jó az állomason. Mezötur állom.-íson szintén jó ltifogás nem merült fel, így hangulatban. bizakodó Jég- A vontatási főnökségnél 374- k, csak ves részét képezi. Az újítási körben ünnepeltek a vasuta- en kapták meg a törzsgárda- eredmények szúlette · nem látják akadályát a javas-
ügyintézéssel foglalkozók sok, aminek legfőbb alapját jelYény arany es ezfu.i: foko- azt . nálják a dolgozók. hogy la.t eliogadá · nak. Allásfog
munkájuk jó elvégzésében le- az képezte. hogy a közvéle-- zat.át, s a kiosztott jutalom a korábbi idő.szakban ket bal- lalásukat a 'következők:kel 
gyenek anyagilag érdekeltek mény is elismeri ál<iozatos mintegy fel.millió forintot eset történt az állomáson. zárták:  .,A torábbi tennivalók 
és mulasztás esetén vonják munkájukat, helytállásukat. tett lú. A sw.Lgál.ati helyek Szere<ncsere emberi életben ügyében osztályunk nern ille-
óket felelősségre. Nem túlzás egyáltalán az a dolgozói egyébként teljesít.et- nem volt veszteség, így a no- tékes." 

A 4. szakosztálynak rendel- gfogalmazás h ték a lapunkban már közölt, b 7 Irt tartó id" b d k · d • k' keznie kell eey alszámla- me ' ogy „ez a vem er -_,g versen) o- Ha sza a meg er ezn'- t 

számmal, amelyen az újítás
- vasutasnap mindenütt társa- az ünnepi műszakra tett fel- szakban a mezőtúriak meg- az i lletékes, ha nem a 7. szak-

ból származó vállalati ered- dalmi esemény volt." ajánlásaikat. probálják nagyobb odaadás- osztály? Vagy nem arra. a 
.,Az iciei ünnepségek eltér- Nem hiányzik a levelekből unká al k'k" ményt köny\•elesíleg kl tudja tek a. hagyományos formától a sm.kszervezet területi bi- sal végzett m v I o- szakosztályra tartozik a ja-

mutatni. - írta többek között Szücs :oottsága által rendezett vas- szörülni a becsületen esett t'<ISlat elbírálása. elfogadása, 
A szakosztályok, igazgató- Ferenc Hatvanból _ A szol- utasnapi tömegsportversenyek, cso:r,bát. amelyik a javaslat szerinti 

megoldást alkalmazza, As 

újítási szabályzat egyéTtel
múen ezt irja elő. 

A 7. D. újl�i csoport en
nek megfel-elóen kérte a 
hasznosítási szerződés me-g
kötését. az újítási díj megál
lapítását. A 7. e. osztály nem 
tudott mást. mint önmagát 
ismételni, és azt mondta: a 
·,at·aslatot 1969 óta alkalmaz 
zci.k. A gazdasági számítás el
készítése az Anyaggazdálko
dúsi és -Ellátási Igazgatóság 
teladata, de mivel az AEI nem 
nyilatkozott, ezért kérte, hogy 
ezt pótolják. Ezt a megálla
pítást 1970. január 7-én tette 
meg a 7 C. osztály. 

Megírták véleményüket 

Mi történt 1971. június Z3• 

ig? Az ügyiratból semmi nem 
allapítható meg. 1971. június 
23-án az AEI C. osztálya az 
ügyiratban mezállapította. 
hogy mi szükséges a gazdasá
gi számítás elvégzéséhez. (Biz
tos azért. mert azt gondolták. 
hogy ezt a 7. szakosztály nem 
tudja.) Me!!irták véleményü
ket is. mely szerint az újítók
nak nincs érdemük a kimutat
ható t'áll.alati eredmény eléré
sében. mert a ]aYaslat benyúj
tását követően az AEI tőlük 
függetlenül tett intézkedése
ket a szigetelők komplett ren
delésére ,·onatkozóan. Az újí
tók ,wm is ezt jat'<ISolták! 

A javaslat k.rónik.ájához 
hozzátartozik egy útijelenté,;. 
melyet az AEI vezetője részé. 
re ké=ítettek. A jelentés meg
állapította, hogy a 3 típusú szi
getelónéL mely a javaslat sze
rint a szerelvényekkel együtt 
kerül leszallításra. évi 591 300 
Ft vállalati eredményt hoz,ott. 
Ezenkívül megtakarítás mu
tatkozik : 

- a Budapest-Domb6�•ár 
önkezelés! fui·ar költségeinek; 

- a Domborár-Pécs ön
kezelés! fumr költségeinek, 

- az acelsapkák készleten 
tartása költségeinek elmara
dásából. 

Ha ezeket egybevetjük az 
AEI ügyirat.i véleményével. 
furcsának hangzik, hogy az 
újítóknak nincs érdeme, hogy 
a gazdaságosságot nem wihet 

kimutatni, hogy az intézke-
dések hivatalból történtek. 
Csupán egyről feledke-z:nek 
meg azok, akik e megállapf
ta=kat tették„ hogy a hivatali 
Intézkedéseket nem az újítók
nak, hanem az elbírálóknak 
kell bizonyítaniok. 

Befeje-zésill szeretnénk idéz
ni az 57/1967. sz. kormányren
delet 10. § (2.) bekez,dését, 
mely az elbírálásra vonatko
zóan kimondja : ,,A javaslatot 
a beérkezéstől számított 60 
nap alatt érdemben el kell 
bírálni". Vajon mikor tartják 
ezt be a Vasúti Főosztályon ? 

Skultétl Emánuel 
.:ságok a munkaverseny és az gá!ati főnökségek nem össze- házi bajnokságok eseményei-értékelési szabályzat kialaki- vontan, hanem külön-külön nek leírása sem. A debre- ..------------------------------------------1ásakor az újítómozgalom -ünnepeltek, miközben sokan ceni igazgatóság sakkcsaeredményeinek nö,·elésére és kapták meg a törzsgárdajel- pata például a Járműjavívizsgálatára határozzanak vényt, illeti·e a megérdemelt tó sakkozóival vívott 12 táb-meg célkitűzéseket. jutalmakat.'' lás mérkőzést, ezen.:tivül asz. Szükséges egy ütemterv ki- Hatvanban egyébként Kassa taliteniszben, labdarúgásban, dolgozása a VUSZ 38- § 9· be- testvérállomás küldöttsége is női kézilabdában mérkőztek kezdésében biztosított pro- részt vett a vasutasnapi ren- a különböző srolgálati fö-pagandakeret felha.sználásá- dezvényeken. A vendégek jú- nökségek dolgooói. ra. lius 10-én érmtek meg Kas- Szombathelyen vasutasnapi Az újítómozgalom tovább- sáról, s az ünnepség előtt a kupaalapitó löveszversenyt fejlesztése érdekében az 1 · csomópont dol�zóival együtt rendeztek - olvastuk Varga szakosztály gond0skodjon a megkoszorúzták a város fel- Csaba tudósításából. - A szocialista országok közötti b d 't "sáért 1 tt · t versenyen 1 1  MHSZ-lo"v,._-tapasztalatcseréról. sza a I a e ese sz.ovJe .,,,,. 

Az elnökség a szakszerve- katonák emlékművét. A klub, köztük 4 vasutascsapat 
zeti szervek feladatait az MAV-kultúrotthonban meg- 102 versenyzője indult. A 
alábbiakban határozza meg: tartott ünnepségen megjelen- vándorkupát 1380 köregység

tek Hatvan város vezetői ts. gel a MÁV-igazgatóság 10 fős 
Megbízza a közgazdasági Megemlíti továbbá a tudósító, csapata hódította el. Máso-

osztályt, hogy a fenti felada- hogy a \·ontatási főnökség dik helyen a celldömölki von
tok kidolgozásában vegyen kocsija·l.itó műhelye néhány tatási főnök«ég, harmadik 
-részt, segítse és rendszeresen nappal korábban 2 mllUó 145 helyen pedig a Járműja,itó 
ellenőrizze az újítómozgalom ezer forintért épített javító- csapata vég:7.ett. 
eredményességét. színt kapott. ahol már bizton- Végh Gyuk. Rákos-rendezó-

Fel,hívja a Vasúti Főosztály ságosan. egészségesebb körül- röl érkezett levele a július 
sz.a.kszerve:reti bizottságának ménvek között végezhetik l -től 31-ig tartó ünnepi mű
figyelmét, hogy rendszeresen munkájukat a műhely dol.go- szak első dekádjának ered
ellenőrizze - mint hivatali zói. ményeit értékeli. ,.A dolgo• 
ügyrendi munkát - az újí- Debrecenből Marosán Pál, zók vállalásai arra irányulnak, 
tási javaslatok elbírálási ha- Czeglédi Sándor és Kecskés hogy az elsó félév vártnál 
táridejének betartását és Gábor, i llen·e Tóháti Ferenc qyengébb eredmén11eit jat•ít
a.hol hiányosságot tapasztttl, küldött beszámolót. Ezek sze- hass:1.k'' - írja. Az eddigi ada
felelősségrevonást is kezel.e- rint az állom�siak közül 212 tok azt mutatják, hogy ez si-
ményezzen. dolgozó kapta meg a törzsg:\.r- kerülni fo:z. 

Felhívja a területi bízott- datagok arany fokozatú ki- Bék{scsabán - mint Boldi-
ságokat, ho;;!' awkon a szol- tüntetését, összesen 424 OOO zsár Gyula közölte - július 
gálati helyeken, ahol a szol- forint  jutalommal. Az e7üst 1-14 között tartottak ü rinepi 
gálati főnököt az újítási ja- fokozattal kitüntetettek és a műszakot aa � dol&o:: 

Megjelent a Brigádélet 

legújabb száma 
Jó dolog és egyben örvendetes 

ténl,, hogy amióta megjelenik. eg>
re közelebb kerti] olvasót szi\·éhez 
a Brigádf'let, Ez mindenekelőtt ab
ból fakad, hogy formájában. az 
anyagok feldolgozásában igényesen 
közeledik olvasóihoz. amely egy
ben biztosttja azt 1s: a szocialista 
brigá.dmozgalmat foglalkoztató ak
tuális kérdésekről szólnak a:1 egyes 
f.rások. Azt talán mondani sem 
kell, hogy külalakjában Is új for• 
mát öltött. mintegy felkínálva ma.
gát az olvasón:ik. '\" qye Ké-;•bc, la
pozgassa és o1va'5sa 1s irásalL 

A 6. szám c;;úrftve össze�ezi mind
azt. amit na�yon 1s érdemes a 
szoclallsta brigádok elé tárni a 
Magyar Szakc;zervczetPk xxn. 
kongress7,usa tilkrében. Ez a koni::t
res<;;7U'i1 eeyben ért�kelö fillnmé-;a 
is a brigádmon�atomnak éc; a c;;,fi

mok me�s;?vó:ró ereié\ el muta•ta 
mee a több mint egy �\·t z0cte, 
re1lodé-st. 

Napla!nkban úgvs261':án a7 or
c;z;te kö7vt!-1emé'lyf't roe\Alknztató 
kérdé<; A 7<.ltrnU eépkOC'-lk c;orsn.. 
Nns, ez ec;elben e!?Y s7nciall-;ta bri
l?ád kollektfv:\ia mond1a el. ht")e:,
közvetett módon. 16 m11nk i•1kk l 
mil<ént \'P'-7nek rP<.7t a z 11? H 
koooer"'r-ll>ban. '-P..,í•t O e · < a 
h"'7"i gt•PkOCSlíPP.nyek gyorsabb 
iltemll kielégítését., 

Nem hiányzik a kladvánvb6l a 
hrmat'ClK óta tartó vita. amely a 
Kobányai Gyógyszergyárban bon
colgatja a &écliéH. jgáml, vagy 

nevelni? "A magyar termikek .t6 
hírét öregbíti.k" cimű írásban az 
Országos Bányagépgyártó Vállalat 
export termékeinek készitói szólal
nak meg, aklk jó mlnóségll mun• 
kájukkaJ vlvJák ki iparunk híme
V'ét a világ minden táján. 

Több írás azt mutatja be, hoa 
a szocialista brigádok milyen em
berformáló, nevelő közösségei<. 
Akik derekasan helytállnak a 
munkában, ugyanolyan lelkiisme
retesen végzik társadalmi munká
jukat Is. Ezt a talpig nemes embe• 
rl vonást ta�la!Ja két írás is, egy!• 
ket a képv1setl5, a másikat pedig 
a tanácstag személyén keresztül. 

Mlnden bizonnyal gondolatéb• 
resztö lehet más kollektívák szá· 
má ra Is a •• S7.abad idó nyáron° cf ... 
ma írás. amelyben egy brigád tag• 
jal mondják el gazdag nyári prog
ramjukat. FelléttcnUI el kell ol
vnqni minden br1�ádtagnak 4,A jót 
("J rogadjuk, a helytelent visszauta
sítjuk" (!is a ., T�ttilnk egyet•mllst" 
című frások:at. amelyben szerzőik 
vitatkoznak a Kortárs 1970. 12. szá„ 
mában meqjeient szociológiai ta• 
nulmánnyal. 

A kiadvány kulturálls témiN 
anyagai bőségesen kínálják az al
kalmat arra. hogy az emberek 
'-2:tbad idejükben hol és mivel szó
ralcozzanak. Noha a szfnhá.21 évad
nak vége, azért a szabadtéri elő
adások jó s16rakozást, hasznos !d6· 
töltPst lgérnek a szórakozni vá
l?Vóknak. VéE?ezetill nem maradhat 
ki a felsorolásból nz immár oly 
n�pszenlvé vált Dekulek brigád, 
'"lmelYben a szeT"76 me�nt gördO
l"'<enyen mondja el cslpkel6dé
selt. 
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Tisztavatás a Kel eti pályaudvarnál 
Dr. Mészáros Károly minis zterhelyettes avatóbeszéde 

miniszterhelyettes avatóbe szédét mondja 
(l'llTI Foto - Kovács Gyula. felv.) 

A XXI. vasutasnapon, július 
11-én az utóbbi évek hagyo
mányaitól eltérően - nem a 
BVSC Szónyi úti sporttelepén, 
hanem a Keleti pályaudvar 
érkezési oldalán levő téren 
tartották meg a tisztavatást. 
A formabontás szerencsés volt. 
A Keleti rendezett külsejével 
méltó keretet adott a jeles 
ünnepségnek. A téren kitúnő
en érvényesültek a katonás 
formaságok. 

Az ünnepsegen megjelent és 
a dísztribünön helyet foglalt 
dr. Csaná.di György közleke
dés. és postaügyi miniszter, 
Klézl Róbert, az l'vlSZMP KB 
képvL<reletében, dr. Mészáros 
Károly mini�zterhelyettes. a 
MA V vezérigazgatója, Szabó 
Antal főtitkár. Ott voltak a 
baráti országok. a jubileumi 
évfordulóra hazánkba érkezett 
közlekedési minisztériumok 
képviselői, a KPM és a vasút 
számos vezetője. 

Az ünnepség pontosan fél 
12 órakor kezdődött. A Him
nusz elhangzása után dr. Kun 
Dezső. a MA V TL�ztképzö In
tézet igazgatoja koszóntötte az 
tinnepség részvevőit. 

kereskedelmi, továbbá a bizto
sítóberendezési szaksrolgálat 
tiszti beosztásainak betöl tésé
hez. A MAV T.isztképzö Inté
zet 1970/71-es évfolyamának 
hallgatói tanulmányi eredmé
nyeik, a társadalmi munkában 
való helytállásuk, magatartá
suk alapján méltóak a vasút 
vezetőinek bizalmára.. Ez.ért, 
mint az Intézet igazgatója, 
felkérem dr. Mészáros Károly 
miniszterhelyettest, a MA V 
vezérigazgatóját, hogy a di.sz
szernlére felsorakozott egysé
gek tagjait avassa vasúti tisz
tekké. 

A mini"Zterhelyettes ünnepi 
be:;zéde első részében a vas
utasnap Jelentőségét méltatta, 
majd arról beszélt, hogy mi
lyen nagy utat tett meg a ma
gyar vasút az el.oo gózüremű 
vasútvonal megnyitása óta el
telt 125 év alatt. 

- Az első vasútvonal üzem• 
behelyezése, az első i,asufas()k 
szolgálatba lépése óta eltelt 
ötnegyed század már történel
mi mércfrel is mérhető idő -
hang·úlyozta a miniszterhe
h·ett . - Vasutas generációk 
váltogatta.k azóta. egymást őr
helyelken, apák adtak fiaik 
kezébe munkaeszközeiket, a. 
csaká nyt, a ;elzőzászlót, a ka
lapácsot. Az apa őrhelyét át
vette a fiú é'l tette, amit mun
kája, beosztása megkövetelt. 
Sok minden megváltozott 125 

- Önök, akik most fejezték 
be tanulmányaikat a MA V 
Tisztképzó Intézetben - for
dult az új tisztekhez - szép 
hivatásnak kötelezték el ,na
guka.t. Az iskolapndból kike
rülve, megalapozott tudás.•;al, 
tettre készen és bizakodva ke
szülnek arra. hogy a gyakor
lati munkában bizonyíthassák 
képességeiket. 

Rövid kitérő után a minisz
terhelyettes ,gy folytatta : 

- A szá:ötvene:::res t•asutas 
nagy család s:::eretettel vár ja 
Önöket. Várják a munkatár
sak, akikkel hoss:::ú évtizede
ken át fognak majd együtt 
dolgozni. Várják azok, akik 
több évtizedes, becsületes vas
úti szolgálat után. élZ élet 
rendje szerint az Onók kezé
be adják át munkaeszközeiket 

, azzal a biztos tudattal, hogy 
méltó fol�·tatói lesznek előde
ik munkájának. Bi.zunk abban. 
hogy Önök a. MAV Tis:tképző 
Intézet végzett hallgatói tudá
sukat. fiatalos lendületüket és 
lelkesedésüket a szocialista 
társada.lom felép1téséböl adó-

dó feladataink érdekében hasz
nosítják, öntudatos dolgozói 
lesznek a vasutas társa.da.lom
nak. 

Elismerésemet fejezem ki ta
nulmányi eredményeikért és 
kívánom, hogy munkájuk is 
ilyen sikeres legyen. Ezzel 
Önöket államvasúti tisztté 
avatom ! 

Az ünnepi beszéd elhangzá
sa után Herc::eg Kálmán tiszt, 
az intézet KISZ alapszervének 
ti tkára lépett a mikrofonhoz 
és fogadalomtételre kért enge
délyt. A fogadalomtétel után 
a tagozatok képviselőinek sza
lagozása következett. Majd az 
egységek díszmenetben vonul
tak el a téren. 

A tisztavatás után az újon
nan felavatott tisztek az in té
zet húsz évvel ezelőtt végzett 
hallgatói és a meghívott ven
dégek díszebéden vettek részt 
az Északi Jármüjavitó Törek
vés Művelődesi Házának étter
mében. A díszebéden pohárkö
szöntőt mondott Szabó Antal 
fő itkár. tm·úbbá a baráti or
szágok. delegiicioinak vezetői. 

Vi.sl Ferenc 

- lntézetunk a. xxr. Ns
utasnapon 260 magasabb szak
tud,i.ssa.l rendelkező hallgató 
kibocsátását•al járul hozzá a 
szállitási feladatok elvégzésé
hez - mondotta a többi kö
zött. - Az avatásra felvonult 
egységek tagjai valamennyien 
képesítést nyertek az építési 
es pályafenntartási. a gépés:r.e
ti és vontatási, a forgalmi és 

év alatt, egy dolog azonban • 
nem és a jővóben sem váUoz- A hat meg· a vasutas hivatás
szeretete. 

tagozatok kfpviselöi rá.kötik szalagjaikat az intézet 
zászlajára. (Laczkó Ildikó felvétele) 

A motor is teljes embert kíván 
UJsághfr: A 1%5 éves jubl• 

leum alkalmából az Elnöki 
Tanács a tunka Erdemrend 

aranyfokozatit adományozta 
Kaszai Imrének� 

Indulásra készítik elő a bu
karesti izyorsvonatot a Keleti 
pályaudvaron. Az egyik kocsi
rendező zászlój�leit követve 
az M61 012-es számú Diesel
mozdony tohtva közeledik a 
negyedik vágányon álló hosszú 
kocsisor felé. A vonat indulá
sának megfelelően az első ve
zetőfülkében ül Kaszai Imre 
műszaki főellenőr. a motor
vezető. -em kellett a hátsó 
vezetőfülkébe átmennie ahhoz. 
hogy modem vonalú moz
donvával felvehesse a szerel
vén;,t. Lépésben tolatott a 
NOHAB és vezetőie a helyén 
ülve tükörből figyelte a kocsi
rendező Jelzéseit. a gép és a 
szerelvény között egyre csök
kenő távolságot. 

Amíg a félmróbát elvégez
ték, s a szerelvénv felkészült 
hcsszú útiára. beszélgethet
tünk a 48 éves vasutassal. Az 
első amit megtudtunk róla. 
hogy a Hámá11, Kató Vontatási 
Fónökséghez tartozik és 1943 
óta 1áría a sínek orszáatít;ait. 
A magvar vasút 1 25 esztende
jéből fi:rv teMt t;;bb mint ne
l?Veds,izadnvl időnek részese 
Kaszai lmre. A lee:szebb ne
gyedsv-\zRd részese. amikor 
roncsaiból született ú!iá a 
most már s7ocialista vasút. s 
amikor a feileszt.Ssek eredm.S
nveként k!teliesedPtt fölzlirkn
zásunk az európai színvonal
hoz. 

Amikor motorvezetól mun
kájáról kérdezzük. kiigazít: 

- Mozdonu- és motorvezető 
tiagyok, Nyolc éve ugyan áL• 

landóan ezzel a motorral 1á
rok, de ha. a vasút érdeke úgu 
kívánja, gózmozdonnual is el
megyek • • •  

- Hogyan kezdte vasúti 
szolgálatát? 

- A lapátnyélnél. Mozdonu
fútőnek vettek fel 1943-ban
A gép amelyen dolgozni kezd
tem. 324-es mozdonv volt és 
ezen 150 mázsa szenet is el 
kellett tüzelnem eg1J•eg11 s::ol
gálat alkalmával. Mondanom 
sem kell. milyen kemény 
munka volt. Csak a felszaba
dulás után. 1946-ban tehettem 
segédkezelői vizsgát. A lakatos 
szakmát átképzősként tanul
tam ki 1954-ben és a követ
kező esztendőben már moz
donyvezetőként utazhattam. 

Gózösö11 nehéz volt a tél 

- Melyik volt a gépe? 
- A 424-364-1?6 számú. 

Mostanában is auakran talál
kozom vele a szolnoki térség
ben. s ilyenkor eszembe iut
nak a. hozzá fúződő emlékek. 
Nagyon iókarban tartott e;ép 
,•olt. Rendkívüli telbsítménve
ket produkáltunk vele. hiszen 
2-l-26 óra alatt rendszeresen 
kettőt fordultunk Nvíregvhá
zára. Pedig micsoda szenekkel 
dolgozttmk az eneraiahtánuos 
években/ Volt amikor pakurá
val kevert tózee:et. rm•e orosz
li.nvi palát kaphattunk csak a 
szerkocsiba. Voltak olyan idók 
is. amikor minden szerelés al
kalmával ee:v-egv csille szén
pernvét is föl kellett vennünk 
takarékossáe:i okokból. Nem 
sok hasznát láttuk ennek a 
gőztermelésben. de az ínség 

késztetett rá bennünket és az 
élet nem állhatott mr.1::. 

- Ma. ha viss:::agondolok 0rá, 
azt kell mondanom - folytatta 
Kaszai Imre -. hogy fantasz
tikus helytállás kellett ahhoz. 
hogu egy gyorsvonat pontos 
Legyen. Ha nem volt elegendő 
gőzünk. s ez egyszer még kor
mánvmenetben Is előfordult 
velem. a pálya adottságait kel
lett kiha ználni. meg néha 
még a ióviszonyt is a vonat
vezetővel. a forgalmistákkal... 

- Mi volt a legnehezebb a 
gózmozdonyon ? 

- A tél. természPtesen. A 
15-20 fokos hidegben min
den lefagyott. ha nem volt tö
kéletes a t:f=telenítés. A tél 
közeledésekor most is minden 
evben elbeszélgetek az első 
teles mozdonyvezetőkkel a 
rendkfvüli körültekintést 
ie:ényló téli szole;áhtról. A 
legrosszabb mindi!l az volt. 
hogy balról a kazán meleqí
tett. ;obbról mPq a ieaes s-él 
t'ánta az em bert Bár évek óta 
nem uta1:om E!il7mrl7·ln,..n�on. a 
,•i7e:vóe:vás7at állandó látoga
tója vagyok. 

Párnazott székben 

- S 'l mostani munkáia. a 
motorvezetés. milyen igénvbe
�élellel iár? 

- Egészen más. hiszen itt 
párnázott székben ülve i-eze
tek. télen a motor hűtővize 
fúti a kabint. s emI külön be
rendezéssel melf!'g lei,eaőt tú
t•atunk az abLal:ra hog1J meq
,,édjiik a ;egesedéstöl. Más itt 
a munka. nem kormos az ar
com., amikor leszállok. a gép-

ról. De ami az igénybevételt 
illeti. ez a munka Is teljes 
embert kíván. A nagy sebesség 
az idegeket veszi génybe. s a 
legkisebb hiba elhárításához is 
magas fokú műszaki felké
szültség szükséges - mondta 
és hogy lássuk is. mire céloz, 
fölnvitotta előttünk egy pilla
natra a kapcsolószekrény ajta
iát. 

A technika változik. fejlő
dik, az ember úgyszintén 
előbbre lép és a n,igvobb szak
tudás birtokában biztos kézzel 
iránvítia a korszerű gépet. 
Ilyen ember Kaszai Imre is, 
aki a fútólapátnál kezdte és 
ma nagy sebessée:ű mozdony
vezetői igazolvány lapul a 
zubbonvzsebében. 

- Ha ír rólam - mondta 
búcsúzáskor -. azt irja meg, 
hogu nem volt semmi különös 
abban. amit véaeztem. • s ab
ban sincs. amit ma csinálok. 
Az egész csalt annyi, hogy sze
retem a munkamat s a vas
utat és azt hiszem, sok ilyen 
munkasa van a vasútnak, mint 
én. 

Arcok a mából 

,,Jó lenne újból fiatalnak lenni,. 

Szombathelyen a fűtóház 
és a vasút mellett nótt fel. 
Apja vasutas volt. Most is 
tisztán emlékszik, hogy kis
fiú korában, hogyan bámúl
ta az öreg Haragos és 
Sztankovics bácsit, akik a 
nagy gőzössel vitték a hosz
szú vonatokat ! 

- Gyakran álmodoztam: 
ha. megnövök, én is moz
donyvezető leszek, s ilyen 
nagy gépeket vezetek -
kezdte a beszélgetést Kara
kai György. 

- Sikerült! A középis
kola elvégzése után lakatos 
szakmát tanultam. 1937-
ben kerültem a vasúthoz, a 
szombathelyi fűtőházban 
munkás lettem. A :fiók
múhelybe csak o.zonyos 
idő eltelte után lehetett be
kerülni. Munkásórabérért 
dolgoztam ott is. A szak
ma elsajátítása után 1939-
ben mentem ki mozdonyra. 
A celldömölki fútőházban 
tanoncoskodtam. Boldog 
voltam. S azóta is mindig 
nagy örömmei és szívesen 
i,égzem munká mat. Har
minc évet szolgáltam a 

nagy csomóponton. 328-as
sal és 424--essel jártam, fő
leg Budapestre. Vittem 
személy-, gyors- és irány
vonatokat. 15 évig egy fű• 
töm volt, a már nyu;zdfjas 
Molnár István. A 328 641-
esen tíz. a 424 214-esen húsz 
évet tóltöttem. Jobban is
mertem ezeket a masiná
kat, mint manapság az úr
vezetők autójukat. 

Mindig örömmel ült fel 
a gőzösre. Tizenkét évig az 
igazgatóság elsője volt a 

mozdonytlsztasági verseny
ben, s háromszor országo
san is az élen volt. Aki 
nem szerette a gépét termé
szetesen itt nem jöhetett 
számításba. Akár ünnepen, 
hajnalban, vagy éjszaka 
vezényelték, negyed óra 
alatt elment hazulról. 
Sohasem hiányzott. Jól 
megvolt a többi szakszol
gálati ággal is. Neve ma is 
márka nemcsak a vontatás
nál, hanem a forgalomnál 
is. Ha. a Ka.rakai trlsz e(lll 
vonatot, a.z jó kezekben van 

- mondják róla. 
Annak idején rész vett a 

különbözó munkaverseny
mozgalmakban. Nem tudná 
megmondani, hány kilomé
tert utazott, s hány ember
életéért és milyen mennyi
ségű rakomány épségéért 
felelt. Sosem volt ideje 
megszámolni, de mindig 
vigyázott, óvatos volt. 

Utazó évei alatt sok tla
talt megtanított a vasutas 
szakmára.. Németh László 
és Németh Dénes különö
sen kedves tanítványai vol
tak, büszke is rájuk. Kíváló 
dolgpzók. 

- Megértem a korszerű
sítés szükségességét, a jobb, 
gyorsabb járművek előtér
be kerülését. A motorveze-
tésre azonban nem szán. 
tam el magamat, mert ez 
év decemberében, 32 évi 
szolgálat u,tán nyugdíjba 
szeretnék menni. Elfirad
tam. Szükségem van a pi
henésre. 1969 óta vtSSza
kerültem Szombathelyre, 
azóta itt szolgálok. Három
gépes csoportban dolgo
zunk kilencen. Nagykani
zsa és Szentgotthárd felé 
járok a legtöbbet. Havi 240 
óra az átlagos szolgálati 
időm. Igaz, jól meg is fize
tik, nem panaszkodhatok. 
Jó lenne újból jiataJnak 
lenni, ma teljesen más vi
lág van. megváltozott a va
sút is. Nagyobb szava van 
a munkásembernek, maga
sabb színvonalon áll a 
technika. De az időt saJnos 
nem lehet visszafordítani. 
Szombathelyen kertes csa
ládi házamban szeretném 
leélni há.tralévő életemet -
mondotta búreúzóul. 

(Szelel) 

,,Ha újra kezdhetném, 
megint csak vasutas lennék H 

Celldömölkön, a 100 éves 
vasúti csomóponton nagyon 
sok olyan család él. amely
ben apáról-fiúra szállt a 
vasutas h ivatás. Va.ss Jó
zsef állomásfőnök-helyettes 
- aki megírta a csomópont 
100 éves történetét, s szinte 
teljes „katalógusa" van a 
vasutas dinasztiákról 
egyszerre 10-15 családot is 
ajánl. Végül is a Máté csa
ládnál kötöttünk ki. 

Máté László forgalmi 
naplózóval, a család éppen 
szolgálatban lévő tagjával 
beszélgetek.. 

- f:desaptim Det-ecse-
ren kezdte a szolgálatot 
1916-ba.n. Allomásfelvigyá
zó volt. Egy év után már a. 
Zágráb melletti Morovtczán 
szolgált. Én ott születtem. 
Ezután még több állomásra 
vetődött családunk, de szí
vesen mentünk, mert sze
rettük a vasutat. 1925-ben 

kerültünk vissza Celldö
mölkre, ahol fori::almista, 
távírász, raktárnok volt az 
apám. 

- Kitűnő vasutas volt -
kapcsolódott a besz"1getés
be Vass József. - Sok jó 
szakembert nevelt a. vasút
nak. Az akkor1 na�y rang
kórságban szenvedő tisztek
kel ellentétben, Máté bácsi 
örömmel és szívesen taní
totta a fiatalokat. Én is má
sodtávirás1J<0dtam mellet
te. Kiskollégámnak h1vott 
bennünket. tberségf!'t. naqy 
szakmaszeretetet adott út
ravalóul a szakmai ismere
tek mellé. Élt-halt a vas
utas sportért. Nagyon sze-

rettiik.. 1945-ben bombatá
madás ölte meg. Mindkét 
fiából vasutast nevelt, lá
nya vasutas/eleség lett. 

- Testvérem itt Celldó
mölkön kocsiintézó - veszi 
vissza a szót Máté László 
-. Jómagam 1937-ben fé
kezőként öltöttem magamra 
a vasutas egyenruhát. An
nak idején szinte természe
tes volt, hogy a vasutasok 
gyerekéből vasutas le.tt. Hi
szen ott nőttünk fel a sinek 
mellett. Jóformán gyerek
fejjel megtanultuk a szak
mát. Tudtuk, mikor hányas 
számú vonat érkezik és in
dul, ismertük a gépeket. a 
nehéz szolgálatot. Vasutas 
lettem, s ha még egyszer 
kezdeném az életemet, ú;
ból így választanák. Ezt 34 
évi sok nehéz t-éli, éjszakai 
szolgálat után mondom. 
Nem volt sima és könnyű 
az életünk. Ahogy az ország 
történelme alakult, annak 
megfelelően helyezgettek 
bennünket. 1939-ben Erdély 
visszacsatolásakor N=
bocskón - Máramarosszi
get közelében voltam 
forgalmista. Több .,ketiiló
vel" - 1945-ben kerültem 
haza - most már családos 
emberként - Celldömölk
re. 

Máté László három fiú é'! 
egy lány apja. Laci fia 
péknek tanult. de két éve 
otthagyta a szakmM. s vas
uta,s lett. Itt Celldömölkön 
szolgál. Másik két fia egyéb 
munkaterületen ·lvl.gozlk. 
Kislánya gimnazista. 

Sz. T. 



1 17 Ql� 82lO�tatl helyeken tavalY mét oakran 
A @heteit hall�. � • ooctaíiato brigád dm •J

,.� �#flOHalJ &ezhefóen viauGMi ma;d • 
• mozgalom fefl6déaét. A „jóslatot" általában arra ala
pog"1t, hogy a ldvivott erkölcsi élismerésnek, moet már 
re,.delet szerint, anyagi Jutalmv.ással kell párosulná.a, 
ezért a szolgálati vezetők: inkább nem szorgalmazzák a 
bdgádok számbeli gyarapodását. 

A szocl.al!sta bl"i.gádokra vonatkozó leg:ftissebb sta
tisztikai adMOk bízony1tlák, ho(T// a jóslat nem vált be. 
A brigádmozgalom számszerűségében is, tort.almában ia 
tovább növekedett A legszembetOnőbben tapasztalható 
ez u 1971. évi vállalások megtételénél, Illetve teljesi
tésénél, ami persze nem jelenti azt, hoU11 8111/85 aa:olgá• 
lati helyeken nem fordultok eló formális, nem megola
poa:ott vállalások. 

A vasútnál az elmúlt idósz.akban bekövetkezett 
munka- és üzemszervezési változások, a múszald fej
lesztési feladatok vegrehajtása a brigádmozgalomra is 
hatottak. Ezzel függ össze. hojO' az idén 5903 brigád dol
gozik a vasútnál a múlt évi 6104 brigád helyett. A bri• 
gádtogok száma azonban most 61 089, vagyis 369-oel 
több, mint 1970-ben volt. A tartalmi munka javulását 
tükrözi többek között, hogy az Idén 1283 brigád 14 296 
tagjának ítélték oda a szocialista címet - az oklevelet 
és a zászlót -, ez pedig 293 brigáddal, illetve 3353 fővel 
több, mint az 1970. évi tényszám. 

A bronz fokozatú kitüntetést 1790 brigádnak, 15 350 
brigádtagnak ítélték oda. a személyen',:?nt járó 300 fo
rint jutalommal együtt. Ez a múlt évi sznmhoz viszo
nyítva 67 brigáddal. 264 brigádt.aggal több. Visszaesés 
csupán az ezüst és az arany fokoza:ú kitüntetések oda
ítélésénél mutatkozik, aminek e:söd!P�e-s oka a ga-zda
sági vezet.és és a szakszervezeti sz:,,rvek alapos, min
denre kiterjedó értékeló munkájáb,m rejlik. 

Egyes szolgálati helveken azonban hna5Ztalhatunk 
heh'telen szemléletet is. Ennek halásdként nem a brigá
dok ét-i munkáia, a t·állalások tel ieslt.ése i,ozt a mérce 
az őket megillető cím, fokozat odaítélésénél. lwmem a 
„központi keret"-et tartották szem előtt. ,.Csak ennvl 
pénzt kaptunk erre a célra" - Mondották az elbírá161< 
egymás közt. s eszerint bírálták el a szocialista brigá
dok munkaját. 

Főként néhány gazdasági vezetőre jellemző. hogy 
csak a központi keretből akarta a jogos igényeket ki• 
elégíteni, s ez méltán sérti a jól dolgozo, vállalásait 
teljesítő brigádok önerzetét. Leszögezzük, hogy a köz
ponti keretből a fónökségek részére juttatott összeg 
csak támog:it.ás a brigádok érdemeinek anyagi elisme
réséhez. A jutalmak nagyobb részét az adott szolgá!.ati 
fónökségeknek kell „kiga=dálkodniuk" a bértömeggaz
dálkodás adta lehetösegek felhasznáJ.ásáral é· a telje
sítmények után járó jutalomösszegból. Ennek erkölcsi 
alapját az képezi, hogy a swcialista brigádok munkája 
meghatározó szerepet j-ítszik a szolgálati helyek ered
menyeinek alakul:ís<1ban Akkor pedig ezt kifejezésre kell 
juttatni a brigadok iránt megmutatkozó anyagi elisme
réseknél is. 

Molnár László 

dr. Ra}cri Busó emléhtdblájál 

Lindner József vezérigazgató
helyettes méltatja dr. Rajczl 

Rezsó munkásságát. 
(Pálinkás Mlhály felvétele) 

B"nsósé<?e� ünnepség szfnhe
lye volt július 5-én a BVKH. 
Ezen a napon, születésének 85. 
évfordulóján avatták fel dr. 
Rajczi Rezsó, a Kommunisták 
Magyarországi Pártja 1918-as 
második illegális központi bi
zottsága tagjának, a munkás
mozgalom mártírjának emlék
tábláját. Az ünnepségen ott 
volt dr. Rajczl Rezső özvegye, 
továbbá jelen voltak a VI. ke
rület párt. és tömegszerTeze
teinek képviselói, a hivatal 
vezetói, dolgozói. 

Dr. Sike lmre, a BVKH osz
tály,:ezetóje megnyitója u án 
Lindner József vezér!gaz_,;;ató
helyettes méltatta dr, Rajczi 
Rei.só életútját és munkássá
gát. Elmondotta. hogy mint fi
atal jogász 1913-ban került 
Budapestre a MAV Igazgató
ság F. IV. szakoszt, lyába. s 
attól kezdve 1919-ig dolgozott 
a mai B\;'KH épületében. 

Dr. RoJczi Rezsó a f6oároa
b4n egyik olopit6ja oolt a ma
gyarorazágt eszperantista mun
káaok ef111esületinek. Az 1918-
as magyarországi polgári de
mokratikus forradalom győ
zelme után egyik vezetője 
azoknak a forradalom tovább· 
fejlesztéséért és a munkásha
talomért harcoló ellenzéki szo
cialistáknak, akik felismerték 
a baloldali erők összefogása
nak, a jobboldali szociálde
mokrata vezetőktől független 
politikai szervezetbe tömöríté
sének sürgető szükségszerúse
gét. 

A Magyarországi Szocialisták 
Független Csoportjának tevé
kenysége egyengette az utat 
a Kommunisták Magyarországi 
Pártjának megalakulása elótt. 
Amikor a Szovjet-Oroszors::-IJ. 
ból haza érkezett Kun Béla 
november második felében 
hozzálátott Budapesten a 
Kommunista Párt meg.szerve
zéséhez, Rajczi Rezsóben lel
kes támogatóra talált. Késobb 
Rajczi taoja lett a párt máso
dik - i!lcgális - központi bi
zottságának és részt vett a Vb
rös U jság s=erkesztésében. 

A Magyar Tanács öztársa.sá 
alatt dr. R3jczi Rezsó a 1\lun
k.aügyi és Népjólét, Népbiztos
sag gyermekvédelmi osztályá
nak helyettes vezetóje és az 
Alkoholellenes Tanács társel
noke. A Tanácsköztársasag 
leverése után az.onban, 1919  
szeptember 4-én Szentendrén 
az eUenforradalm1rok letar
tóztatták, s egy hét múlva Bu
d,pestre az Országos Gyújtö
foghá:ba szallították. Innen 
már súlyos beu,gen szabadul . 
s a kfnzáwk <;0rán szerzett 
b�tegségében tíz hét szenve
des u án elhunyt. 

Az ünnepi besz�d után Lind
ner József, a BVKH központ• 
cplile!Pnek bejára ánál lelep
lezte dr. fü1jc-zi Rezsó emlék
táblájat, majd a kulönbözö 
szervek képviselői clhel ·ez é 
a megAmt kezés babérkoszo
rú1t. (l)f) 

Vál lvetve az építőkke l 
az új csarnok föcLmébe kerü
lő 30 méteres tra,·erzekkel 
�zállítá� közben nem tudtak 
fordulni. \'áll:lltu1,, hogv az A 

a B , ágány m?Ue•t a D \á
g,myon szállítjuk ezeket az 
elemeket, ame-lyekct a szereJ
vényról darukkal törtenö levé
tel után cgvencsen az építke
zés szmhelyére jut athatjuk . . .  

Jelentés a Déli pályaudvarról, ahol a csúcsforgalom nem törődiret a nehézségekkel 

Ilyenkor nyáron mindig 
,·isszatér a reü·én a Déli pa
lyaud1>ar életébe, azzal a .. ku
lis.szával'', hogy a körülmé
nyek változnak. Erröl beszel
gettünk Borlai Jenő állomas
fónök-helyettessel, aki találko
zásunk után részletes n 
szólt arról. a nagyarányú 
rekonstrukcióról, amely hozzá
tartozik a pályaudvar hétkóz
napjaihoz és vasárnapjaihoz 
egyaránt. A metro építése -
bátran mondhatjuk - törté
neti fordulat itt, s körülhaiá
rolja a jelenlegi lehetóségeket. 
akár egy szokásos hét.közn�pi 
forgalomról, akár a legn.,
gyobb csúcsforgalornról i.s va,1 
szó. 

Naponta 63 vonatpár 

Az idei Csúcsforgalom is 
- miként más években - az 
iskolaéo befejezésével, jún.ius 
10-12-én kezdődött - kezdte 
beszélgetésünket. - A forga
lomban okozott némi törést a 
kellemetlen idójárás, de a jú
liusi kánikula már olyan mé
retű mozgást hozott a pálya
udvar életébe, amilyenre még 
nem emlékszünk. Érthető ez a 
mennyiségi ttrányosítás, hiszen 
most kisebb területen kell le
bonyolltanl teendőinket, mint 
az elózö éoek hasonló idös-a
kában. 

Az állomásfőnök-helyettes 
elmondta, hogy a szerelvénye
ket a kényszerítő körülmé
nyek miatt, átlagban hár<;>m 
kocsival kellett csökl{entenlilk, 
hiszen tíz kocsinál többet azért 
nem tndithattak, mert a hosz
szabb szerelvények egy része 
l vágányhatárokon kívül 
helyezkedett volna el, s ez a 
lel- és leszállásnál balesetve
szélyes lett volna. 

A nyári Időszakban átlagban 
tllipcmta 63 i,oootpár közlf!ke
(Jik • pályaudvaron. Ez a szám 
a -pénteki napok<>n 67-re, szom
bat.on 73-ra emelkedik, vasár-

nap - érthetően - Ismét 
csökJ,('n, Ekkor 69 vonatpár 
érkezik és indul. 

..:.. Győzi-e a munkát az uta
zószemélyzet? - kérdeztük. 

- A nyári hónapokban kon
centrálnunk kell minden erőn
ket - hangzott a válasz. -
Az egész s=em.élyzet összlét
s=ám.a egyébként - a vonat
rezetöket, kezelőket stb. te
kint i·e - 127 Jó. Emellett vi
gyáznunk kell arra is, hogy a 
kollektív szer7.ödés elóirása 
szerint a havi 208 órát ne lép
jük túl ! Problémák persze 
adódnak, mert bár a rendes 
vonatok igényeit ki tudjuk elé
gíteni, vannak úgynevezett 
„gyermekvonatok" is, amelyek 
·indítása, érkezése már megha
ladná erőinket. (Helyhiány mi
att az i lyen vonatok Jelentős 
ré;zét átadtuk a Keleti pálya
udvarnak.) 

Borlal Jenő mosolyogva 
mondja el, hogy milyen gon
dokat jelent a legfiatalabb év
járatú utasok szállítása. 

- Kétezerötszáz gyerek in
dulása, vagy érkezése, legalább 
ötezer szülő, sok házmester éa 
elég sok kiskutya lá.tQ"4tását 
is jelenti. s egy ilyen tömeget 
az építkez5 pályaudvaron el
helyezni most lehetetlenaégt 

- Az nagy segítség lenne 
számunkra - teszi hozzá -, 
ha a Déli jegyeit a Nyugati, 
a Keleti, a Jóuefvárosi é� a 
Kelenfóldi pályaudvaron az 
utasok előre megvásárolnák! 
Nálunk ugyanis most nincs 
sorbaállási lehetőség, s ha 
adódik ilyen, megbénítja az 
átmenő forgalmat. 

A szerelvények küls6 tisztí
tása mesioldott: vannak kocli
mos6 gépeink. A belső t!sztí
tá1 azonban sö;,réssel, felmo
sással, kézi ablakmosással tör
ténik. Ez hátráltatja a mun
kál 

- A iegnagyobb m•nkoel"6· 
probléma a ,zemélypén.ztáro-

sok létszámának feltöltése kö
rül adódik - folytatta. - Van
nak kezdő pén=tárosaink, a.kik
nek azonban a rutinszerzéshe;: 
4-5 éves 1111akorlatra lenne 
szükségük. Van olyan csúcs
forgalmi nap is, amikor egy 
pénztáros ke=én nyolc óra alatt 
200 OOO forint is megfordul . • •  
Emellett nagyon n ehéz jelent
kezőket találni kocsirendezó
nek. Az embereknek, főként a 
fiataloknak túl nagy áldozat
tal jár a szombat-vasárnapi 
elfoglaltság, amely nélkül a 
vasúti munka bizony elképzel
hetetlen • . .  

Közös eróvel 

A metro építőivel nagy-szerű 
a kapcsolat, vállvetve néznek 
szembe a nehé7.sége!<!<el. 

- . E;,pen tegnap találkoz
tunk Keres.:túri Dezsó építés
oezetóvel és munkatársaival -
mondja Borlai Jenő. - Olyan 
problémával küzdöttek, h"Jg,.' 

Végezetül ide kívánkozik 
azok névsora, aklk a nehéz 
körülmén;'ek között is példa
mutatóan helytálltak. D:cs4ret 
illeti egyébként az egész kol
lektívát, de Megyeri Jó;:sef 
térfelv!gyázó. Uracs János ko
csimestcr, Farkas Kálmán to
latásvezető, Zsigó Ferenc ko
cs!rendezö, Fekete Jóosef tar
talékos. Formádi Károlyné sze
mélypénztáros, Jászberényi Jó
zsef és Szabó Imre poggyász
pénztáros, Csongar lsti·án vál
tókezelő, Albert Ferenc KISZ
ti tkár, rendelkező forgalmi 
szolgálattevő, Vinczellér Kata
lin külsős forgalmi szolgálat
tevő, Kalu Mihályné bemondó. 

lme, így folyik az élet a 
Déli pályaudvaron 1 971 forró 
nyarán, amikor már éledeznek 
egy nagyon szép és nagyon 
korszerű, metroforgalommal 
összekötött pályaudvar nagy. 
szerű körvonalai . . .  

Maros László 

Vonal 6rkezett a Déll plilyaudvarra. 
(MTI Fotó Vajkor J6uef telvélele) 

Emlékünnepség - ka11 

Baross Gdbor szobr6n 
Oj helyén áll már Baroas 

Gabor patinás szobl'a. A fel
állftást követö ünnepélyes 
avatásra július 10-én került 
sor a Keleti pályaudvar in
dulási oldalát körülöleli> té
ren. 

épltőkt61. Maid 
György köziek 
ügyi miniszter 
szédet, mélta'va 
Baross Gábor 

Az ünnepségen részt vett 
Nyers Rezsó, az MSZMP Po
litikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizott.ság titkára, 
Nagy Richárd, a budapesti 
pártbi�tt:s:ig titkára, s ott vol
tak társadalmi életünk, a köz
lekedés és a posta más veze1ől 
is. A Vasutasok Szakszerve
zete elnökségét és központi 
vezetőségét Szabó Antal  fő
titkár képvise:te. 

Budapest és az ország la
kossága nevében a szobrot 
Skodo Lajos, a fővárosi tanács 
elnökhelyett..,,e vette át az 

A smbrot kill 
1 898-ball álifto 
lett pályaudvar 
mételt szobor 
hivatalosan Is 
ross tér á tépi 
éves folyamatát. 

Az emlék 
miniszter, vala 
tanacs, E közle 
tok. a vasutas
szak zervezet v 
szorúz'ák a sro 

Az ünnepség 
kédett be a XXI 
pal és a magyar 
lásának 125. 
kapcso:atos 
zatába. 

Conepség a Baross swbomál. 
(MTI Foto 

Kegyeleti ünnepség 
a nagycenki Széchenyi mauzóleumb 

Dr. Csanádi György közlekedés- és postaü 

miniszter beszéde 

Az el, ó magyar gőzvontatá
sú vasút üzembe helyezésének 
1 25. és S=échenyi István halá
lának 1 1 1 . évfordulója, vala
mint a XXI. vasuta5nap alkal
mából kei:yeleti ünnepség volt 
kedden délben Nagycenken, 
Széchenyi István, az első ma
;::yar közlekedési miniszter 
mauzóleumánáL 

Az ünnepség fővárosi rész
vevőit különvonat szállította 
Nagycenkre. A különvonattal 
érkezett Kisházi Odön, az El
nöki Tanács helyettes elnöke, is. 
dr. Csanádi György közleke- -:-----------""""i!li 
dés- és postaügyi miniszter, dr. 
Mészáros Károly miniszterhe
lyettes, a MAV vezérigazgató
ja, Szabó Antal, a vasutas 
szakszervezet fótitkára. 

Gyórben csatlakowtt a kül
döttséghez Pataki László, a 
Győr-Sopron megyei és Ko
vács Antal, a Vas megyei párt-
birottság elsó titkára. A kü
lönvonat utasai Nagycenken 
átszálltak a múzeumvasútra. s 
azzal utaztak az ünnepség 
szín helyéig, 

A Széchenyi mauzóleumnál 
Szabó Béla, a szombathelyi 
Igazgatóság vezetője üdvözölte 
az egybein-últeket, majd dr. 
Csanádi György közlekedés- és 
postaügyi miniszter mondott 
beszédet. 

Széchenyi István olyan t.ör
ténelmi korszakban élt és vált 
nagy államférfivá, amikor a 
hatalmas társadalmi átalaku
lás - a kibontakozó polgári 
rend, az ipari és a közlekedési 
forradalom talaján teltl>rekvő 
kanltafö:mus - már nálunk is 
ostromolta a feudall.zmus bás
tyáit 

- A k.lJzlekedia dolgozói -
mondotta befejezésül a mi
niszter - killönöskipPen ffsz
teltk hazánk els/S nagy közle-
kedésnolitlkusát, aki gyttkorlotl 
tettekkel bizony!totta, hOf1V a 
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A nagy évfordulóhoz méltóan Ü N N EPS.ÉG 
DU NAKESZI N 

Sportcsarnok és pinceklub 
avatás, valamint bélyegkiállí
tás tette eseménydússá a vas
utasnapot Dunakeszin. A jár
műjavító dolgozói július 9-én 
a kora délutáni órákban az 
üzem ízlésesen feldíszített 
sporttelepén ,._,-úl tek össze, 
hogy részt vegyenek a vas
utasnap alkalmából rendezett 
ünnepségen. 

Kitüntetések. a magyar vasút 
125 éves jubileuma VALTOZATOS SPORT- ÉS KULTURALIS PROGRAM A SZONYI UTON 

Azok, akik július 11-én, a 
:XXI. vasutasnapon a buda
pesti strandok hűs hullámait 
és a budai hegyek jó lévegö
jét felcserélték a Szőnyi úti 
sporttelep kulturális és sport
programjának megtekin tésé
vel, nem jártak rosszul 

Az egésznapos műsor kora 
délelőtt kezdődött. A pályára 
belépőket ízléses felirat fo
gadta: .,tl;en a vasút 125 
éves jubileuma, a XXI. vas
utasnap és a fennállásának 60. 
évfo-rdul.ó;át ünneplő Buda
pesti Vasutas Sport Club!" Az 
öltözők falán a BVSC olimpi
konjai, Európa. és világbaj
nokságok sikeres részvevői. 

· 'öreg fiúk és úttörők 
A nagy melegben lassan 

gyülekeztek a színész- és a 
BVSC öreg fiúk labdarúgó
csapatának tagjai. Háromne
gyed 9-kor azonban már 
együtt a „stáb". Komlós Ban
di, a szmészek néps:r.erű ka
pitánya mezbeöltöz.ötten szólt 
be a BVSC „öregek" öltöző
jének ajtaján : 

- Aztán legyetek hozzánk 
kíméletesek! 

Szalay, aki a többiekhez ha
sonlóim, nyaralását szakította 
félbe a labdarúgó „cseme-. 
géért" - halkan mormolta: 

- -evek óta ezt mondják 
ea a végén mindig megszo
ritanak bennünket. 

A mérkőzés Szalay „Csipit" 
igazolta. A BVSC öregeknek 
nemcsak a nagy meleg miatt 
kellett megizzadni a minimá
lis gólkülön bségú gyóze
lemért. 

Az úttörők labdarúgó-tor
náját a budapestiek nyerték 
a szombathelyiek ellenében, 
de a „vasiak" sem szégyen
kezhettek teljesítményükért. 
Varga, a Haladás egykori ki
tűnő cerberusa büszke lehet 
,,fiaira''. 

A délutáru sportműsorban 
gyorsan pergő számok követ
ték egymást. Az atléták a 
nagy meleg ellenére sem ki• 
mélték magukat. a felnőtt és 
i fjúsági 100 méteres, majd 
800 méteres síkfutúsban jó 
eredmények születtek. A süly
lvesztett kézilabdapályán nfö 
röplabdatornát láthattak a 
nézők, amelyet megérdemel
ten nyert a BVSC a Vörös 
Meteor Egyetértés csapata 
elött. A férfi tőrvívásban ma
gyar siker született, a BVSC 

korabeli mozdonnval vonta
tott vasúti kocsiban Kibédy 
Ervin és Hlatky Lás-zló Ha
esek és Sajója jelent meg. 
Műsorukkal óriási sikert arat
tak. Tamási Eszte-r, a kultúr
műsor konferansziéja ezután 
a schwerini „Theodor Kör
ner'' vasutas-együttest jelen• 
tette be. A vendégek ének- és 

A rákosrendezői oldalon a 
nap hatalmas korongja las
san alámerül a láthatáron. A 
színpad felől csalogató zene 
foszlányait hozza a még min
dig nagyon bátortalan szellő. 
Az esti órákban a süllyesztett 
kézilabda-pályán az angliai 
turnéra készölódó Törekvés 

A schwel'illi vasutas együttes női táncosai üveges táncot 
mutatnak be 

táncegyúttese pattog6 ritrmrst'.í 
műsort adott el� a labdarúgó
pályán felállított színpadon. 
A hálás közönség együtt éne
kelte a művészekkel a „Befo-r
dulta m a konyhába" című 
dalt 

(Szónyi Lajos felvétele) 

népi táncegyüttes mutatta be 
műsorát, melyben közremű
ködtek Urbán Katalin és Boj
tor Imre kitűnő népdaléne
kesek. 

Sz. Tóth Andris 

Az elnökségben helyet fog
lalt Szabó Antal, a vasutas
szakszervezet főtitkára, dr. Bi
ró Ferenc, az MSZMP Pest 
megyei bizottságának titkára, 
Becker Antal, a járműjavító 
szakosztálv vezetője, Ja.kab 
Béla, az MTS Pest megyei e1-
nökségének tagja, továbbá a 
váci járási és helyi párt-, ál • 
lami- és tömegszervezetek kép
viselői. sportvezetők, szocialis
ta brigádve7..etők, törzsgárda 
tagok. 

A Himnusz e1hangzása után 
Becker Antal mondott ünnepi 
beszédet, majd Szabó Antal 
főtitkár átn;'Újtotta az új tor
nacsarnok kulcsát Trexler Im
rének, a Dunakeszi VSE elnö
kének, s ezzel jelképesen át
adta azt rendeltetésének. 

A sportpályán lezajlott ese
ményeket az üzem József At
tila Művelődési Központjának 
rendezvényei követték. 

Az intézmény vörös- és ol
vasótermében került sor az 
„Országos Vasutas Olimpiai és 
Sportbélyeg" kiállítás ünnepé
lves megnyitására. Az 50 tab
lóból álló bélyegbemutatót dr. 
Steiner László, a MABEOSZ 
főtitkára nyitotta meg. 

A bélyegkiállitást a jármű
javító KISZ-bizott.<;ága és a 
Művelődési Központ közös 
fenntartásában működö Ifjú
sági Pincek.lub felavatása kö
vette. 

A kis kiteró után ismét a ,-------------------------
sportolók vették birtokba a 
pályát. A BVSC labdarúgó
csapata javuló csatárjáték
kal győzte le a tehetséges lab
darúgókkal teletűzdelt Szé
kesfehérvári MAV Előrét, a 
jubileumi va.-;utas kupamér
kőzés során 

Az évek óta megrendezett 
vasutasnapi sportműsorok 
egyik kiemelkedő eseménye 
a kerékpárverseny. A „Patyi 
legények" most is kitettek ma. 
gukért. A selejtező versenyt 
Pataki Jozsef, a pontversenyt 
pedig Fülop József - mind
ketten a BVSC sportolót -
nyerték. de az FTC, a Vörös 
.Meteor Egyetértés, a Tipográ
fia és az Bpí tök versenyzői 
sem vallottak szégyent. 

Ötszáz vasutas versenyzett Miskolcon 
A miskolci területi bizottság 

idei sportfeladattervének 
megfelelően, a XXI. vasutas
napon is gazdag sportprog
ram sz�l.gálta az ün.nep,;égek 
sikerét. A három csapatjáték
ban - a.-;ztaliteniszben, sakk
ban, kispályás labdarúgásban 
- rende7..ett versenyekre 13  
szakszervezeti birottság csa
pata nevezett be. A selejte
zók már jóval a vasutasnap 
előtt megkezxiódtek, a döntö 
küzdelmeket pedig ;tlliu$ 10-
én, délután 2 órai kezdettel 

bonyolították /.e az MVSC-pá
lyán. 

Egyéni versenyt öt sportág
ban as-ztaliten.is-zben, 
úszásban, célláv'észetben és 
sakkban - rendeztek. Vég
eredményben mintegy 500 
NLstttas vett részt aktfran 
a miskolci sportesemk11yeken. 
Ezenkívül Hati•anban. Gyön
gyösön. Füzesabonyban, 
Egerben, Kal-Kápolnán, Hi
dasnémetiben és Sárospa
takon is rende-ztek sportver
senyeket az idei vasutasna· 
par1. Juhász János 

és a XXI. vasutasnap alkalmából 
A magyar va.stít rennállá.slinak 

125, évfordulója alkalmából ered· 
ményes munkájuk társadalmi el
ismcrésekéni a Magyar épköztár
saság Elnöki Tanácsa száz vasutast 
részesíteti kormánykitüntetésben. 

1'-/UNKA ÉRDEMREND 
ARANY FOKOZA T.4 

kitüntetést kaptál<: Berendi T1bor 
föfelügy., Bp. Ferencváros áll. ; 
Fabók János mérn. főtan., l':p. F6n. 
Miskolc; Kaszai tmre m. föell .• 
Hámán Kató Vont. Főn . ;  Keszthe
lyi János föell .• Dunakeszi Jj. ű. ;  
Nagy István m. főell„ Kiskunhalas 
Vont. Főn. : dr. Pethes Jmre 
MA V vezérig. MSZMP B!zotts. 
titkára ;  Simon János főfelügy., 
Szombathely Vasútig. ; szabó 
István m. főlnt., Dunaúiváros 
pl;t, Fón. ; Tóth Sándor f6el1„ Zá
hony áll . ;  Tatár Sándor főell., 
MAV Gépja,itó tt. 

t,Jlf,\KA ÉRDEJIR.E1YD 
EZÜST FOKOZATA. 

klUlntetésben részesültek :  Antal 
lmre rólnt., Felnémet áll. ; Farkas 
József foelt. Nyíregyháza áll. ; Gö
bölös Jozse.r m. tőint., Kaposvár 
Pft. Főn.;  I-lat.vanl lstván föell„ 
Vác áll . ;  !kládi András m. fóe!J.. 
szentes vont. l! ... ön. ; dr. Ján1 zerna 
tőor-vos tan., MA V Korház és T<özp. 
Rend. Int. ; Kajcsa József főtan .• 
Vasutasok Szakszerveze1.e ; Kertész 
Géza föint., Nagykanizsa Vonal
fón. ; Ki..�s Sándor íótan., Szeged 
Vasútig. ; Kondor Pál főfel\i.gy., 
Várpalota áU. ; t-�ulicsk.6 Lajos m. 
töeU., Bp. Keleti Vont. Főn. ; Lé
vai Márton m. fófe!Ugy ., Kiskun
halas Pft. Fön. ; Liptai József fel
vigy .• Bp. Sorok:;ári út áll. : Molnár 
Miklós m. fólnt„ Pt!cs Vasútig. : 
Nagy KáJmán IófeIQgy •• Szombat
hely vasútig.: Pajti tmre m. fó
elI .• TBFF Debrecen ; Pécs! Ferenc 
főell .. MAV Gépja,•!tó ű.;  Pítllk 
István főell„ Landler Jenő JJ. O. ; 
P. Tóth La1oc:n� sef!édell., Mlskolc
Tlszal áll. ; Rábai Mlhály felvigy„ 
Békéscsaba áll. ; f'Ppl:6 János fő• 
tan., 0ebr,cM Vasútig. : Répás Jó
zsef felvigy„ Bp �p. Főn. ; Róna• 
széki László m. fófelügy., Miskolc 
Jj. tr.; Sipos József flífelügy„ MAv 
Közp. trzemlrányjtó Hiv. ; dr. Sza• 
bó Tibor igazgató Pécs Vasúti�.; 
Temesi Béla mérnök főtan., MAV 
11:s.akl JJ. tr.: Terstyánszki János 
főell„ MÁV TáYközl. Fennt. Főn. : 
Tóth József l�azeató Miskolc JJ, 
0. : Túr6czJ Zoltán ellenőr. t\-Us
kolc Vont. Főn. : S7ab6 .TÁnos m. 
főell .. celldömölk Vonf. Főn. 

MUNKA ÉRDEJlmE1\D 
BRONZ FOKOZA TA 

kitüntetés kapták· Bah\zs András 
főell. Záhony áll, ; Balogh Sándor 

főe!l., Hatvan-Salgótarján Pft. 
Főn. ; Bara Janos m. főell., Veszp
rém-külső Vont. Fon. ; Bálls Sá11-
dor főeU., szekesfehérvar Jj. ű. ;  
Bisztrovics Sándor t-elvtgy., Bt,. 
Ferencváros áll. ; Bodonyi Józse:t 
m. fel ügy., Miskolc Vont. Főn. ; 
Bozóki József munkás Bp. Keleu 
Szertárfön. :  Böcey Ferenc föell . .  
TBFF Szombathely ; Czékmán Fh.i
rián fel vigy „ Szeged Pft. Főn. ; 
Csanálosi József felvigy.1 űj-1\lü;
kolc Pft. Főn.; Csikhelyl Béla fi,• 
feltigy., Pécs Vasútig. ; Csiszár Al
bert !6ell.. MA V Autófuv, Főn . :  
oarócri Béla föell., Debrecen áll . '.  
Dózsa László felvlgy. Rákosrendezü 
áll . :  FaC"kas Gyula főtelügy., Ta
polca áll . ;  Ferenci Lajos f6ell.. 
Debrecen Jj. U. ; Gál Zsigmond 
felvigy„ Kál-Kápolna áll.; Géczy 
Gyuláné főel l„ Bp. Keleti áll. ; Gy:
mesl Konrád m. [ő!elügy., Bp. Dé
li Vont. Főn . :  Gyöpös Ferenc m. 
föell„ Dombóvár Vont. Főn. ; Ha
las András !6ell., MÁV Hldép. 
Főn . :  Haszonics Istv'ln !elvigy., 
Győr Pft. Főn . :  Horti István fel· 
vigy. l\IA V Közp. Szertár:c6n. ;  Hor
váth Károly felvigy ..  Nagykanizsa 
áll. ! Huri Zoltán m. íőfeltigy„ Deb
recen-f:,;;zaki Pft. Főn. : Husza!" 
András m. főfelUgy., TBFF Szt: 
ged ; Juhász rv. István m. felvigy .. 
Bp. Ferencváros vont. Főn.; Ka
radi Béla m. főell., TBFF 1'1iskolc : 
Kárpáti János föeU.� MAV Ada'l
feldolg. Főn . ;  Kerény:i László m. 
főell„ Záhony Vont. Fón.;  Kiss n. 
Ferenc m. fóell .. Kecskemét Von:. 
Fon . :  Kiss József f6fe1Ugy., M.4,-V 
Magasép. Fon. ; Kókány József ,r.. 
f'öell., TBFF Pécs ; Kövesdi Ján.Ob: 
felvigy., Pécs-külváros áll.; Krám--

11 lstván felvigy., Hódmezóvásár
bely áll. ; Marsi Lajoc:; főell., Pü::;
pökladány .áll. : Mészáros István 
föell., Landler JJ. ű. ; Németh Fe· 
renc mérnök főtan., Bp. Vasúti�. : 
Németh János Celvigy .. Sopron Pf�. 
Főn.�  Orbán József fetvigy., Za
hony Pft. Főn. ; Pataki Elekné fó
ell., Debrecen áll. ; Pataki Mihál�· 
fófelügy., Szombathely Vasútig . .  
Puskas András főell., l\1A.V :epité'.;� 
Géptelep Fön. : Rácz József fe1

• 

,-tgy„ Győr áll. : Rákos Balázs fő
ell., Lepsény áll . ; Rózsahegyi l\.1.
hály főell., Szolnok JJ. ű. ; Som
falvl LaJos m. f6eU„ Dombó,·ár 
Vont. F6n. : Szabó János föell.. 
Debrecen-Déli Pft. Fön. : Szalai Já
nos m. főell., Szolnok Vont. Főn . :  
Szloboda Béla m.  főint., MÁV Hlct
ép. Fön. : Szokota János főell .• 
MA V TBÉF: Takács József fe:
vigy.... Szombathely áll. ; Takács 
Lajos főell„ Vasúti Tud. Kutató. 
Int. : Tóth István felvigy .• Sátor
Rllaújhely áll. ; Tóth Sándor ell .. 
Miskolc 11:p. F6n.; Valecslk Arpád 
m. felüey .. Kisterenye Vont. Fön. : 
\.Targa Ferenc m. !őfelOgy .•  Szom • 
bathely JJ. 0. : Varga Tstván m.  
Mell.. Szentec; Vont. F6n. : Vörö� 

�:i:oz: �i�1!;� �:Ö�� .. H�e'f,����D F��� ; 
A közlekedés- és postaüg,1 ml• 

ntszter a XXI. vasutasnap alkaln1a
ból a vasúti közlekedés érdekében 
kifejtett eredményes és példamu
tató munkájukért 

KIVALŐ VASUTAS 
6 :3 arányban diadalmaskodott i-------------------------------------------------------. 
a Drezdai Lokomotív együt- ��
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� r�t'Jl� te e felett. ell„ Szolnok Jj. ű. ;  Bencze László 
A művészi torna bemutato 
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zsunzes jegyzőkönyvében így föínt., Orosháza áll. ; Dudok Gyula 

részvevői a hétszeres magyar 'fj e rpn�,Jj (l !J o'oímarnlr9 t'j) '7 'DbO 'e'r'JllJÍí1Jl összegezték véleményüket .  �ti:iis�.:
őt;��yv:s�

s.
Jó;:eaf�J· rl� bajnok, Patocska Mária ve- (;, .IJ [I, 17.IJ U ti 111 1,:Au, U,Li l  U ti l j (;.IJ (/ »A tiráló bizottság egy- tnt.. Ny1regyháza áll. ; FUzy István zetésével szalag, karika, !ab- öntetú véleménye alapján meg- föfelügy„ Miskolc vasútig. ; Gáll 

da és ugrókötél gyakorlatokat állapít;uk - írták -, hogy az g:f� Z:;'J'ci' ,;';,1;tt�
e

�61�:'.'.'
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�!;'. mutattak be. A gondosan ösz- Szabó Antal fótickár nyitotta meg elmúlt évekhez képeSt a kt- Föoszt. 10. szakoszt. ;  Helle János szeállitott programban jelen- állításra beérkezett anyagok m. telügy., MA v J;;pUietfennt, 
tős helyet kaptak a Haranná- a XXI. Országos Vasutas Képzómú\'észeu K1állítást szím,onala, különösen a szob- ���ú�l J;'.lfa"s�t. r1:vt�ak�:��
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2� ban megrendezésre kerülő vi- .-ászat terén nagymértékben na! János mérnök tan., TBKF; Ko-lágbaJ·nokság kötelező "'"akor- , emelkedett, illetve a korsze-rü vács Márton főfe!Ugy„ vasúti Fő-.,., Nepes közönség előtt. J.úlius szeresen re'szt vesznek a ko·- fi'kustol 316 graft'ka 18 s�ob - · t 1 ·1 t '  i ·  latát képező anyagok. 8 S b . 

A t , k ro"k foglalkoza'sa,·n és to'"bb 
- , � · muvesze szem e e ere va o o•zt. 6. szakoszt. • Kovács ,János m. 

Hacsek 

és Sajó bevonulása 

Nagy sikerük volt a MA V 
Repülő Klub modellezóinek. 
Steffel Gyöző és Weimvurt 
Gé::a körrepülő modelljeikkel 
bravúros mutatványokat haj
tottak végre. Még el sem csi· 
tult a „mini''.gépek hangja. 
amikor a játékoskijáróban 
megjelentek a Fósped S=állí
tók és a Magyar Kábel női 
labdarúgó-csapatának tagjai. 
Egy idősebb néző megkérde
zett ecy 7-8 éves fiúcskát : 

- Te miért nem a bábszín
házat nézed? 

A gyerek udvariasan és 
tapraesetten felelt: 

Bácsi kérem. én már 
annyi bábmüsort láttam. de 
női focit, még soha. 

A kis „szakértő" jól számí
tott. mert a lányok a nag:v 
hőség ellenére is jó hín·erést 
csináltak az élede7-Ó női lab
darú�ásnak. Vedres Agiék 
megérdemelten !(Yözték le a 
több tehetséges kislányt fel· 
vonultató Kábel csapatát, ez
zel feledtették a szombati. a 
III. kerület ellen elszenvedett 
vereségüket. 

Közben a hőségben a leg
irigyeltebb sportág versenyzői. 
a vízilabdázók az uszodában 
9 :3 arán;'ban fektették két
vállra a hódmezóvásárhelyie
ket. 

A nézők hatalmas üdvrival
gása közben a vörös salakon 

-an za o n a,, sza ·szer- rá.sztól 64 szobor és 12 nép- törekvést tükrözi." íőell., Debrecen 11:p. Főn. :  Kőhalmi vezetünk főtitkára nyitotta ezerre, akik tárlatokat, mú- mút•észtől 28 népművészeti Józsel főell., Bp. Kelenföld áll.; Lu· 
meg a központi képzóművé- zeumokat látogatnak, isme- alkotás érkezett, bár a hazai A kiállitott művek zöme gosi József főtan., Szeged vasút• 
szeli iskola Népszínház utcai retterjesztó előadásokat hall- kiáll,rassal egyidőben 57 al- a budapesti központi kép- tg. :  Marosi József főfeJUgy., vasu-
termeiben rendezett hagyo- gatnak és így ismerkednek a kotással vesznek részt kép- zóművészeti kör tagjainak ti Főoszt. 11. Szakoszt.; Mekes Jó-
mányos képzőművészeti ki- képzóművészettel. zómúvészeink a svájci vas- kezéből került a vasutas zsef ell., Szak- es Szerelőlp. Főn. ; 
állítást. A megnyitó ünnep- képzőművészek XXI. tár- MolnAr Kálmán m. tőfelUgy„ 
é · B · T' la tára. Magasszínvonalú Nagykanizsa Prt. Főn.; Molnár s gen reszt vett aranyai ,. Sándor mérnök főlnt., vasúti Fő· bor, a SZOT kulturális, agi- munkát végeztek, 8 ezért a oszt. 7. Szakaszt. : Nagy István m.  tácios é.� propaganda osztá- kör minden tagját elismerés főfe!Ugy., Székesfehérvár vont. 

lyának vezetője és Lindner illeti. de különösképpen két Főn. ; Perczel Ferenc fó!elügy„ 
József vezérigazgató-helyettes vezető tanárukat: Kirchma- Békéscsaba vonalfón. ;  Puszta 
is. ;er Károlyt és Kling Győr- László m. felv!gy„ Balassagyannat 

- A ,•asut fejlődése és kor- gyöt, akik minden évben Vont.- Főn. ;  dr. Reszler József m. 
szerúsódese. pártunk és kor- nagy hozzáértéssel rendezik tótan„ Pécs vasútlg. ; Récsl János 
mányunk tudományosan meg. meg az országos vasutas kép• munkás Szolnok szertárfön. : Só-

i • • zómúvészeii kiáll1'tást. lyom Dezső m. ell„ Miskolc Vont. a apozott iranyítasa és veze- Főn . ;  Soós Barnabás tan„ Anya,z-tése folytán a vasutas dolgo- Szabó Antal főtitkár a meg- eazd. és Ell. t�. : Siska János fó• 
zók is meg,·áltoztak - mon- jelentek nagy tapsa közepette en., NY1regyhá,e Vont. Fón . :  sza-
dotta a többi között Szabó d '  bó  Sámuel főeU.. MAV Házkez. 
Antal. - A ma vasutasa és 

ijakat és jutalmakat adott át Főn. ; Szedmák István föell .. Hat• 
a jö�•o vasutasai nem azono- a kiemelkedö művek alkotói- van áll. : Szigeti Sándor mérnöl< 
sak a felszabadulás elötti vas-

nak és a kiállltás rendezői- f5!nt .. Celldömölk 11:p, Főn. :  Tulok 
nek. Szakszervezetünk elnök- Ernő segédfe!vigy.. Celldömölk utasokkal. l\1egváltozott világ- ségének különdíját kapta áll . :  Veres István fófelügy„ vas-nézetük. a társadalomban el- Sziklai Gyula ólomból készült űtl Fóoszt. 8. szokoszt . :  Víg István foglalt helyük, termelési ered- Vonalbejáró című szobráért. m. főfelüey„ Székesfehérvár JJ. 

ményeik. helytállás tik. Ontu- Farkas Antal Mozdonyszfn és U. : Wu�derllch Gyula m. főe!l„ 
datosak lettek. megnőtt az Veréb László Vasúti őrház Pécs vont. Főn. : Zoller Jánosné 
igényük a múvelődés, a kul- f6!nt„ Mlskolc•T1s�ai áll . ;  dr. 
túra, a mú,·észet minden ága című festménvéért. A festé- Zombori György főtan., Miskolc 
iránt. Ennek egyik bizonyíté- szel-grafika 1 500 forintos el- JJ. 0. : I\U�hel Miklós ezredes. 
ke hogy ez alkalommal a Szabó Antal fótitkár megnyitja a kiállitást. �égt�'. i:�

e

;:y �����. 
k
Fa:,.�� ::�.

véd
�:k;:,:

n. : La�!t" f��'!;'t: XXI Ors7.á'!os Vasutas Képző- gó Margit, Vorbeszk Mária GYSEV. 
mÚ\·észeti Kiállítüst megren- (MTI Foto Kovács Gyula felvétele) és Lajos Perenc. 900 forintos A közlekedés- ,!,, postaügyi ml• deztük és a mai napon meg- díjban részesültek kiállított nlszter a XXI. vasutasnap alkal-nyithatjuk. Szorgalmas és tehetséges al- utas nemzetközi kiállításon műveikért. Szobrászatban a mából eddig végzett munkája el• 

- Örvendetes számunkra kotómunka ga7.dag termését is. négy 1000 forintos díjat Le- lsmeréséül a 
- hangsúlyozta -, hogy a tárta a nyilvánosság elé önte- A beküldött alkotásokból hoczkí Henri�nek, Szemők képzóművészetPt kedvPlő és a vékeny képzőművészeink ki- 1 1 1  festményt, 35 grafikát, 36 G ·· k " á képzőművészethez értő vas- yorgyne , l\.,urai S ndornak 
utasok száma egyre nő. Sza.k- állítása. A bíráló bizottság szobrot és hét népművészeti és Böde Ferencnek ítélte oda 
szervezetiink iránl/Ítása alatt gazdag anyagból válogatha- tárgyat fogadott el a kiáll(tás- a bíráló bizottság, míg Sziklai 
müködö t'a,rntas képzómüvé- tott, hiszen a szakszel."Yeze- ra a jeles képzőművészekből Gyula 500 forintos díjban ré
szeti körökben közel 500-ra. tünk által kiírt pályázatra 44 al&kított bíráló bizottság, A 
tehető azok száma, akik rend- festötöl 395 festmény, 30 gra- neves hivatásos művészek a 

szesült. 
(L-cz) 

KÖZLEKEDES 
.KIVÁLÓ DOLGOZÓÚ' 

k1t0ntetést adományozta Benk0-
v1cs Dezsőnek, a ciYSEV vezér
igazgatójának. 



a l\fAGYAil VASUTAS 

Búcsú az N B  I B-től 
A Székesfehérvári MÁV E/őrének és a BVSC-nek nem sikerült a megkapaszkodás 

Mire beköszöntött az aratás 
ideje, véget ért a labdarúgó 
NB minden osztályában a há
ro';1SZakas:ros, 1970-71. t\vi 
bainokság. Három szakasws 
volt, hiszen az 1970 tavaszán 
lebonyolított egyfordulós küz
delem részben jó felkészülést 
nyújtott, a két legmagasabb 
osztályban pedig jutalompon
tok jártak az 1070. évi tavaszi 
helyezések után. 

1 & ezek a jutalompontok 
- főként a hiányuk - az 1970 
őszén megindult „rendes" baj
nokságban döntó jelentóségúek 
,·oltak. A BVSC egy, a Székes
fehérvári MAV Elóre két juta
lompontja kevésnek bizonyult 
az NB I B-ben a megkapasz
kodáshoz. De ne vágjunk a 
dolgok elébe, lássuk, hogy az 
NB I-ben és az NB I B-ben 
szerepelt öt vasutascsapat mi
lyen ,.termést" takarított be 
az aratási időszakban, az 
1970-J/l-es bajnokság végén? 

' Szombathelyi Ha/11dás 
• nfindössze 3 jutalomponttal, 
elég nehéz helyzetből kezdte a 
bajnokságot az NB I-ben a 
szombathelyi gárda és még az 
őszi idény végén is kérdéses 
volt, hogy sikerül-e bentmara
dásuk a magyar futballsport 
legelsó vonalá':>an. Ekkor 
ugyanis még csak a Szeged 
oorsa látszott megpecsételó
döttnek, a má.�odik kieső kétes 
címe ellen több csapat - kö
zöttük a Haladás is - küzdött. 
Fehérvári Alfréd edzó ekkor 
kettős feladatot vállalt. Rész
ben olyan szereplésre készítet
te fel a csapatot, hogy ne ke
rüljön a kiesők közé, másrészt 
már hozzákezdett a holnap 
csapatának kovácsolásához. 

Mindkét terv sikerült. Ki
eses1 gondjai - a szeszélyes 
szereplés ellenére - nem vol
tak a Haladásnak és n�hány 
tehetséges fiatal Király, 
Farkas, Balogh - is .. beépült", 
megkezdte a barátkozást a lcg

l\fAV DAC akár fel is kerül
hetett volna az NB I-be. 

Az ószl idény után ugyanis 
a gyóriek mindössze egy pont
tal volta,k lemaradva a még 
NB I-et jelentó második hely
től. Talán a nagy lehetőség 
ijesztette meg a csapatot és 
késztette óvatos játékra -
amit a tavaszi kilenc döntet
len jelez. Egészében véve awn
ban - noha jobb helyezést is 
elérhetett volna - nem oko
zott csalódást a MAV DAC. 

Debreceni VSC 
A jobb napokat látott, az 

NB I B-be tavaly visszakerült 
DVSC-tól sem várhattak sok
kal többet szurkoló!. Pyber 
István edzó elsósorban a vé
delmet erósítette meg, így 
gyűltek értékes pontok, ame
lyek nyomán a debreceniek
nek egy percig sem lrellett 
komolyan aggódniuk csapatuk 
bentmaradásáért. Egyenlete
sen - tavasszal valamicskével 
jobban - szerepelt a DVSC és 
magabiztosan helyezkedett el a 
mezőny közepén. 

Székesfehérvári IAÁV 
Előre 

A székesfehérváriak kiesése 
a rendkívül rO<SSZ tava,;zi sze
repléssel magyarázható: mind
össze 8 pontot szerzett - egy
szer gyózött . . .  - 1971 tava
szún a MAV Előre és ez az 
érthetetlenül gyenge szereplés 
megpecsételte sorsát. Ideges
ség, kapkodás, görcsösségbe 
fulladó akarás jellemezte játé
kukat és vezette a csapatot a 
kiesők közé. Utolsó mérkőzé
sükön - saját otthonukban -
a sereghajtó BKV Elórétól 1S 
vereséget szenvedtek. A vi-

szony'Lag jól múköd5 védelem 
nem tudta a támadósor gyen
geségét ellensúlyozni. 

Budapesti t l'C 
Tragikusabb volt a BVSC 

bukása. A Szónyi útiak is ta
vasszal szerepeltek gyengéb
ben, fóleg három jó képessé
gű játékosuk, Salcz,z, Nagy 
Gy. és Takács Z. eltiltása után. 
Eltiltásukkal kapcsolatban -
amely nagy port vert fel Iab
darúgóberkekben - volna egy 
észrevételünk: a BVSC által 
megóvott - erősen „bunda
gyanús" SZMTE-Várpalota 
mérkőzés fejleményeit mérle
gelve, az MLSZ illetékes bi
zottsága korántsem volt olyan 
szigorú, mint a BVSC-játéko
sok esetében. :€s még egy : ad
ja a magyar labdarúgás sze
rencsecsillaga, hogy csupán 
egy olyan eset legyen egy baj
noki évben, amely a sport
ágban jelentkezó erkölcsi hlá
nyosságolcra figyelmeztet . . .  

Ez azonban csak az érem 
egyik oldala. A másik - a ki
esés szempontjaból döntőbb 
-, hogy a csapat nem tudott 
olyan harcosan, eredményesen 
játszani, ahogy erre a második 
vonalban különösen nagy 
szükség van. A bajnokság haj
rájában, amikor még remény 
volt a bentmaradás kiharcolá
sához, hitét, akaratát t•esztett 
BVSC hullajtott el - saját 
otthonában - döntó fontossá
gú bajnoki pontokat. 

A Szónyi útiak most - a 
három évre újra szerzódtetett 
Marosvári Béla edző vezetésé
vel - átszervezik a csapatot. 
Nem is nagyobb játéktudású. 
inkább harcosabb, az egyesü
let szlneiért Jobban küzd,-n! 
tudó - fóként saját nevelésú 
- fiatalok kerülnek a csapat
ba, hogy megkíséreljék a ,·isz
szajutás! az „elveszett paradi
csom"-ba. 

Vedres Józ:;el 

maga,;.abb osztály légkör·évcl. ,-------------------------

Mindent egybevetve: érzésünk 
szerint ha néhánv kulcsem
ber - Halmosi. Ratkai - sé
rülései nem gyengítik a gár
dát. úgy a Szombathelyi Ha
ladás nem a 13. helyen, hanem 
valamivel előbb is ,•égezhetett 
volna a bajnoki táblázaton. 

Gyfiri MÁV DAC 
Az NB I B-ben szerepelt 

négy vasutascsapat közül a 
labdarúgást kedveló vasutasok 
talán a legtöbbet a MA V 
DAC-tól várták, és a gyóriek 
be is váltották a hozzájuk fű
zött remények egy részét. Lab
darúgósportunk második vona
lában elért 5. helyezésük ezt 
bizonyítja. A bajnokság végén 
mégis maradt egy kis rossz 
szájíze a szurkolóknak: a 

A megbecsülés jeléül . . .  
A vasutasnapra érkezett szerkesztőségünkbe az alábbi 

levél : 
Az Utasellátó Vállalat dolgozói 

üdvözöljük a Magyar Allamvasutak 

lcettős ünnep - a 125 éves ;ubileum 
alkalmából. 

és vezetósége net·ébcn 
minden dolgozóját a 

és a XXI. vasutasnap -

A vasutasok nagy családja erőfeszítéseit vállalatunk Is 

nagyra értékeli. Megbecsülésünk jeléül a minden vasutas 

dolgozót megílletó 25 százalékos étkezési kedvezmény fo
gyasztási értékhatárát 50 forintról 80 forintra emeltük. 

További eredményes munkát, ;ó egészséget klvánunk az 
Utasellátó dolgozói nevében: 

Kovács László 
szb-titkár 

Szabó Dénes 
párttitkár 

Tóth László 
fóigazgató 

K E R E S ZT R E J T V É N Y  
• Vízszintes : 1. Ep!U!anyag. 3. A lehet. 31. Nyakra valók. 33. Béla lr, 
ltlvata1os Lap 23. számában meg- a közepén. 34. Erdei állat. 36. FUr
jelent uagy jelentőségű utasítás. 13. dö-alkalmatosság. 37. Kimondott 
EtkezO. 15. A Duna baloldali mel- betű. 38. Tolna megye! község. 39. 
lékfolyója. 16. Csillkösújjú rágcsá- . . •  áram, szaggatott egyenáram. u. 
ló Dél-AmerlkálJan 17. Semmi, Az egyik oldal. 42. Fordftott ket
nulla. 19. Fontos fém. 20. Rossz az tősbetú. 43. Zárórendelkezés ok
idegzete. 21. Klmélö étrend (ék. iraton. U. A gyapjúszövet nagy el
h!ány). 23. Véredénye. 24. Hangta„ lensége. 45. Régi súlymérték. 46. 
tan rajz. 25. Nádor a Bánk Bán- Falatot darál. 48. Gyom. 49. Ruha 
ban. 26, A fizll<a erőegysége. 27. tartozéka. 51, Nagy madár. 52. Jó 
Szópárbaj. 28. Mllllomosok jelzője vezető elem. 54. Erdők lakója. 55. 

A zsidók egyik legnagyobb pró!�
táJa. 57. Eljárási mód. (latin) 69. 
• • .  Sturluson (1179-1241) Izlandi !ró 
és Jogtudós. 60. Maláji nép a Fülöp 
szigeteken. 62. Dalmát kjkötöváro-; 
neve magyarosan. 63 Város a 
Szovietunioban. 64. Juhhodály. 

FUgg61eges: 1 ,Ez az (ijitómozga
tom célja. 2. Közeli hozzátartozoi. 
4. EzUst vegyjele. 5. Maró folyadék. 
6. Hegység a Szovjetunióban. 7. A 
hét vezér egyike. 8. Mutatószó. 9. 
Német folyó. 10. Szófaj. U. Mon
gol pénz. 12. Atver, átdob. 14. So
mogy megyei község. 18. Forditolt 
vályú. 20. Atllla legkisebb fia. 22. 
Becézett női név. 23. Jég németül. 
27. Mint 34. vízszintes. 29 . . • .  -Ba
tor. 30. Színművészünk családi ne
ve (József). 32. Végtag. 34. Ut!egel. 
35. KettO nem fér egy csárdában. 
37. Szereplő a Turandot c. operá
ban. 39. Jó a szeme. 40. Az a név, 
amelyen a kereskedők üzletét foly• 
tatja. u. Ag lkerszava. 43. Egy 
nógrádi községben történt. 45. Af
rika] állam. (fon.) 47. Osrégi hln
dú szentkönyv. 50. El6keUit után• 
zó. 51. S. A. E. 52. Kocsit vontató 
lovak. 53. Korcsmában szórakozik. 
56. Hosszan frtt 57. Vé�telen maszk. 
58. Hosszú ld6 múltán. 60. Fél troj
ka. 61. Alm Juh. 63. Okozat szUló
je. 65. Enek!O hang. 

BekOlclendő: vfzszlntes 3. és ro�
góleges 1. B�kl!ldésl határld6 : 197f. 
augusztus 10. 

Az eU'izil keres7treJtvénv he1:ve1 
megfeftfse: S7ázhuszonöt éves. 
Törzsgárda tagság. 

Egy•egy 1c�nvvct nyertek az 1911. 
évt U. S'7ámunkban me�Jt>lent ke• 
r('-.:tirettviny helve-c; me,..fei(�c::6f.'irt : 
Gál Er1.��bet Na�yhát, U. P. Marc;. 
Orosz To:;tván. S?f'ntes. M�rx tér 25 
Kl4b J"-noc:Tté. Péc�- Januc; P. u 1. 
Dömötör Gy-11,�. '=;01··,r".,· l\'1'H, ... c,; 

F"'temen u 11. Bodor :E:-va, Vác, 
Jókai u. t. 

Arany koszorú. 
diplomával 

Szakszen·ezetünk központi vegyeskara sokéves művészeti 
tev�ke?�ségével kiérdemelte az ,,Aranykoszorú diplomá
nl k1tuntetést. amelyet Szabó Antal tötltkár ünnepélye-

sen adott át Rottek Józsefnek, a vegyeskar elnökének 
(Szönyl Lajos felvétele) 

Ötnegyed évszázad 
Emlékkiállírás a Közlekedési :Múzeumban 

A Közlekedési Min,eumban 
a magyar vasúti közlekedes 
megindulásának 125. évfor
dulója alkalmából rendezett 
emlékkiállit.-1St július 9-én 
ünnepélyesen nyitotta meg 
dr. Mészáros Károly kózleke
dé.�- és postaQgyi miniszter
helyettes. a MAV vezérJgaz
ga óJa. 

Jelen volt a �gnyitón 
Kisházi Ödön, az Elnöki Ta
n/\c:; helyettes elnuke, Rödönyi 
Károly, a kö1..Jekedk- és pos
taügyi minisztffi" el.;;ó helyet
tese, Szabó Antal, a va�tas,
szakszerve7,et fótltkéíra és a 
kózleked • -· ázazat több veze
tője. 

Az emlékkiáJlitás Júllus 31-

lg lesz nyitva. A látogatók 
díjtalanul tekinthetik meg a 
vasút ötnegyed százados tör
ténetéről tanúskodó kiállitási 
anyagot, közt.e az első vonat 
megindításának eseményeiról 
készített korabeli rajzokat. ké
peket. a későbbi járművek 
modelljeit stb. Ugyanakkor 
bepillantAst ad a kiállítás az 
egyre kor«zerw ödó magyar 
rnsút jövójébe is. 

A helyszínen autóposta 
múködik, s a7. ott feladott le
veleket az első mozdonvt áb
ráro!ó bély,egzővel lát]ák el. 
Július 15-én pedig - a ,·asút 
születbnapján - emlékbé-
1 ·eget is árusftott az alkalmi 
postahivatal 

A SZERKESZTÖSÉG ÜZENI A Hivatalos Lapbtil 
Csi.zmad!a Béláné Szombathely. 

Dolctizsá.r Gyula Békéscsabai v�gh 
Gyula Rákosrendező; Kecskés Gá· 
bor. Marosán Pál, Czeglédi Sándor 
Debrecen; Szúcs Ferenc 11;,µvan; 
KisvárdaJ Janos, Juhász János 
Miskolc ; Révay Sándor Dunake• 
bt"i ; TOth Kálmán Kál; dr. Bánk• 
faJvy Gyula Szeged : Level�lket. 
lapunk anyagához felhaszoálju.k. 

Antal Dénesné Dp. ; Boldizsár 
Gyula Békéscsaba ; Toth Láin: 16 + 
37 társa, Rákos : Nagy Sándor 
Barcs: Relchardt Jenő S::i.tgótar• 
ján : Körmendi József Tapolca : 
Leveleiket illetékes helyre tovAbbi• 
toltuk. 

Nagy .JA.nos Szombathely : Való
ban indokolaHan a „kisebbségi 
érzés" azokban. akik „erkölcsi" 
megkülönböztetést vélnek abban. 
hogy az expressz vonatok utazó 
c;;zemélyzete tány�rsapkát, a többi 
személyszállltó vonat Jegyvtzsgá.161 
pedig huszársapkát kapnal<. Az el
lhtáskUlönbc::égét csupán a munka 
je11ege :Indokolja A nemzetközi 
fordában utazók elvtlcg nem oszt• 
hatók be teher-vonathoz, mf/? má-i: 
jegvvtzs�álóknál, vonatvezetőknél 
erre elél? gy9kran c;or kerOl. s ott 
nPm biztonságos tányérsapk� \-1-
selnl. 

A lUvatalos Lapból a szaks:zer-
vezetJ bizott.Ságok és a dolgoz k 
f1g; elmébe ajánljuk a következő
ket; 

26. számból : 111 281/J.971. 11. B. 
Oj m.lntájú össnonalas szabadjegy 
rendszere.sfté e a törzsgárda tagjai 
számára. 

111 579 1971. 11. D. MA V ténylegeg 
nlidolgozók nem vasutas férjei ré· 
szére a CSD és DR vasutak vona
lain szabadjegy engedélyezése. 

27. számból : 110896,1971. 11. B. Kí
séretre szoruló gyógypedagógiai 
tanulók klsérőlnek utazási ked
vezménye, 

Tájékoztatás a Budapesti Masza
k1 Egyetemen 1872. februárjában 
induló mérnöki szakokról, azok 
oktatást célktt\lzésetről és a Jelent• 
kezéssel kapcsolatos tudnivalókról. 

FELHlVAS. A 20 évvel ezelc5tt, 
1951 augusztus 2-án Miskolcon vég„ 
zett pályamesterek augusztus 14-én 
Tapolcán (Veszprém megye) talál
kozót t.artanak, melyre egykori ta• 
náratkat. tanfolyamtársalkat és 
hozzátartozóikat �zeretettel várja a 
rendezőség. A találkozóval kapcc;o
latban érdeklődni lehet: Csuba 
Lászlónál, Tapolca állomáson. 

U TAZÁS KO R 

pályaudvari pavilonjainkban 

vásárolhat 

AJANDÉKOT, 

ÉDESSÉGE T, 

TRAFIKÁR UT 

�UTA S E LLATO;,' 
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- Szeged állomás dolgozól
nak 68 szá.za.léka törzsgárda
ta.g. Július 9-én, a Petőfi Kul
túrotthonban rendezett vas
utasnapi ünnepségen 91 vas
utas arany-, 276 ezüst-, 232 pe
dig bronzjelvényt kapott. Az 
arany és az ezüst fokozattal 
ki tüntetett dolgozók összesen 
45a OOO forint jutalomban ré
szesültek. j 

- Közlekedésl konlerencla; 
Gyulán és Szabadkígyóson két
napos konferenciát rendezett 
a Közlekedéstudományi Egye
sület békéscsabai területi .szer
vezete, melyen részt vettek a 
MAV, a Volán Tröszt és a 
megyei közúti igazgatóságok 
vezetói. Kiss Károly, a sze
gedi igazgatóság vezietóje a 
vasút fejlesztéséról, a növek
,·ö áruforgalomban a megye 
nagyobb állomásaira háruló 
feladatokról tájékoztatta a 
közlekedési szakembereket. 

Önkéntes Téradónapot 
rendezett a debreceni vonta
tási főnökség vor&keresztes 
alapszervezete. Hetvennyolc 
dolgozó - köztük 31 fiatal 
,·asutas - összesen 26 liter 
vért adott. 

- Villa.nyt rninde-n Iskolá
nak. Csalc egy-egy forintot kért 
tagjaitól a Nyugati pályaudvar 
forgalmJ dolgozóinak J\Iárcius 
15 szocialista brigádja. A ;vűj
tés eredményeként a brigád 
1 OOO forintot fizetett b.e a Pe
dagógus Fáklya Klub 220 930 
VIII-1. számú csekkszámlá
jára. 

- Helytállnak az önkéntes 
vasutas rendörök. A Heves 
megyei Rendórfókapitánysag, a 
budapesti és a miskolci va.sút
igazgatóság, a balassagyarmati 
határórség. a városi pártbi
zottság vetezőinek reszvételé-
vel Hatvanban tanácskozás 
volt az önkéntes rendőrök 
munkájáról. Nánai József 
renclór hadnagy, a helyi vas
útbiztosító őrs parancsnoka 
beszámolójában nagyra érté• 
kelte a két va..sútigazgatóság 
területén dolgozó 126 vasutas 
önkéntes rcndór helyUlllását. 

Ozcmorrosl rendelést vezet
tek be Vésztö állomáson. Ez
zel több száz tényleges es nyu;::
díjas vasutas mentesült a köz
sé;i rendelóbe való bejárástúl. 
Dr. Kerekes László üzemon·o,; 
személye L� garantálja a jobb 
egészségügyi ellát.ást. 

- :E:letrnentö Emlékéremmel 
iüniette ki a kormány Liget
vári Istvánt, aki a 411. 5zámú 
vonat utolsó jegyvi1.sgálója
ké-nt Kál-Kápolna állomáson 
élete kockáztatásával a kere
kek elöl rántott ki ezy fiatal
embert. A kitüntetést és 100( 
forint jutalmat Egerben adw. 
át részére Szalay István, � 
megyei tanács elnökhelyettese. 

LAKASCSERE. Elcserélném föld
szlntl szoba-konyhás (éléskamra, 
WC, pince, fáskamra) kertes laká
somat kb. ugyanHyen budapesu 
kert nélküll lakásra r. emelet1&. 
Cím: Helncz János, Bp. X. MAY 
lelep, XIX. ép fsz. 4. (Salgotarján 
úti 11:szakl lakótelep). Erdeklódn 
��z�{t. 

este, személyer,en 18-%2 órb 

- Kaba, Illetve Bocskai kert 
állomás mellett 1700 négyszögöl 
gyümölcsös és szántó eladó vaf!v 
bl?'rbeadó kedvezményes fizetés·
sel. Erdeklödni lehet ; Szalai '\'a1

• 

temé, Bp. xv .• Beller Imre út 55. 

KOZLE:ltt,NY. Obuda Gázin,ár 
állomáson egy kocsi tékállásában 
találtunk egy vonalbeJáró táskát, 
melyben az élelmiszeren kfvill 2 
munkalap és egy menetrend jegy
zék van. Az egyik munkalap szá
ma: 082065. a másJké : 082067. A 
munkalap tetején kézJrással me�
jelölve „Szolnoki 1971 július havi'" 
valamint 612,5221 és 6'H2,5231.'' A 
egyik vágánygondozásról a másll 
kltéröitondozásról szól. Telefon 
689-060 2R5 mellék, vagy Uzeml 
01 + 83-77. 

&L'\GYAB VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a �zerkec;zt6 btzottsé.g 
Főszerkesztő: Gulvás .J!\nos 

Felelös szerkesztő: V'i!.I Ferenc 
Szerkec;ztő!=:ég : 

Budape�t. VI.. Benczúr utca 41. 
Telefon. városi : 2"0-&72, 

üzemi:  19-77 
K1ad1a és terjeo;ztt : 

a Népszava Lapk\adc VállnlAl 
Bl;daoest. VIT., R1kr'-1('7i ut 5-1. 

�fon : 22t-e1fl 
Levélcím : BP 70. Pf. !3�. 

FelnlQs k!adó : Ctibor M'lrt< n, 
a Népszan1 C;\11�hu1,-; 'i�állalat 

tg:,--e:91t-i9 
C-t:-""kks?�•"'111nk • MNB 215-ll 859 

Szikra Lapnyomda 
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Gondosan liészítsük. 
elő az új oktatási évet 

A 
szakszervezeti politikai 
oktat.ás 1970/7 l-es évad
ját jó eredménnyel zár-

tuk. Ifö:eL 31 OOO vasutas dol-
11ozó politikai képzése valósu lt 
meg a külimbózö tanfolyamo
kon. A viták során elhangzott 
sok hozzászólás, észrevétel az 
ország, a vasút ügyei iránti éJ.·
deklődésről. hozzáértésröl. fe
lelősségérzetröl tanúskodott. 

Az eredményes munkából 

szervezeti bizottság a hallga
tók között végzett közvéle
ménykutatás nélkül, sajá-t el
gondolása alapján válassza ki 
az ol;tatási formát, s lcijelölés
sel a hallgatókat. Az ilyen 
kényszerszervezés eredménye 
erősen kétes. 

A jelentkezett hallgatókat 
érdeklődési körüknek megfe
lelöen lehetóleg egy csoportba 
kell tenni és ügyelni kell ar
ra, hogy azonos .képzettségű 
hallgaiók kerüljenek egy-egy 
tanfolyami csoportba. 

A három témalcörből való 
vúlasztás lehetősége nagyon 
gondos munkút igényel. Okos 
szóval, meggyőzéssel irányíta
ni a jelentkezőket a képzettsé
güknek megfelelő formára, 
nem könnyú feladat, de meg
oldható és szillcséges is. 

Különös gondot kell fordíta
ni a nőknek és a fiataloknak 
a bevonására a politikai okta
tásba. A lehetóségek figye
lem bevételével előbbre keU 
lépnünk a munkásszállásokon 
folyó oktatás 11iaoasabb szint-
1·e emelésében és abban, hogy 
az ott lakók, olt részesüljenek 
képzésben. 

1971. AUGUSZTUS 2. 

Új üdülő 

Mezőkövesden 

A mislmlci vasútigazgatóság 
területén az utóbbi években 
mirrd több szociális létesít
mény épült. A dolgozókról 
való gondoskodás újabb ered
ménye a 4 millió 225 ezer fo
rintos beruházási hitellel kor

szen'í.sített mezőkövesdi üdü
lő. 

A hőfürdó mellett volt 
ugyan korábban is egy 50 sze
mélyes üdülő, de az sok tekin
tetben elavult, korszerútlen
né vált. Az átépítés után má.. 
101 dolgozó pihenhet télen
nyáron a kényelmes szobá'c
kal, étteremmel, társo.lgói•al, 
központi fütéssel, hideg-mz
leg vízzel ellátott üdülőbe!!. 
Jellemző, hogy csupán a bJ
torzat csaknem egymillió fo
rintba került. A konyhában is 
megszűnt a szkntüzelés, s 
praktikus robotgépek állnak 
a konvhai személyzet rendel
kezésére. A többi helyi,:égben 
pedig a munkában kifáradt, 
főként a reumatikus betegsé,;
ben szenYedök, gyógyulást ke
resö dolgozók kényelmét szol
gálják a célszerúen megvá
lasztott berendezéselc 

Az üdillö hatósági, músza
ki átvétele június 30-án 
megtörtént, s előrelirlhatól,'lg 
augusztus első felében m>?g
kezJődik a rendes üzemelés. 

VEN DÉGEK NORV ÉGIÁBÓL 

A norvég delegáció tagjai, középen Szabó Antal tötitkárral (Laczkó Ildikó felv.) 

Szakszervezetünk meghívá
sára július 21-27-ig négytagú, 
vezetószlntű norvég va:sutas
szakszervezeti delegáció tartóz
kodott hazánkban. A delegá
ciót Egil Halvorsen elnök ve
zette, tagjai voltak : Sverre 
Kortvedt elnökhelyettes, Rolf 
Engen és Reidar Be-rgersen VB
tagok. A vendégeket Szabó 
Antal fötitká.r fogadta. 

A norvég delegáció tíz na
pos magyarországi tartózkodá
sa alatt a vasutasok élet- és 
munkakörülményeit, szociális 
ellátását tanulmányoz,ta. A 

program keretében többek kö
zött megtekintették a mátra
házi vasutas üdülőt és a bala
tonkenesei gyermeküdülőt. 

A magyarországi tartózkodás 

utolsó napján a delegációt fo
gadta a norvég nagykövet, va
lamint Timmer József, a SZOT 
tiUcára. Vendégeinl<, a szak
szervezet központjábah tartott 
búcsúfogadáson, melyen jelen 
volt Gulyás János és Molnár 

György titkár, elismerően nyi
latkoztak a látottakról és ta
pasztalataikról 

,,Harap6fogóban'' a potyautasok 
Csoportos jegyellenőrzés a balatoni vonatokon 

A dunántúli vonalakon utazó 
jegyvizsgálóknak nyáron álta
lában nehezebb a szolgálatuk. 
Munltájuk - különösen a ba
latoni vonalakon - fokozott 

éberséget és időn ként módszer
beli változtatásokat kíván. 

- Kevés a jegyvizsgáló, no 
m eg a Balaton melletti állo
másol; közel vo.nnalc egymás
hoz, s ez alkalmat ad egyesek

- Eszerint a jegyvizsgálók 
és az ellenőrök általában két 
típussal állnak szemben. Meg 
lehet-e különböztetni a blicce
lőket és a jóhiszeműeket egy. 
mástól ? 

oroszlánrészt vállaltak a veze
tópropagandisták és propagan
disták. Bevezetö előadásaik
kal nagyban hozzájárultal{ a 
vitakészség kibontakozásához. 
A foglalkozások hozzáértő ve
zetésével, irányításával sike
rült elérni, hogy azok soha 
nem siklottak félre, nem ke
rultek tévútra és a tisztázásra 
\·áró problémák egyértelmű 
megmagyarázása révén nem 
maradt kétség a hallgatókban. 
Az elmúlt oktatási évben 1450 

t0ezetőpropagandista, illetve 
propagandista leUdismeretes, 
odaadó munkája bi.zlositotta a 

foglalkozások sikerét. Mind
nyájuknak köszönet és elisme
rés a nem kis munkát jelentő 
felkészülésért, a tanfolyamok 
sikeres lebonyolításíthoz nyúj
tott odaadó munkájukért, a 
dolgozók politikai, világnézeti 
tisztánlátása érdekében vég
zett tevékenységükért. 

A szervezést úgy kell végez
ni, hogy a kö\·el'tezö oktatási 
évben a mennyiségi fejlödés
sel kölcsönhatásban a minősé
pi fejlődés is érvényesüljön. 
Mennyiségi fejlesztés csak ott 
indokolt, ahol annak személyi 
és tárgyi feltételei biztosítot
talc A szervezést végzőknek 
éppen ezért tudniok kell, hány 
tanfolyam bevezetéséhez van 
jól képzelt propagandista, 
hány tanfolyam zavartalan le
bonyolításához bizosított a he
lyiség. Nem szabad előfordul
nia, hogy akár az egyik, akár a 
11tásik hiányában ne indulhas
son tanfolyam. 

----------------------------. nek a „bliccelésre" - mondja 
Berta György nagykanizsai 

- Feltétlenül! A notórius 
potyautasok szinte minden al
ko.lommai vitatkoznak, l,éri·e 
bennünket, hogy legyünk <!!
nézők. Fogadkoznak, hogy 
többet ilyesmi nem fordul ve
lük elő. A másik típusba tar
toznak, akik többnyire későn 
érkeznek az állomásra, de nem 
akarnak lemaradni .a vonatról. 
FelszáUás után azonnal meg
keresik a jegyvizsgálót, vagy 
ha az találja előbb öket, a le
hetö leggyorsabban fizetnek, 
igyekeznek túl lenni kényel
metlen helyzetükön. 

Az 1971172. oktabísi év eló
készitésénél figyelemmel kell 
lenni arra. hogy a bizalmiak, 
aktivisták eljussanak a dolgo-
7.Ók többségéhez. l\I érjék fel 
az igényel,et, s a jelent7,ezö1: 
- h.a mód van rá - arra a 
formára nyerjenel; beosztást, 
ome!yiken -rés=t szeretnének 
venni, mert sokkal eredmé
nyesebb a kérdései, megvita
t.:.sában részvélelül,, ha arról 
beszélhetnek, ami Je�inkább 
érdekli ól:et. 

A szel'eiet puha, meleg takarói 

A szervezési munka elsősor
ban a szóbeli agitáció fegyve
rével folyj,m, ebből remélhPLó 
uedmény, siker. Nagy segitsé
geL jelen Lenek a SZOT által ki
adott leporellók, amel�·el< e�y
ben jelentkezési lapot is tar
talmaznak. Kerülni kell az 
olyan módszert, hogy a sza7;-

A politikai ok ta Lás szervezé
sében a szaltszervezeti bizott
ságok. az aktivist.ík, a bizal
miak odaadó munkáia szüksé
ges ahhoz. hogy a következő 
érndban qolgozóink még na
�robb sz:ímb:.ir1 jelentkezzenek 
erre az oktatási formára. 

T. B. 

,.A hatvan-füzesabonyi 
pályafenntartá,;i főnökség dol
gozói körében is meghallga
tásra talált az: országos nöta
nács felhívása :  Takarót a viet
nami gyerekeknek! Elöször 
a szal<szervezeti bizotts:ig 
ülésén beszéltül< meg, hogy 
miként kapcsolódhatunk be 
az akclóba. Rövi<i időn be
lül jelentös pénzösneget ad
lak össze a dolgozók, ki-ki 
saját ó.llyagi körülményeinek 
és családi helyzetének megfe
lelően. Senki nem akadt köz
tünk, aki n!? érezte volna, mit 
jelent a nemzetközi szolida
ritás . . .  

Az összegyújlött pénzből 
most megvá.sároljui, a szere
tet puha, meleg takaróit, s a 
nőtanácshoz eljuttatva mély 
együttérzéssel küldjük azokat 
viel.nami testvéreinknek." 

Tóth Kálmán írta az idézett 
soroka� Kál-Kápolnál·ól. De 
nem ez az egyetlen levél, 
amely hasonló tartalommal 
szer,kesztőségünkbe érkezett. 
Csizmadia Bélá né például 
beszámolt arról, hogy a szom
bathelyi vontatási főnökség 
dolgozói 8650 forintot gyűj
töttek takaróra, s az összeget 
már be is fizették a kapott 
csekkszámlára. A budapesti 
vasút-igazgatósághoz tarto::ó 
vizsgáló főkalauzofo - közölte 

------------------------------------------1 Szücs Ferenc - személyen
ként 30 forinttal járultak hoz
zá az alcció sikeréhez. Az így 
össze.gyúlt pénzből két taka
rót vásárolnak. PRÓBAÚTON ·Az M63-AS 

Deb1·ecen állomás dolgozói 
- olvashattuk egy másik le
vélben - szinbén igyekeznek 
gyorsan segíteni. A debrece
ni vasutasnők 1600 saját hor
golású kockából tíz takarót 
készítettek el, az szb nöbi
z.otlsúga szervezésében. A 
nózsa Ferenc szocialista bri
gúd egyik tagja ezer fori.n tot 
ndományowtt, ezenkívül két 
kilograni,m meleg gyapjúfo
nalat vásárolt az akció cél
jaim. tfbb ezer forin tos lot
tónyereményéből. 

A dunakeszi járműjavító
ba n pedig - tudósítja Révay 
Súndor - 14,8 lcg fonalat vá
sároltak a dolgozók, amiből 
a szociális otthonok lakói ké
szítenek takarókat. 

vizsgáló főkalauz, akivel mun
ka közben találkoztam július 
19-én, a 2208iB számú gyors
vonaton. Berta Györgyön kí
vül még hét ellenőr járta a 
kocsikat. Bizony, súrűn előke
rült az utánl izetési bárcák 
tömbje, szaporán járt a go
lyóstoll ,  mert bőven alrndt 
jegy nélküli. vagy érvénytelen 
jeggyel utazó. 

Siófokig 2800 forint 

Sok diák potyázik 
Siófokra érve, a vonat rövid 

tartózkodása alatt gyors meg
beszélést tartott a nyolc el1e1i
őr. Indulás után ismet széts7.ó
ródtak., felosztva egymás kö- A fizetni nem akarókat iga
zött a kocsikat, oly módon, zoltatják. Vajon az ellenőrök 
hogy két ellenfü mindig szem- · tapasztalata szerint leginkább 
ben haladjon egymással. kik veszik a bátorságot a 

Én Berta Györggyel tartot- blicceléshez? 
tam, figyelve a csoportos - A legtöbb gondot talán a 

jegyellenőrzés eredményét. diákok okozzák nekünk. Fő

Alig haladt ki a vonat az állo- ként egyetemisták és főiskolá• 
másból, máris három fiatal- sok - mondja a fővizsgáló. -
ember jött velünk szemben. Közöttiilc is inkább azok van
Az arcul,ról „lesüt" az erőlte- nak többségben, akiknek jól 
tett magabiztosság, amint kereső, módos szülei/e va.nnalc. 
meglátták a karszalagos el- - Mióta alkalmazzák a cso-
lenőrt. portos ellenőrzési módszert? 

- Kérem a jegyeket ellen- - Itt, a Balaton mentén la-
őrzésre! - szólította fel őket valy kezdtük el. de gyakorlati• 
Berta György. lag az idén tettük rendszeres

- A haveroknál maradt, sé. Feltétlenül szükség volt 
a/..ilc . . .  már erre a hatásos megoldás-

De m inek szapor!tsuk a ra, mert a balatoni vonalakon 
szót, a jegy nélküli fiatalembe- ijesztően elszaporodtak a po
rek rövid vita után fizettek. tyautasok A módszer alkal

Ezen a vonalon hány mazását segíti még az 1971. 
bliccelőt, illetve jegy nélküli június 20-án életbe lépett ren
utast bírságoltak meg? - kér- delet. amely kimondja, hogy 
deztem a kocsi végén. PZentúl az utas - amennyiben 

- A számukat nem tudom felszállás után nem jelenti a 
pontosan, de azt már össze- jegyvizsgúlónak, hogy nincs 
geztük, hooy Siófokig 2800 fo- érvényes jegye - 50 forint 
rintot szedtünk be. Persze, nem pótdíj fizetésére kötelezhető. 
minden utas rosszhiszemű. Sőt, a következő állomáson az 
Vannal< köztük olyanok Is, utazásból kizárható, ha vitat• 
akiknek nem volt idejül, meg- kozik, reuitenskedik. 
váltani a jegyüket. - Az új rendelet óta ész-

___________________________ ..,.
lelhető-e kedvezö változás? 

BIZALO�f A BIZALOMÉRT 

- Sajnos, mint a mai példa 
is bizonyítja, nagyon kevés. 
fgaz, hogy nem régen alkal
mazzuk még a csoportos, raj
taütésszerű ellenőrzést, így a 
.. hírünk" sem terjedhetett mé� 
el széles körben a notórius 
bliccelők között. Egy azonban 
bizonyos : alciket íg11 „elk,a,p
ttmk", nem hiszem, l1ogy mé� enyszer meglcis,!1-Wc a potya; 
utazást. Mert múr a megállólt 
közötti rövid távol�ág sem 
n��újt szan1ukra ,.kijátszási" 
lehetőséget. A napokban megkezdte próbaútját a ma"yar ipar legújabb terméke, az M6J-as Dfosel

elektr�mos mozdony (MTI Foto - I{ovács Gyula felv.) 

Béh·éscsaba állomás pá1·t-, 
szakszervezeti és gazdasági ve
zetősége, a szegedi igazgató
ság személyzeti és oktatási 
osztályának közremüködésével 
kötetlen beszélgetésre hívta 
össze a kitüntetett, i lleLve a 
munkában élenjáró dolgozó
kat, szocialista brigádvezető
ket. A vasutas kultúrotthon
ban megtartott, mintegy két
órás eszmecsere hozzájárult a 

csomópont dolgozói előtt álló 
feladatok jó elvégzéséhez, a 
brigádmozgalom erősítéséhez. 

A résztvevők közös állásfog
lalása az volt, hogy készelc a 
vezetőket minden törekvésiik
ben támogatni, csak őrizzék 
meg bizalmukat a kitüntetet
tek és a brigádtagok iránt. 

Követésre méltó kezdemé-
nyezés. 

Barna László Séra Sándor 
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A negyedik ötéves tervben Kitüntetések 
2 milliárd 175 millió forintot fordítanak a szociális 

és egészségügyi ellátás javítására 
a XXI. vasutasnap alkahnából 
A XXI, vasutasnap alkalmából a 

közlekedés• és postaügyi miniszter 
a vasúti közlekedés érdekében ki· 
fejtett eredményes és példamutató 
munkájuk ellsmeréseként 

Dombóvár Szei:tárfőn. ;  dr. Fazekas 
Sándor főtan .• Vasúti Tud. Kutató 
Int. ; dr. Halász Bálint fótan., Pécs 
Vasútig. ; Matók István mérnök tő-
tan., Bp. Vasű�. ; Koltai György ... 
né ménX>k föini., Közl. Műzeum: A Magyar Vasutas június 

1 1-i számában beszámoltunk 
arról, hogy a harmadik öt
éves tervben milyen mérték
ben sikerült csökkenteni a 
vasutas dolgozók szociális el
látottsága tekintetében fenn
álló hiányosságokat. Az idén 
új tervidöszak kezdödött, és 
ez feltétlenül indokolttá te
szi olvasóink tájékoztatását: 
vajon milyen intézkedések 
�•árhatók a negyedik ötéves 
tervben? 

A népgazdaság negyedik öt
éves tervéröl szóló 1970. évi 
II. törvény elöirja, hogy ,,Az 
áru- és személyszállítási szük
ségletek magasabb !fokú kielé
gítését elsösorban a műszaki 
színvonal és a forgalombizton

Ilyen lesz az új központi rendelőintézet, melynek tervét a Középüiettervezó Vállalat készí-
tette. (Csízi Béla rajza) 

ÉRDEMES VASUTAS 
Bozó János határőr alezredes. Ko
márom Határőrség; Gyarmati And• 
rás alezredes. Magy. Néphadsereg 
3705. ; Szabó Imre r. alezredes, BM 
Karhatalom; V. V. Szaveljev, 
Magy.-Szovjet vasúti száll. állan„ 
dó munkacsop. szoVjet tagozatá-
oak titkára; J. F. Makkal ker. fó
nökh„ Csap áll. ; G. A. Poroh Lvö
vl Vasűtig. h. vez. ; Dlnny�s János• 
né dr. oszt. vez., N. G. K. T.; 
Stricld. István szaktechn. főint,i 
!{özp. Uzemlrány!tó Hiv. : Vincze 
István főelőadó, KPM Közi. pol. 
f6oszt. 

A MA v vezérigazgatója a XXI. 
vasutasnap alkalmából a vasűtt 
közlekedés érdekében ki!ejtetl 
eredményes és példamutató mun
kájukért 

VEZERIGAZGAT0·1 
DICSÉRETBEN 

ság emelésével, az üzemviteli jes építési költsége 35 millió technológia és szervezettség, forint. valamint a szállítási munka
nak rendelkezésre, ugyanis a 
rekonstrukcióval, üzemfej
lesztéssel kapcsolatos lakás
építések a beruházás járulé
kos részeként valósulnak meg. 

a MAV hozzájárulásként az 
illetékes tanácsokhoz. A már 
meglevő ilyen jellegú gyer
mekintézmények fokozatos 
korszerűseítéséhez 20 milliót 
biztosítanak és 7,5 millió fo
rintért új napközit és bölcső
dét kap a szolnoki járműjaví
tó. A fennállásának 75. évfor
dulóját az idén ünneplő sze
gedi, valamint a békéscsabai 
nevelöotthon korszerűsítése 
20 milliós beruházást igényel. 

kitüntetésben a következő dolgozó
kat részesitette ; Acs Károl;y ioint., 
Vas. Fóoszt. 5. Szakoszt. ; Bakalár 
János müsz. fóell., Dorog Vont. 
Fön. ; Bathó sandor int., szo.1nok 
áll. ; Bertalan István m. féHnt.,_ Bp. 
Vasútig. ; Béres An.drá.s ell., Sátor
aljaújhely Szertárfon. ;  Csegöld! 
Sándor főell., Bp. Ferencváros P!'t. 
Főn.; cseh János ell., Zalaeger
szeg áll. ; dr. Dezsö Béla főtan., 
Vas. Föoszt. 2. Szako. ; Elek Ist
ván fel ügy. Vas. Főoszt. 4. Szako. ; 
Gombás István s. felvlgy„ Debre
cen áll.: Görög Jenő fófelügy., 
Szombathely Vasútig. ; Győri Já• 
nos főell., Bp. Angyalföld áll.; 
Hartung István m ell .• Pécs TBFF; 
Hécz József int .• Hegyeshalom áll. ; 
Hetrovlcz Imre felvtgy., Klsúj• 
szállás Pft. Főn. ; Holló János fő• 
ell.. Debrecen Jj. ű. : Joó Andor 
m. felügy., Balpartl Bizi. ber. 
Fennt. Főn. ; Juhász Ferenc eu., 
Hatvan Füzesabony Pfl. Főn.; Kas
sai József ell.1 Szeged áll. ; Komló
s! József ell., J;:szakl Jj. U. ; Kóta 
Béla f6ell., Szombathely TBJ;:F; 
Kovács János m. felvJgy., Puszta
szabolcs Vont. Fön.; Kövesi József 
m. föell., Dombóvár J;:p, Főn. ; Kö
vér Dezső int. ózd áll. : Laczl Ist• 
ván föint., Debrecen Vasútig. ; Lá
dl Katalin m. int., Debrecen �sza„ 
ki Pft. Fön.;  Lovas Tiborné int., 
Kiskunfélegyháza áll. ; Ludányi 
Béla m. főtan., Dunakeszt Jj. ű. ; 
dr. Mézes Mihály orvos-titkár 
Szombathely lliAV Rend. Int. ; Pa• 
rád! György fe!vigy. Anya�izsg, 
Főn . :  Pledt Ferencné munkás 
Veszprém P!t. Fc5n. ; Podhors:rky 
Zoltán Int., Miskolc-Gömöri áll. ;  
Putnoki Elemér m .  fc'lint„ Békés· 
csaba Pít. Főn. : Rab Jf>zsef fc'l
felil.l:!'Y,, Bp. Vasútig. : Remecz.kl 
Mihály el!., Pécs Vont. F6n., Ré
pás András mérnök tan., Pécs 
Vasútig. ; Rostás Tibor int., NaJ?y-
kőrös áll. : Sike József felügv., Bp. 
Nyugati s1.ertár!őn. ;  SJvák Károly 
segédmunk. Záhony szertártön.1 
Szabó János m. főte!Ugy.. BVKH 
Szany! Gyula felvt�y., Eperjesl,e 
,m. :  Szép Feren� függ. szb-titkár, 
Szolnok áll, : Szikla! Ervinné fc'l• 
int., Vác Pft. Fón.;  dr. Tari Endre 
orvos-tttktir, Vas. F6oszt. 3. Szak
oszt. : Tömör Gusztáv s. telvlgy. 
Landler J"en6 Os?'fószerttir: Urbán 
Tstvánné s. felvi(!y., Sátoraljaúi· 
helv Pft. Főn . :  özv. Var,ta Gyui� ... 
né Í'őint., ,Tánosháza áll. : Var�a Jó· 
7<::ef P.11., S7ombathe y J-1, tt.: V�n
<lor Pál mPrnnk fóint. Bl>tcé�c�:-iba 
Vont. Főn. ; Vörös József fölnt., 

részesitette: Barta János int., Rá· 
kos áll. ; Bányai Ist.ván m. !ö!ei
ügy., Jarml.ijav. ip • ., Uzemszerv. 
�unkaszerv, es Techn. Iroda; Ben
csik József segOOeU., Bp. TB:B;F; 
Bodnár József ell • ., Záhony MA V 
Gepesitett Rakodási Főn. ; D. Nagy 
Janos főfe!úgy„ Bp. Soroksár! ut 
áll. ; Flxl Miklós int., Szombathely 
Szertárfőn, ;  dr. Gallai Gyula t.an., 
Jogügyi Hiv. ; Sál Sándor segéd• 
ell., Füzesabony áll,, Horváth Já
nos m. fóell., Vill, Felsővez. Ep. 
Fon. ; Kassal István m. fofelügy„ 
MA v Tervezö Int. ; KarsaJ András 
felvigy.; Szeged - Rókus Szertár
főn.. i Kleman Vilmos m. felügy.1 

Közp. Fetépitményvizsg, Főn. ;  Lu
kács János főint., Pécs Számviteli 
Főn. ; Osbáth Máté felv!gy., Zala
szentiván áll. ; Pádár Sándor fő
ell., Bp. Józsefváros Pft. Főn. ; Pet• 
kó Rózsa fc5int„ Pécs áll. ; Pócsy 
József m. fóell., Cegléd Vont. Főn. ; 
Pungor Máté felügy., Szombathely 
vont. Főn. : Pusztai Valéria fel
vigy„ Békéscsaba Pft. Fc'ln. ; Rocsa 
József felvtgy„ Szolnok Pft. Főn. ; 
Szatke Zoltánné segédell., Nyiregy
háza MA V Bölcsőde: Szeles Ferenc 
m. fóint., J"obbparti Blzt. ber. 
Fennt. Főn.:  Szén András m. fe1-
0�y. Debrecen VasűU�. : Terénvi 
Nándor fófelügy„ MÁV Szállflmá
nvozásl Iroda: Verbőczy László 
felvigy„ Mád áll. 

megosztás további korszerüsí- Korszerűsítik a harkány
tésével kell elérni, és . . . to- fürdői és a hévízi gyógyháza
vább kell javítani a lakosság kat. Pécelen 26 milliót ruház
életkörülményeit, az egészség- nak be. Ebből elkészül - elö
ü.gyi és szociális ellátast". A ször a vasút történetében -
törvény végrehajtásának elö- egy 200 ágyas szociális otthon, 
segítése céljából a vasutas- ezenkívül a 120 ágyas belgyó
szakszervezet VIII. kongresz: gyászati pavilon. Balatonfüre
szusa határozatában a követ- den 80 férőhelyes szívszanató
kezöket rögzítette : rium várja majd a rászorul_ó 

,,A szakszervezet feladata a b�teg�ket. ('>- felsoroltakon„ ki: 
célkitűzések széles körű meg- vu! tobb kisebb egészségugy1 
ismertetése, a leghatékonyabb , létesítmény valósul meg. 

Üzemi üdülők építésére, fej
lesztésére, hétvégi pihenők lé
tesítésére és a balatonkenesei 
gyermeküdülő korszerűsítésé
re 96 millió, nevelőotthonok, 
napköziotthonok és bölcsödék 
építésére, korszerűsítésére 112 
millió, kultúrotthonok építése
re és fejlesztésére, valamint 
sport célú beruházásokra pe
dig 56 millió forín tot irányoz
tak elő. 

munkaversenyformák kiala
kításának segítése, a dolgozók 
mozgósítása a feladatok tel
jesítésére, mert csak a tervek 
gazdaságos teljesítésével válik 
lehetővé a dolgozók életszin
vonalának további emelése, a 
bérproblémák megoldása, a 
munkakörülmények javítása, 
tt szociális létesítmények épí
tése és bővítése, a munkaidő 
csökkentése". Kihangsúlyozta 
továbbá, hogy a szakszerve
zetnek mindenkor oda kell 
hatni, hogy a dolgozók mun-

330 mill ió 
lakásépítésre 

Dolgozóink lakásépítésének 
támogatására - a nyereség
től függően képzett fejlesztési 
alap elkülönített részeként -
330 millió forintot terveztek. 
Meg kell jegyezni, hogy ezen 
felül további összegek is áll-

Balatonszemesen és Szántó
don 50 millió kivitelezési ösz
szeggel modern üdülök épül
nek, amelyek hiányát a vas
utas családok már régóta ki
fogásolják. A gyermekekröl 
való gondoskodás megnyilvá
nulásának ismételt bizonyíté
ka az, hogy a társadalmi ösz
szefogással létesítendő napkö
zi otthonokhoz és bölcsődék
hez 60 millió forintot utal át 

A dolgozók egyen-, munka
és védöruha-ellátása 953 mil
lió forint felhasználását köve
teli meg. 

Ha summázzuk a negyedik 
ötéves terv idöszaká ban a 
szociális ellátottság javítására 
fordítandó összegeket, akkor 
azt látjuk, hogy ezen a cí
men 2 milliárd 175 millió fo
rint kiadás jelentkezik, amely 
13 százalékkal haladja meg az 
elózö tervidőszakban azonos 
célra felhasznált összeget. 

Dr. Horváth Károly 

kakörülményeinek javítása, r-----------------------------------------

ARANYKOSZORÜS 
KISZ-JEL VÉNY 

kitüntetésben részesült: Lantos Gé-
za m. int., Vas. Főoszt. 3. Szak• 
OS.&t. 

szociális, kulturális ellátott
sága járjon együtt a ll'loderoi
zálással. 

A kongresszus alkalmával 
megfogalmazott gondolatok 
kifejezésre jutnak a vasút ne
gyedik ötéves tervében is, 
amelynek a szociális ellátással 
összefüggő fejezeteit az aláb
biakban - vázlatosan - is
mertetjük. 

Központi 

munkásszálló 

Budapesten 
A szociális beruházások cso

portjából ki kell emelni azt, 
hogy a budapesti rendezópá
lyaudvarok munkaerő-ellátott
ságának biztosítása érdekében 
több száz fö befogadására al
kalmas központi munkásszál
lást fogunk létesíteni 45 mil
lió forint költséggel. Budapest
Ferencváros állomáson 2000 
adagos üzemi konyha és 3 
melegítö konyha épül, ame
lyekre 19 millió forintot for
dítunk. A debreceni vontatási 
főnökség 20 millió forint érté
kű üzemi konyhával, öltöző
mosdóval és üzemorvosi ren
delővel bővül. Komárom állo
máson 16 milliós beruházás 
keretében 600 adagos üzemi 
konyha étteremmel, 500 fős 
öltözö-mosdó és 150 fős mun
kásszállás kerül átadásra. 
Több vasúti csomóponton -
mint például Almásfüzitő, Ba
lassagyarmat, Cegléd, Dorog, 
Győr, Hegyeshalom, Puszta
szabolcs, Tatabánya - öltözó
mosdókat, munkásszállásokat, 
üzemi konyhákat, melegítő 
konyhákat, éttermeket létesí
tenek és számos kisebb szol
gálati helyen épül . különböző 
rendeltetésű szociális létesít
mény. Mindezek további 296 
millió forint kiadást jelente
nek. 

Egészségügyi beruházásokra 
a terv 250 millió forintot biz
tosít amelyből a ½ százalékos 
őnk�ntes Támogatási Alap 25 
milliót fedez. Jelentőségénél 
fogva első helyen kell említe
h\ az új budapesti Központi 
Rendelőintézetet, amelynek 
kivitelezése ebben az időszak
ban mintegy 43 millió forintot 
igényel. A tervidöszakban át
adják rendeltetésének Buda
keszin a 150 ágyas tbc-s reha
bilitációs intézetet. Ennek tel: 

Az I. Internacionálé Alapító üzenete Köszönet 

a gyógyításért 
S::emelvények' 

AprilistóI kezdve három 
hónapon át feküdtem a MA V 

Nyugdíjasok kitüntetése a JJfunkások Újsága korabeli számából 
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Kórház urológiai sebészeti A XXI. vasutasnap alkalmából a tékooak, ha azokiat rendszer és osztályán, Ott szerzett ta- vasúti közlekedés érdekében kliejismeret vezérli." pasztalataim és élményeim tet-t eredményes és példamutató 
Pesten jelent meg a Mun- alapján úgy érzem: hálás munkájuk ellsmerésekén.t a követ

ká.sok újsága 1868. január 7- köszönettel tartozom azért az kezó nyugdíjasok részesWtek ki-

VEZF.RlGAZGATOI 
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én, mint a budapesti munkás- önfeláldozóan odaadó gyó- tüntetésben : kaptak: Alberti Lajos m. telügy,, 
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rosok éroekeit képviselte. A főorvos, dr. Németi Géza osz- kitllntetést Jakab Sándor oszt, vez. Főn. ; Bánhidi János m. felügy., 
budapesti munkásegylet csak tályos főor-vos és dr. Pácelt MAVAUT kapott. 
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rövid ideig állt fenn. A gyá- Béla osztályos orvoo urak ii'�o: r;;id;,�,;d �d�1. 
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rosok védnöksége és befo- tanúsítottak. Soha el nem MINISZTERI Jj. u.; Bun József mérnök főtan„ 

lyása alatt állt, s az volt a fel• múló hálával és szeretettel Vas. Főoszt. 7. Szakaszt ;  Cseh MJ-
idata, hogy a munkaadó és gondolok reájuk, és szívből DICSÉRETBE �;�í/
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lószemély- részesültek : Arad! Antal m. Mell., Int., Szombathely TBJ;:F: Fleischer mu ozött us.Özve tsen, zet, valarn:int a takarítónök József tőell.. Nyíregyháza Pft. a.mi eleve visszatetszést szült lelkiismeretes, fáradságos Pécs TBFFi Bognár József felvtgy., Fön. ; Gódor István felvJgy., Tura 

a mmllkások körében és az munka"J'a' t  i·s. 
Zalakomár áll.; csuka József m. áll. ; Hajdű Fülöp felvigy. Kőbá-

= 
felügy., Pápa Pft. Főn, ; Hámor Bé- nya-felsc5 áll. : Hortobágyi Lajos 

�..;.:.:; :-::,� -=:::---:: egylet gyengítésére vezetett. özv. Turán Györgyné la fófelügy., Vas. Föoszt. 5. Szak- felügy., Mohács áll. : Maross Isi• 
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oszt. ; Lengyel Ferenc f6fe1Ugy., ván m. főell„ Bp. TBli::F; Nedecz-
-•- �-

· 
Ugr6czky Mihál:, Bp. XVI. Szabadszó u. 5. Karcag áll. ky Zoltán főfelügy, Vas. Főoszt. 

=-::.-:-.::-C -'ii:/ • -o:.-.,,., 11. Szakoszt. : Oláh Sándor m. 4'6· 
:==c' _ _  = .. e..:::.: ::i:_:J,,::..._-=-=-ni iS:� r------------...---------------------------------, en., Debrecen Vont. Fön. : Ortutal - _,....,.-...- János főfelügy., MAV Szállítm. 

A Munkások Újsága 1863. 
július 19-én és 26-án ,,A nem
zetközi munkás-társulás" cím
mel kivonatosan közölte az 
I. Internacionálé Alapító üze_ 
netét. 

,.Az 1864-ik év szeptembfil' 
havában Londonban egy 
nagy munkás-«JWeting tarta
tott - olvashatjuk a cikk
ben -, ame:ly a munkások 
anyagi és szellemi emancipáci
ója végett elhatározta egy 
nemzetközi munkástánsulás lét
rehozását. A résztvevők Eu
rópa munkásaihoz szózatot 
intéztek, amelynek szerzője 
Marx Károly volt. 

A szózat bebizonyÍtja, hog,y 
az összeműködő rendszer, mi
vel éppen csak néhány kí
sérlettevó munkás szúk kö
rére szorítkozott, ih"'éptelE>n 
volt a tömeget nyomorától 
megszabarlítani, terheit, ínsé
gét könnyÍteni. 

Hogy a munkásosztályO<kat 
felszabadítsuk, más eszközöl, 
szükségesek. A munkásosztá
lyok nagy kötelessége lenne az, 
hogy politikai befolyásra, s ha
talomra szert tegyenek. Egy 
feltétele meg-·an a munkásosz
tálynak, ami eredménnyel ke
csegtet, s ez a szám. Azonban 
a számok úgy lesznek nyoma-

Nincsenek elveszett emberek 

A vasuta&szakszervezet köz
ponti zeneiskolájának eredmé
nyeu·ől, az onnan kikerültek 
sikereiről, az ének- és zene
karról már több alkalommal 
szó esett ezeken a hasábokon. 
Most arról az újszerű „szol
gáltatásról" szeretnénk - és 
máris hozzáitehetjiik: elisme
rően - tájékoztatást adni, 
amelynek egyetlen célja a ze
nei tehetségek iskolai tovább
képzésének megoldása. 

Hányan vannak az olyan 
fiatalok, akik az általános is
kolában még az átlagos szin
tet sem érték el, s akik szel
lemi tová'bbfejlódéséről már 
ré:gen lemondtunk. Pedig köz
tük, bennük is van érték, ame
lyet a társadalom szempontjá
ból kár volna veszni ha!!vni. S 

ez az érték a zene iránti sze
retet, s a muzsika aktiv mű
velése. 

Minit az ara1nyásók, akik fá
radságos, de kitartó munká
val a homokból kirostálnak 
pár szemnyi aranyat, ú<>v vál
lalkoztak az iskola vezetői a 

,,szellemi aranyásó" szerepére, 
s ennek a munkának eredmé
nye az aranynál sokkal érté
kesebb szellemi kincsek izgal
mas f.e1tárru.a.. 

Az 1970-71. tanévben kísér
letként iindították el az által.á
nos gimnázium első osztályát 
azoknak a növendékeklllek a 
számára, akik fiatalok, zenei 
tehetségük van, de a tanulá
suk'kal valahol és valamikor 
fennakadtak. A kísérlet alap
jául az a felismerés szolgált, 
hogy fej!ódö, átalakuló tá1'Sa
dalmi rendszerünknek sokol
dalú, egész emberekre van 
szüksége, akik nem nélkülöz
hetik - zenei képzésük mel
lett - az általános műveltsé
get sem. 

Már az első évben 28-an 
kaptak az alkalmon, hogy ré
gen abbahagyott tanulmányai
kat folytassák. Önkéntesen, sót 
a költségek térítésének köte
lezettsége mellett ez a 28 fia
tal fiú és leány - 16-24 éve
sek, köztük nem egy már csa
ládanya, vagy családapa -
vállalta, hogy a kenyérkereső 
foglalkozás, a zenei tanulmá
nyok mellett az iskolai tanu
lást újra kezdik. Ehhez adott 
támo,gatást, segítséget és föleg 
iskolát a vasutasszakszervezet 
zeneiskolája, 

Azok. akiknek általános is
kolai átlageredményük 2-3,2 

volt, s csupán hárman voltak 
a 4-es árt:lag felett ( !) egy év 
megf0S!Zített munkájával si
kerrel levizsgáztak. A 28 fiú
ból és lányból mindössze ket
ten fo�a.k ősszel pótvizsgát 
tenni, a többi olyan előmene
telt mutatott fel, amely bár
mely középiskolának díszére 
válna. 

Ami annak idején a nem 
megfelelő családi környezet, a 
nemtörődömség, vagy talán az 
egyéni. felelőtlenség miatt el
veszett, a továbbképzés remé
nye; aTTa mo-st a zeneiskolá
ban lehetöség nyílt, mert né
hányan merték vállalni a koc
kázatot olyanokért, akikröl 
egyszer valakik, valamikor le
mondtak. 

Az új tanévben indul a gim
názium IDÍl.Sodik osztálya és 
így tovább minden évben egy
egy újabb osztály. A jelentke
zők száma már meghaladja a 
80-at, s az idei elsősök lcivétel 
nélkül mind tovább akarnak 
tanulni, néhány év múlva pe
dig érettségizni. A kísérlet si
került, 80-100 elveszettnek 
hitt fiatal tovább tanul és ér
tékes szellemi kincsekl,eJ gaz
dagodva fogja növelni - Szé
chenyi szerint - a kiművelt 

emberfök sokaságát. 

Dr. Csillag Ferenc 

Iroda : Papp András m fé5ell., sze
ged Vasútig. : Pákay Béla f6fel
ügy., Debrecen Ep. Főn. :  Pintér 
Laios föfeHlgy. : Vácrátót áll . :  Ré
ger Dezső m. föfe!Uéy., Vas. Fd• 
oszt. 10. Sz.akaszt.: Sebesty�n Ir
ma felüéy., MÁV Autófuv. Főn.; 
Sül e Béla tőell„ Celldömölk áll. ;  
Szalóczi Laios föfelUgy„ Vas. F6• 
oszt.. 8. Szakoc;zt. ; S7omQdt Mibálv 
m. fófelfütv., Vas. F6o�7.t. 6. !=l.7"ak-
oszt. : Szllcs Pfil mérniik Fllt:-n.; 
szentec; �n. Fön„ TaJ.-'...,cs Endre 
m. f6ell., Debrecen JJ. U. 

Munkában az új géplánc 
A pályamunkások örömmel 

és nagy érdeklödéssel fo
gadtált a mintegy 3 mnlió 
forintos költséggel külföld
ről beszerzett, legújabb, pá
lyakarbantartó gépláncsoro
kat. Az Isaszeg és Gödöllő 
között munkába állított egység 
1600 vágányfolyóméternyi 
munkát végzett el az elsö na
pon. Teljesítménye egyébként 
100-120 ember munkáiával 
eE;Yenlö. Kezelését és irá.nyi
tását speciálisan kiképrett 
szakemberek végzik. 

A korszerű technika k:\
vetelményeinek megfelelő 
gép!áonc többféle feladat el
véiizésére alkalmas. Legfób>J 
előnye természetesen. 'lo�v 
kíméli. megóvia a pálY?mun
k�cokat a fárad�ágos, "'lle�
eröltetö fizikai munkától. 

Rapi József 
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Nők a pénztárablak mögött . . .  
HÁRMAN A KELETI PÁLYAUDVAR NŐI DOLGOZÓI KÖZÜL 

.. Munk�juk �z!n!e _.,láthatatla�"· Kapcsolódik ugyan a leg
to_bb utazas elo3at:kah�z, de . am,kor az utas idegesen jegyet 
valt, sokszor nem lat mast, mint a gyorsan dolgozó női kezeket 
a pénz átvételét és visszaadását, s ritkán tekint magám az em� 
berre. Aztán, mégis . . .  I-la valami vélt komplikáció adódik a 
jegyváltásnál, a türelmetlenség, sőt néha - s ez elszomorító -
a gorombaság céltábláivá is válnak. Munkájuk hallatlanul 
na01J odaadást, az átlagos szolgálatot legtöbbször órákkal meg
haladó szellemi koncentrációt és pontosságot igényel. Megh•
demlik az „odafigyelést". Ezért beszélgettünk gondjaikról, 
problémáikról három pénztárosnővel, a Keleti pályaudvaron. 

LEVEGŐTLEN PÉNZTÁRFÜLKÉK 

Tí.unkét éve személy-
pénztáro-i:iént dolgozom -
kezdte b�'"'zélgetésünket a 29 
esztendős Kolozsvári Olivérné. 
- Bátyáim és édesapám mun
kaköre keltette fel bennem az 
érdeklődést a vasúti munka 
iránt. Bátyáim közül Várhe
gyi László raktárnok a Keleti 
pályaudvaro.n, Várhegyi Fe
renc a budapesti igazgatóság 
Ijlenetirányítója. 1!:desapám 
felvigyázó Hatvanban, férjem 
jegyvizsgáló, ugyancsak a Ke
letiben. 

Kolozsvári.né szeret foglal
kozni az emberekkel. Enélldil 
nem is lehet ilyen munkakört 
vállalni. 

- Szerettem az iskolában a 
számtant i,s - teszi hozzá -
a sok számolás sem ejt két
ségbe. 

H06SZÚ műszakot teljesít, 
sokszor 13, sőt, 19 órát is, na
gyon nehéz körülmények kö
zött. 

- Az alagsorban épített, 
egyébként szép pénztárhelyisé
gek levegőtlenségük miatJ 
rendkívül egészségtelenek 
folytatja. - Háromszáznyolc
t,an jegyféleséggel dolgo=unk, 
elképzelhető, hogy ilyenkor 
nyáron, ebben a nagy meleg
ben mennyit kell szenvednünk. 

A pénztárosság a pihenés 
értékes óráiból is sokat emészt 
fel, hiszen a zárlatmegoldás-

hoz még otthoni munka i-s 
szükséges. Nem csoda, hogy 
két kislánya. a 8 éves Er�lw 
és a 3 éves Krisztina nem ér
ti : miért nem tu.d többet fog
lcrllwzni veWk édesanyjuk? 
Nehéz megmagyaráz.ni nekik, 
hogy ebben annak is része 
van, hogy kevés a munkaerő, 
s a feladatokat időre, ponto
san meg kell oldani. 

A !eg)nagyobb forgalom hét 
végén van, továbbá a nyár két 
hónapjában : júliusban és au
gusztusban. Az utasok? Nem 
körunyű Yelük boldogulni. Ha 
a munkában a pénztárosnők 
egy percre megállnak, esetleg 
i:Sznak egy csésze feketét, már 
röpködnek a rosszindulatú 
megjegyzések. Pedig az elmon
dottak is mutatják: ezelc a 

nöi dolgozók a pénztárablak 
mögött sokkal több megértést, 
udi:ariassárot érdemelnénelo, 
hiszen �•nnnak napok, amikor 
közel 100 ezer forinttal is dol
goznak. S ami különösen ne
héz: a pénzt mindig kétszer 
kell átszámolni. Egyszer, ami
kor a jegyvásárlás folyik. má
sodszor, amikor le kell számol
niuk. 

SEGÍTSÉGET 
KÉRNEK 

Családi élet? Mosolyogva 
mondja: 

- Házasságunlc békés és 

ideális, mert ,·itkán találko
zunk. Amikor egy hónapban 
két szabadnapunk van, otthon 
vagyunk, pihenünk. Jó lenne 
eljárni színházba, moziba, de 
nem jut idő, pedig nagyon 
szeretem a szépet. 

Panasza van az új mikro
fonokra is, amelyek nagyon 
hamar elromlottak Segítséget 
kérnek mielőbb, mert ha már 
en:nyi egészségtelen mozzanat 
nehezíti életüket, legalább a 
tüdejüket ne kellene kikiabál
niok. 

Minden elmondott adattal 
egyetért az idősebb korosz
tályhoz tartozó kol!éga,nő, Jur
csek Gyuláné, aki 1951 óta van 
a Keleti pályaudvaron, s most 
érkezett el vasutas pályafutá
sának húszesztendős jubileu
mához. 

- Előbb a forgalomnál dol
goztam fü; éven át - mondja 
a múltról -, majd ezután, a 
kocsifelírói munkakör meg
szüntével, lettem személypénz
táros. Ragaszkodtam akkor 
is a Keletihez. hiszen a XVI. 
kerületben lakom, s ez nincs 
messze a pályaudvartól. A 
látszólag kedvező és szép kö
rülmények sok bos.<szúságot ta
karnak, sokat szenvedünk a 
me!e<(től, de remélhető, hogy 
a télen a fűtést megfele!óen 
biztosítják. 

- A személypénztárosi 
munkához kötélidegzet kell -
mondja. - De ez nem csoda, 
hiszen az utasoknak sokszor 
20-25 sorbanálló jegyvásárlá
sát kell kivárniok. Szerény ta
nácsom lenne az i!let{,kesek
nek: próbálkozzanak meg kü
lön helyjegy-pén::tór felállítá
sával, mert a legtöbb ideaes
kedést a helyjegy okozza. Igaz, 
hogy egyeseknek a hel)ljegye
kért és a rendes jezyel,ért is 
külön kellene sorbaállniuk, de 
ez sem jelentene an,nyi idó
fecsérlést, mint a kétféle jegy-

típussal foglalkozó pénztárak 
előtti toporgás . .  _ 

Férje is a Keletiben dolgo
zik, kereskedelmi hivatalnok. 
Kislányuk E1·zsébet is közleke
dési dolgozó, a Metrónál mo
torkocsi vezető. 

ÉRDEKES MUNKA 

Hat esztendeje dolgozik 
nemzetközi pénztárosi munka
körben Kázsmér Ferencné, aki 
volt egy időben belföldi sze
mélypénztáros is. Jól beszél 
németül, s megérti a többi 
nyelveket is, mert mint mond
ja:  ,,A nemzetközi forgalom jó 

1 
nyelvtanár . . •  " 

- Mi a különbség a kél 
pénztárosi munkakör között? 

1 - kérdeztük. 
- A nemzetközi pénztáros 

munkája érdekesebb - hang
zott a válasz. - Megtervezni 
például egy európai köruta
zást nem könnyű, de szép fel
adat. S a pénztáros ilyen irá
n�'Ú segítségét mégiscsak el
ismerik, megbecsülik az uta
sok, jobban, mint a belföldi 
személypénztáros fáradozását. 

Sokat utazott. Járt Moszk
vában, Leningrádban, Lengyel
ország, az NDK, az NSZK 
Ausztria, Franciaország és 
Svájc városaiban. Tanulmá
nyozta az ottani kollégák mun
káját. Mint mondja : jobb 
technikai feltételek mellett és 
jobb munkakörülmények kö
zött dolgoznak, itthon akad 
tehát még bőven tanulniva
ló . . .  

Három női dolgozó vélemé
nye a pénztámblak mögül. 
Megszívlelendő észrevételek 
sorakoznak az oda:i.dó, áldo
zatos munka nehezftőiként, 
amelyekre érdemes odafigyel
ni. 

!\faros László 

Kol lektív munka� szé ese ő dem krácia 
Látogatás a kiskunhalasi pa lyafenntartási főnökségnél 

Tizennyolc pályamesteri 
szakasz, több mint négyszáz 
fizikai és műszaki dolgozó tar
tozik a Kiváló főnökség cím
mel kitüntetett kiskunhalasi 
pályafenntartási főnökséghez. 
Az ország déli határvidékének 
köre! ötszáz vágánykilométer 
hosszán városokat, falvakat 
összekötő sínpárak fenntartóit 
érte e kitüntetés, amely nem 
az első. Eddig tizenhat esetben 
voltak az 1!:lüzem kitüntetés 
birtokosai. 

Legutóbbi kitüntetésüket 
különösen értékesnek tartják, 
mert jelentős munkaerő hiány 
ellenére, ésszerű technológiá
val, rugalmas szervezési in
tézkedésekkel, kiváló fenntar
tási munkát végeztek. Túltel
jesítették a versenyben köte
lezően előírt műszaki mutató
kat. 

Csökkent a túlórázas 

l„A.z eredményekről beszélget
rnnK Tánczos Sándor pálya
fenntartási főnökkel és Koza 
Andrással, a szakszervezeti 
bizottság titkárával. 

- Pályafenntartási hibából 
egész évben egyetlen lassú je
let sem kellett kitűzni, - kez
di a beszélgetést Tánczos Sán
dor. - Túlteljesítettük a nagy
gépes fenntartási, a gépesített 
mozgó pályamesteri szakasz 
által végzendő és a főnökség
re meghatározott teljes terv
munkát. Kedvezően alakulak a 
költséggazdálkodási tényezők 
is. Az előző évhez viszonyítva 
tCbb mint nyolcezerrel csök
kent a túlórák száma. Nem 
fordult elő társadalmi tulaj
don elleni vétség. A 44 órás 
munkáltatás mellett a vonali 
karbantartás színvonala to
vább javult. 

A főnökség vonalhálózata 
kiterjedt. A dolgozók munká
ja, fegyelme, szorgalma egy 
lsszeforrott népes családhoz 
hasonlítható. A dolgozók több
sége személyes ügyének Przi a 
vonalak ;ó karbantartását, a 
hibá.k megelőzését, a szorgo
Zommal végzett mun/;át. A na
ponta kilométereket gyalogló 

vonalgondozók és a szakaszok 
pályameste1,einek k0zös ügye 
lett a pályahibák időbeni fel
tárása, és megszünJtelése. A le
csökkent létszámú pály'1mes
teri szakaszok kis munkáscsa
pa.tainak mozgatása megélén
kült, intenzívebb a vonalgon
dozói karbantartó munka. 

Kiváló szakaszok 

Az elmúlt évben kiemelkedő 
munkával a szakaszok egész 
sora hívta fel magára a figyel
met. Közülük is kierneL'<:edik 
Mezei Lajos keceli, Borkócsi 
János kiskőrösi és Biró Bálint 
kelebiai pályamesterek szaka
sza. A pályamesteri szakaszok 
előmunkásai nemcsak nagyobb 
szakértelemmel, de a korábbi
nál nagyobb öntevékenység
gel és felelőséggel irányítják 
csapataik munkáját, s nem egy 
közülük maga is példát mu
tat, mint például Vén Ferenc 
előmunkás a GMPSZ-nél. Be
Tényi Imre kLskunhalasi elő
munkás szintén példaadó 
egész évi tevékenységében. 

Nemcsak a szakaszokon él 
a kollektív munka gyakorlata. 
A főnökség vezetői a végrehaj
tás módszereit a pártvezető

vult. Jobban 1\dimontarlják, a 
dolgozók jogait, emellett ered
ményesebb a tagság körében 
végzett szervező munka is. 

A művelődés útján 

- Egyre magasabb műszaki 
szinvon:tlat, több tudást kö
vetel a pályamunka - veszi át 
a szót Koza András szb-titkár. 
- A szakszervezeti bizottság, 
a mühelybizottságolckaZ közö
sen az érdekvédelmi munka 
mellett a szakmai és politikai 
tudás gyarapítását tartotta 
fontosnak. Az aktivisták ré
szére rendszeres politikai to
vábbképzést szerveztünk. A 
felső és középfokú állami ok
tatás szervei,é,se mellett nagy 
gondot fordítot.tunk a 8 álta
lános iskola pótlólagos el
végzésére, ennek ösztönzésére. 
A tanulási kedvre és a szak
szervezeti aktivisták, gazda
sági vezetők által végzett kö
zös oktatási munkára a legjel
lemzőbb, hogy a GMPSZ-nél 
Kiss Ferenc 12 tagú brig:idjá
ból egyidőben öten tanultak, 
hogy befejezzék a 8 általános 
iskolát. A korszerűbb felépít
mény, a hézagnAlküli pálya, 
a modernebb váltó, a pálya 

nagyobb sebessége, a gépesí
tett fenntartás jó szüwonala 
több tudást, nagyobb szakmai 
ismeretet, műveltebb embert 
kíván. 

A szocialista brigádmozga
lom uj vérkeringést 3elent itt 
az országhatár közelében is. A 
gazdasági vezetők a munká
ban, a szakszervezet' biw,tság 
pedig a gazdaságosság javítá
sában való részvétel mellett a 
kulturális fejlőd-és és társa
dalmi tevékenység fejlesztését 
szolgáló ajánlásokat dolgozott 
ki. Az utóbbi években többen 
járnak moziba, többen olvas
nak új könyveket. Sokat fej
lődött a dolgozók egymás irán
ti felelőssége. Növekedett a 
közösségért való áldozatkész
ség. 

A szakszervezeti bizottság és 
a főnökség vezetőjének kezde
ményezésére a kunfehértói tó 
partján többezer társadalmi 
munkaórával - a selejté7,ésre 
került épületek bontása út
ján nyert anyagokból - négy
szobás hétvégi üdülőházat épí
tettek. Ebben főként a X..'CI-es 
és VI-os pályamesteri szaka- , 
szok dolgozói mutattak jó 
példát. 

Kovács Gy. János 
seggel, a szakszervezeti bízott-

.-
--------------------------

sággal, a szakaszok műhelybi-
zottságaival és bizalmiaival 
közösen alakítják ki. Céljaik, 
terveik. határidős feladataik 
és gondjaik egyaránt ismertek 
t•alamennyi dolgozó előtt. 

Nincs egyetlen szalcaszon 
sem te!'melési tanácskozás a 
főnökség műszaki vezetése és 
a szakszervezeti bizottság kép
viselete nélkül. E:vek óta be
uá!t gyakorlat, hogy a szemé
lyi jellegű felszólalásokra, pa
naszokra a főnökség vezetői 
1·övid időn belül írásban vála
szolna/e az érdekeltnek, a ter
melésre vonatkozó kérdések
ben pedig a swkaszke;z;elő pá
lyamester útján intézkednek. 
Javult a dol,gozók aktivitása. 
Közvetlenebb a vezetők és a 
fizikai dolgozók kapcsolata. A 
szakszervezeti munka is ja-

Ankét a könn�'ÍÍa�él -
. 

szerkezetű építkezésről 
A MÁVTI filmvetítéssel egy

bekötött ankétot rendezett a 
Vasúti Főosztály művelődési 
termében a poliacélvázas könY
nyűacél szerkezetű építési 
módról. Az ankétot Patakfalvi 
Lászlónak, a MÁ VTI főmér
nökének szavai vezették be. 
Utvai Tamás mérnök. a tárca
közi bizottság könnyűszerkeze
tes programirodájának képvi
selője tartott megnyitó és Vi
taindító előadást, majd Makó 
Lóránd mérnök. a Tervfej!esz
tési és Típustervezö Intézet 
munkatársa ismertette részle
tesen a poliacélvázas építkezés 

módszereit és levetítette A 
poliacélváz című filmet. 

Az elöadásoka t vita követte. 
Erdélyi Tibor, a Vasúti Fő
osztály 6 C osztályának veze
tője a vitát összefoglaló záró
szavában ·1angsúlyozta. hogy el 
kell kezdeni a vasútnál is a 
könnyű acélvázas szerkezetű, 
célszerű és gazdaságos építke
zést, nemcsak azért, mert erre 
kormányrendelet hívja fel a 
figyelmet. hanem azért is, mert 
a vasút nagyon nagy hasznát 
veheti a gyorsan felépíthető, 
gazdaságos beruházási költségű 
épületeknek. 

Naponta száz ember helyett 
dolgozik a MATISA 

A M AV új ágyazatelosztó és -rendezőgépet vásárolt 
a svájci MATISA cégtől. Újdonságnak számít, hogy a hoz
zácsatolt kőszállító kocsiból lehet pótolni az ágyazat zú
zottkőhiányát. A szellemesen kialakítot& ágyazatelosztó 
és -rendezőgép a pályán végighaladva, 18 köbméter űrtar
talmú tartályába összegyűjti a főlösleges zúzottkövet és 
ott rakja ismét le, ahol az ágyazat hiányos. A gép átlagos 
haladási sebessége - ha csak ágyazatelosztást végez -
2 km/óra, ha a vágány profilját kell kialakítani, akkor 
pedig 5000-1000 méter órán7cént. 

Munkában az ágyazateloszw és -rendezögép 

A pályakarbantartásnál fontos szerepe van a szintreemelö- és 
vá,gányirányító gépnek 

l\lűszcrrel ellenörzik a szintreemelö- és vágá.nyirányitó gép 
munkáját 

Szöveg: Visi Ferenc 

(Kép : Bajkor József MTI Foto) 



MAGYAR VASUTAS 

EGY ÉVVEL A SZAMOSKÖZI ÁRVÍZ U f ÁN 

Látogatás Mátészt1lka és (se nger állomáson 
Mátészalka állomáson most 

- egy esztendóvel az árvizet 
követó újjáépítés megindulása 
után - még mindig nagy a 
teherforgalom. 

- Pedig ezt már össze sem 
lehet hasonlítani azzal a for
gaiommat - mondja Pongrácz 
Antal állomásfőnök, - amit 
ez árviztől kezdve kbrülbeWL 
november végéig bonw>litot
tunk le. Az állomásunkon ki• 
rakott vagonok száma min.tegy 
75 OOO kocsival haladta mzg a 
6::okásosat. Az itt dolgozó i:as
utasok azonban a legnehezebb 
időszakban is derekasan hclJ!t
tilltak. Igaz, erröL t ud a;:; �gész 
ország . . •  

l\1ég mindig érkezik 

az építőanyag 

A jelenlegi feladatokat így 
jellemzi az á llom:ís főnöke: 

- A lakóházak után a köz
épületei, újjáépítése, illetve az 
új középületek fe:épitése kö• 
vetkezett. Ebből a célból Fe
hérgyarmaton az idei nyárra 
i s  KISZ-építőtábor létesült. Az 
összetöredezett, tönkrement 
utak javításához is folyamato
san érkezik a tömérdek zúzott
kő. Ugyancsak rengeteg anya
got igényel a villany- és víz
hálózat, valamint a távbeszé
lóvonalak kiépítése. Ez mind 
tetézi, mondhatnám: megdup
lázza idei forgalmunkat. 

A Szamosköz megújulása 
m agával hozza il.Vl).Hészalka 
gyorsabb ütemű .(ejlesztését is. 

A negyedik ötéves terv idő
szakában öt nagy iparvállalat 
idetelepülése várható. A i:asút 
száUitási feladatait némiképp 
:;eglti, hog11 még az idén átad.
júk 1·endeltetésénelc az újon-
1«m épített, 1200 vagonos tár
hti=at. A környéken termett 
almát és burgonyút kö�úton 
sz:..ílli!jct!{ oda, ez;\lf.�1 cé!sze
: úbbPn lehet a további elszál
J ', ást ü!emezni. A koc3i!..: jo'Jb 
ki� :ts �n ,...: lá,a révén - és me .... t 
11!.íté<s·::ll:ától nagyol;b a meg
eng�d"tt ten�lynyom,í•, mint 
a s7.árnvvonalakon - 40-fiO 
Y:lgon i,,_.,z a napi szük�::'glet 
az eddigi 100-150 helyett. 

- Allomásunk börítésfrei 
nem volna szabad t'á1•ni az 
ötödik ötéves terv első évéig -
vélekedik Pongrácz Antal. S 
:1mint mondja: ez a város és 
a megye ve:etőinek i-él.emi-
11 ue is. - Az utasok, a 111:\lé
szalkára bejáró dol o7.ók tö
megeit is nagyon nehéz már 
clsz<"'illitani a régi, kis befoga
dóképességű motorvonatok
kal. Jövőre azonban - illeté
kes helyen elhangzott ígéret 
szerint - a S7.amosközben Is 
közlekedni fogn,:ik a l\TAV 
korszerű, mellékvonali, Diesel� 
yontatású szerelvényei, a más
hol már oly népszerűvé Yált 
,,Piroskák". 

N,1ponta 50-60 kocsi 

Csengerben is elcsendesült 
már a tavalyi hatalmas for
galom. 

- Akl,or bizony 150-200 

1.agont is kiraktak ezen a ha
tármenti kis állomáson - em
lékezik Naay Antal forgalmi 
�zolgálallevű, aki tár�aival 
együtt végi ,:,ü ·:rhUe az egész 
válsá1os id.:;szalcot. - Most vi
szont csal� .50-60 lcocsi é,·ke
zik naponta . . .  

Az élet tehát ,,isszat�rt ren
d2:. mcgs;i:ol{ol.t meciréb-c. Am 
az ullonlás sz�m:.?lyzcte - Csi
s�ár Lás.:,ó raktárkezelő, Soós 
Zo,tjn, Bann Gábor for;::almi 
szo!g.ilnttevó1<, S.:.a;�szon lst

vC n mátházó és a többiek 
al,úrcsak N agy Antal - soha 
nem folejtik el azokat, alük 
ide jöttek a bajban segíleni. 
Név szerint sorolják a szom
bathelyieket, nagykanizsaikat, 
dun,�keszieket, debrecenieket, 
pfrsie'{et, akik 1 07 házat épí
tettek fel Csengerben az ár
vi?l,ftrosultnknak. Az áldozat
Y:�ilal,j5. szép példája elviselhP
tóbbé lelte a kis állomás dol
gozóinak nehéz munkáját. is. 

- >Miost már csak egy kí
vánságunk lenne - mondja 
Puskás István állomasfőnök, 
aki alig két hónapja érkezett, 
miután elődje nyugdíjba ment. 
- Az állomást a községgel 
összekötó út csaknem járha
tatlan az án•íz óta. Sokan a 
l\IAV-ot szidjúk miatta, ha 
öss7..etörik az idáig biztonsá
gosan elsz.'illitott áru. Jó vol
na. ha az illetékes<'k intézkcd
nének az út sürgős kijavítúsa 
ügyében . . . 

Szatmári Jenő Ish"án 

Hll nagy lellld11toktll váll,1/koznllk,. 
1n11nklijukhlln akkot sincs Je1natlldás 

A debreceni járműjavítóban 
a Kilián György szocial ista 
brigád nemrég kapta meg a 
J\IAV kiváló brigádja kitünte
ti;:st. Kontra l\Iiklós, a brigád 
fiatal vezetője a következőket 
mondotta a kitúzött célokról 
és az eddigi eredményekről : 

- Hat éve alakultunk, s a 

;eienleg 16 főnyi közösség 
nyolcvan százaléka a kezdettől 
fogi•a együtt dolgozik. Jól ösz
szeszoktunl:, mindenben se
gitjülc egymást . • .  Az első ok
levél, majd a zöld- és a 
bronzkoszorús jelvény, illetve 
a kiváló cím megszerzéséig az 
egész brigád kifogástalanul, se
lejtrnentesen végezte feladatát, 
és a társadalmi munkára tett 
,·állalásait is mindig teljesítet
te. A jövőben ugyanígy sze
retnénk dolgozni. 

Az üzemrész pénzlara 

- Milyen kulturális vállal á
gaik voltak az utóbbi eszten
dőben ? - kérdeztem. 

- Tavaly például mi is in
dultunk a megyei tanács által 

poztam a bri�ád naplójába. 
l\Iegakadt például a szemem a 
következő bejegyzésen : 

„Beszámoló - 1 971 .  április 
14. - Ládas Sándor és Konyá
ri Sándor összefoglalta a tag
ság előtt az elmúlt két hét fóbb 
politikai eseményeit." 

A kis közösség tehiít nem 
elegszik meg csup{m a szemi
náriumok látogatásával, ha
nem áliandóan nyomon köve
tik az eseményeket, felhasz
nálva értékelésüknél a tanul
takat. Mo�t ismét összejöve
telre készülnek a tagok. 

Havi 4 óra 

társadalmi munt..a 

- Mi ennek a célja? 
- A megyei tanács Korunk 

t·alósága címmel újabb vetél
kedőt rendez. Természetesen 
ismét beneveztünk. Az első 
akadályokon már túl is va
gyunk, a feladatok érdekesek, 
tanulságosak voltak . . •  

- S ,·an-e újabb társadalmi 
munka? 

- Van, állandóan. Ha t·i négy 
óra a brigcldba11 bnkérit i-ál
lalt kbtelesség, e=enkii:ül ott
hon, a lakókörzetben vagy a 

megyei ta nácsnál is rállalunl. 
társadalmi tet·é/;cnységet . . •  

Belépett kózben Jakab Jó
=sef az ajtón. Tanácsért jött a 
brigádirodába. Amikor meg
tudta, hogy miről beszélge
tünk, elmondta, hogy egy-egy 
brigádrendezvcny előtt szinte 
valamennyi brigádtag az 
üzen1ben „lakik''. 

- A legjobb érzés számunk
ra, hogy nálunk, a lég!é'daka
tosoknúl akkor sincs a munká
ban lemaraclús, ha nehezebb 
tettekre vállalkozunk - mon
dotta. - A munkánk akkor is 
pontos, megbizható . . .  

Sok mindcnról besz.;Jgetlunk 
még, de én már ebből is jól 
értettem, hogvan, mivel érde·
melte ki a Kll!án György szo
cialista brig�cl a magas ki tün
tetést. 

Fazekas Ágnes 

Bátor cselekedet 

Kiáltás lia11g::ott 

a villamoso11 . . .  

A MÁV tszaki Járműjavító
ban van egy csendes, szem
üveges férfi, akinek a h;re 
e:ty-két napra bejárta az or
s·ágot. Vélellcni.iJ ke,·eredett 
az eseményekbe, de bátor tet
te, emberi mag,llat·túsa tudatos 
viselkedésről tanúskodik. Mi 
is történt azon a bizon,·os na 
pon ? - kérdeztük C.sori:asi 
Mártontól, S7kpen berende
zett Harmat utcai új lakásá
ban. 

- Hatéves kisfiam mal ven

dégségben 1.•oltunl: egy bartí
tomncíl - emlékezik vissza 
-. Villamo!--;aJ jöttünk hai:a 
Kőbányáról, az ablaknál ül
tiin:k, s a gyerek szokásosa'1 
sokat kérdezett. Figyelmes'!n 
magyaráztam, csak az utcát 
n"ztük. Egyszer csak kiál
tás hasított át a 7.súfolt pero
non : .,Jaj. vi011á;:;::anak, l;{>s 
t·an nála !'' Felrezzentt-m, és 
láttam, hogy az emberek i-gy
mást gyömöszölve tolakod
nak a kocsi túlsó v,;gébe. A 
gyereket hirtelen mo7dulat
tal letettem az ölembol é.� od,z
ugrottam. ahol eau alacsonv, 
idősebb férfi egy fiata lembert 
s:úrl:ált. Amikor l,frcrtem. lcP.
zébőZ a kést, le•·grott a villa
m osról. I•zonyúan részeg ,·olt ,  
bt>Szélni i s  alig tudott. Saj
nos, mire a mentő', mPgérke1.
tek, a fiatalember már elvér
zett. A gvilkost útndtam a 
rendőröknek, majd nz izg•,Jom
tól gyalog folytattuk u tunk t 
hazafelé. 

Az :Eszaki J rműja -íl.S fó
darusa befejezi a történetet, s 
aztán csendesen ülü.nk perce
kig, még mindig az átélt fs 
elmondott esemény hatása 
alatt. Cson•ási l\IártonnaT� há
rom gyermeke van, & akkor 
egy pillanatig sem gondolt ar

ra. hogy J�ockán forog az élete. 
Pedig szereli az életét, család
ját, m unkahelyét, mindent, 
ami körülveszi. De ma is  úuy 
,·élekedik, hog? igazaból csak 
az tudja becsülni a mag6.,.'t. 
aki múso'.,ért is felelosséget 
\'állal. 

- molát -

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a siak�2er
\·ezeti bizottságok és a dolgozók 
tigyelmc:be aJimlJuk a kövctkez6-
kel: 

A 23. számból : 111180'1071, 3. A. 
Csepel és Rako�,zentmlh.tly szer
tárak megszüntetése. 

112101 10;1, 3. A. A I<n7ponu El
látó Szertárt:onokség mcgszunte
te:-e. 

10,;seo '1911. 4. D. Az éplt�sl-sze
relésl és a , a:-,-. ícm-, gt:plpari 
termé:kberuházasok hclys?mi ne
rclcsl munkáinak elszámola�tlról 
.szoló utasítás m,Jdosttása. 

A 29. számból:  112200 1971. 4. D. 
A MAV beruh '1zác:i munkáival ösz
sze!ug;::-ő killönft'le szálHtásl tel
Jesitmén:)'ek igénybevételére és 
azok elszámolására \'Onatkozó 
utasítás módositása cs k1egészíté• 
se. 

rendezett jubileumi vetélke- 1----------------------------------------

dőn, s Hajdú-Bihar megye 
összes szocialista brigádja kö
zül nekünk sikerült elnyer
nünk a több fordulós verseny 
győztesének járó 15 OOO forin
tos első diJat. Az összeg egy 
részét a brigádot képviseló 
csapat tagjai kapták, a többi 
pénzt beadtuk az üzemrész 
pénzárába. 

- Milyen pénztára van az 
üzem résznek? - kíváncsiskod
tam. 

- üzemrészünkben három 
brigád dolgozik - válaszolta 
Kontra Mik.Jós. - A tagok 
m inden hónapban tíz forint 
„tagdíjat" fizetnek, s ezzel 
együtt minden jutalompénz is 
a közös kasszába kerül. Ebből 
fizetünk segélyt a rászorulók
nak, s fedezzük a közös ren
dezvények kiadásait. Folyóira
tokat is járatunk. Rendszeres 
előfizetői vagyunk a Magyar
országnak, jár a Brigádélet, a 
Magyar Vasutas, a Fáklya stb. 
Vállalásaink közölt szerepel 
továbbá hogy mindenki részt 
vesz v;lami!yen szemináriu
mon. Az elmúlt oktatási év
ben brigádunkból négyen 
párt-, négyen KISZ-oktatás
ban a többiek pedig szakszer
vez�ti oktatáson vettek részt. 
A szakmunkásképző tanfolya
mot is mindenki elvégezte, 
a!dnek el kellett végeznie. 

Beszélgetés közben belela-

NAPONTA 1500 UTAS 

Barcson nem okoz gondot az utánpótlás 
Somogyország gyorsan fej

lődő i parával az utóbbi idoben 
a közepesen fejlett megyék so
rába verekedte magát. Egymás 
után kaptak városi rangot a 
nagyközségek. Hol lesz a leg
közelebbi várossá avatás? 
Alighanem Barcson. 

A Dráva partján fekvő hely
ség kőhajításra van a jugosz
láv határtól. Az utóbbi évek• 
ben meggyorsult a forgalom, 
pezsgővé, eleven né vált itt is 
az élet. A gomba módra sza
porodó üzemek sorában, a 
vasipar tói az építóiparig 
mindenféle vállalat megtalál
ható. De a lakosság gazdagsá
gát továbbra is a 10 ezer hol
das Vörös Csillag Termelőszö
vetkezet biztosítja, amel�·nek 
korábban Losonczi Pál volt az 
elnöke. most pedig öccse, Lo
sonczi Mihály vezeti. Már em
lített sajátos helyzeténél fog
va Barcs nagy tranzitforgal
mat bonyo!í! le Jugoszlávia és 
Olaszország felé. Sokszor öt 
zágrábi autóbusz is megfordul 
naponta, hozza-viszi a turistá
kat. Ilyenformán növekszik a 

község tekin!élyé\'el a ,·a.sút, 
az állomás je!entósége is. öt
felé ágazik a barcsi vonal, öt
felől futnak be minden nap az 
áruval megrakott tehervona
tok és a S7.emélyszállító sze
relvények. Hogy a forgalmat 
szemléllesslik. elég annyit el
mondani :  naponta 1500 utas 
fordul meg a tornácos állo
másépületben. 

- Kinőttük már mi is a 
gyerekrnhát - mondja Szabó 
József állomásfőnök. - Leg
utóbb a járási vezetőkkel a 
pécsi igazgatóságon já1-tunlc és 
kértük, hogy öltö:;tessék lcor
szerúbb foJ"mába a felvételi 
épiiletet. tgéretet kaptunk, 
l1ogy mire 1'árossá leszünlc, ez 
is elintéződik. 

A járásban számítanak a 
vasutasokra. Szabó JÓ7.sefet a 
pártbizottsúgba is beválasztot
ták. Nemrégen négy vasutas 
család kapott új otthont Bar
cson. Igaz, a vasút gazdasá!(i 
eredményei jelentősen segítik 
a helyi vállalatok, intézmé
nyek munkáját. 

- Legutóbb elnyertük az 

élüzem címet - mutatja az 
állomás!önök az oklevelet. -
Kulönösen büszkek vagyunk 
szocialista brigádjainkra, ame
lyek közül Csikesz József és 
Horváth József kollektívája 
kiemelkedően dolgozik. Ná
lunJt nem jelent gondot a vas
utas utánpótlás sem. A vonat• 
kísérők, akiknelc többsége nő, 
háromezer forint felett keres-
11ek. Ezt jól tudják a környé
ken és mindig akad jelent
kező, aki alig várja, hogy be
jusson ltözénk. A jó gazdasági 
eredmények alapja a szilárd 
és egységes közösség, valamint 
az a kapcsolat, amely az állo
más és a helyi vállalatok kö
zölt kialakult. Pontos és meg
bízható partnerek vagyunk, 
akik a megrendelők legkülön
bözőbb kívánságait is kielégí
tik. Ha kell irányvonatokat in
dítunk a kavicr.bánya rakomá
nyával Pécs felé, ha kell kü
lönleges kocsikat bocsátunk a 
fűrészüzem rendelkezésére, 
hogy teljesíteni tudják nyu
gati exportkötelezettségeiket. 

Molát Ferenc 
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egy újítás szakvéleményezójéhez 

K. Molnár Péter még 1968-ban java5Jatot nyújtott 
be a Va.súti Fóos::tály 7. ezakosztúlyára a térv!Ugitási 
aceloszlopo!{ földelésére vasúti sínek fellnsználáaa tar
gyában. A Vasúti Főosztály 7. C. 03ztá!ya a javasla;ot 
elutasította azzal, hogy a s1.abványokból ismert megol
dást tartalmaz, valamint a védőföldelé:i rendY.erE":t al
kalmazására vonatk�zóan a Müszc,ki Egyetem a va,sút 
megrendel· ·ére tanulmánytervet készített és anruik Jó
váhagyása 1968. június végén várható. 

Az újító nem nyugodott meg az elutasításbnn és in
dokait felsora/�oztati:a. felülrizsgci!atot kért a szabzer
vezettól. A szakszervezet köz,1azdasági oszt,áh•a a ké
relmet indokoltnak tartotta és kérte a 7. s7.ako. ztaly ve
zetőjét az intézkedés megtételére. A közgc1zdusági o ·z
tály átiratát, valamint az újító indokait a Vasúti l'o
osztály 7. szakoszlúly 1960. július 5-én kapta meg. A ve
zetői intézkedés folytán a felülvi7-!;gálat hat nap alatt a 
7. c. osztályra keri.Ut, ahol dr. Dezsé1·I Kálmánt jelöl
ték ki szakvéleményezönek. 

Az idézett kormányrendelet 13. §. ( 1J. bekezdése elő
írja, hogy a vezetónel;. az iigyet 15 napon belül meg kell 
t·i:sqálnia. Ezt a határidót sajnos. nagron gvakran túl
lépik, de ez esetben a 7. szakosztály szakvéleményezöje 
a késedelmes ügyint'zésn�l fennálló minden eddigi csu
csot megdöntött, 1968. július 1 2-tól-1971 . július 8-ig 
ugyanLs az újítá-ssal nem törődött. 

A VUSZ 2. §-a kimondja : ,.A l\IAV te1·iiletén az 
újítómozgalom a ga::dasági munka szerres része". E sza
búlyzat szerint, jelen esetben a szakvéleményező '"lf.m 
dicsekedhet gazdasági munkájának jó ellátásával, de 
felvetődik az ellenőrz�•sel kap�olatos felelós�ég is. Bo• 
gyan tudja megköv��elni a beosztottaktól a fegye:me
zelt munkát az a vezető, aki ilyen példút mutat felada
tának ellá1ásában. 

A VUSZ 3�. �- (1) b. pontja kimond ja: . . A s•aln'<'le
ménue::ö személyében fell'l.ós a szaki-élcmán11 ,zakszer,i 
és határidőre történő elkészítéséért." Vajon hogyan le
het értékelni ebben az e,;etben a s7..akvéleményezö fele
lőss<'!!ét? Három év alatt kialakított s7.akvélem�nvében 
i�mételten a szab,·ányok elöírásait idézi. majd eljut 
odáig, hogv a Mfüzaki Egyetem tanulmánytervt>, me
lyet a vasút rendelt meg, mos van jbvnha'.lYá alatt. 
Miért kellett ehhez három ét-ig rárni, hisz e�t rtár az 
első elbíráláshoz is leírtál.;? 

Skultéti Cm.ínucl 

Mit mond a paragrafus 
a munkaviszonyban álló öregségi, valamint 

rokkantsági nyugd,jasok táppénzjogosultságóról 

A DOLGOZÓK társndul-om
bizto.sitási nyugd1járól szóló 
rendell,ezések lehetővé teszik, 
hO".,Y az öregségi, valamint a 
rokkantsúti nyugdíjas nyugdí
jánalc korlátozása nélkül álta
lában él"i 6000 forint öss;;:egú 
munkabérben, ke,-esetbcn -ré
szesülhet, Az elmúlt időben 
egyes helyeken úgy értelmez
ték ezt a rendelkezést, hogy 
az évi 6000 forint keretössze
gig olyan öregségi, i lletőleg 
rokkantsúgi nyugdíjban része
sülö szem�lynek is folyósítot
tak táppénzt, aki nyugdíjazasa 
után nem létesített munkari
s:011yt, vagy ha igen, rokkant
tá nyilvánítása után ténylege
sen nem dolgozott. A jogsza
bályok helyes értelmezé·e és 
az egységes gyakorlat kialakí
tása érdekében szükségesnek 
látszik a munkaviszonyban ál
ló öregS<!�i. valamint rokkant
sági nyugdíjasok táppénzjo�o
sul tságára vonatkozó rendel
kezések rövid magyarázata. 

Ha a::: öregségi nyugdíj m eg
állapítása után a nyugdíjas 
nem lép újból munkaviszony
ba, a nyudíjánalc megállapítá
sát megelö;;:ő munkaviszonya 
alapján nem jogosult táppénz
re. Eszerint tehát csakis  az az 
öregségi nyugdíjas kaphat táp
pénzt, aki nyugdíjának megál
lapítása után akár ugyanann:íl, 
akár más munkáltatónál újból 
munkaviszonyt létesít és a 
táppénzre jogo ulL<;ág egyéb 
Cetlételeivel is rendelkezik. 

HASONLÓ A HELYZET a 
rokkantsági nyugdíjban része
sülő dolgozó táppénzjogo. ult

P�ld.íul : a dolgozó l!J71 ,l',úr
cius l -től öregségi nyu;4d1Jban 
részesül, de mint nyugdíja� 
ugyanettől kezdve munka,•i
szonyba lép. Aprilis 10-én ke
resőképtelenné vált. Munk 1n
re január és febru ·,r hónapban 
2�00 forint rnlt. Március hó
napban - mint plusz munl,a
viszonybnn álló nyugdíjas 1000 
forint munkabért kauott. A 
nyugdíjas dolgo;:6 tápp�nzét a 
március hai·i 1000 forint mun
kabér al,apján kell Tds:á mítani 
és folyósítani. 

Ha a nyugdíjas dolgozó a 
keresóképtelensé:: tartama 
alatt eléri az évi keretö.ssze,: 
határát, a táppénzt folyósító 
szerv köteles a dolgozót fe'
hívni arra, hogy !rasban kö
zölje, nyugdíjat kírán-e igé11y
be t·enni. vagy táppénn. Az 
évi keretös.sze'.l eléré.;e után a 
nyugdíjas dolgozónak öreg':iégi 
nyugdíja mellett típpénz nem 
folyósítható, vagy fordiha. 
táppénzfolrósít.ús mellett öre-�
sé,gi nyugdíja nem folyósítha
tó. Megjegyezzük, hogy a: 
öregségi vagy rokkantság, 
nyugdíjban rés:esülő dolgow 
részére év végi részl'sedés 
után abban az esetben is J" • 
táppénz, ha o:::zol az éri ke
retösszeget túllépi. 

AZ ISl'l'.IERTETCIT elté1·ó 
57.abályokon kí,·ü1 az á!t-'ános 
rendelkezéseket kell alkalmaz
ni a nY1.1gellátásban részesülő 
dolgozókra mind a folyamatos, 
mind a megszakítás nélküli 
munka\'iszony megállapításá
nál, mind pedig a táppénz Jd
számításánál és folyósításánál. 

ságának elbírálásánál is. Ha a �------------rokkantsági nyugdíj megál!a-
pítása után a rokkantsági 
nyugdíjas munkaviszonya meg
szűnik. a rokkantsági nyugdi
jánalc megállapítását megelö
ző munkaviszonya alapján táp
pénzre nem jogosult. Ha vi
szont a rokkantság; nyugdíjas 
munkaviszonya továbbra is 
fennáll, táppénzre abban az 
esetben jogosult, ha rokkant
sági nyugdíjának megá!lapitá
tása után ténylegesen munkát 
végzett és az utolsó munkában 
töltött napot követően 15 na
pon belül válik keresőképte
lenné. 

A táppénz összegének kiszá
mításánál az öregségi, vala
mint a rokkantsági nyugdíj 
megállapítását megelőző mun
kabér nem vehető figyelembe. 

Nem hiába sürgettük . . .  
Régi problémát orvosoltak 

Tapolca állomá•on azáltal, 
hogy korszerű higanygőzlám
pákkal szerelték fel a vag,,
nok ki- és berakására, mérle
gelésére. rendezésére szolgáló 
három sínpárt. A korábbi sür
getés - úgy látszik - nem 
volt hiábavaló. 

A munka most m/\r bizt.on• 
ságosabb, s a kellő erejű fény 
távoltartja az esetleges va
gonfosztogatókat is ettől a v!.� 
szonylag félreeső területl<:il. 

Bognár Károly 
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Melyik 

a VI. vágány? 

Egyik 4llomáson idős 
nénike fordul az ügyeletes 
tiszthez és megkérdezi: 

- Mondja kedves, melyik 
vág6,nyT6l indul a pesti vo
nat? 

A kéTdezett udvariasan 
"álaszol: 

- A hatodikTól. 
A néni elballag, de tíz 

perc múlva újra vissza-
tér és megké-rdezi: 

- Tessék mondani. me
lyik a hatodik vágány? 

- Ki van irva - vála
szol a vasutas és a kérdé
ses vágány felé mutat. 

- Nem látok én ott sem-
milyen számot, csak egy 
Vé betűt, meg ut4na egy 
I-t. 

- Az az mama - moso
lyog a vasutas. - A vágá
nyokat római számmal jel. 
zik. 

A néni kissé bosszúsan 
megcsóválja a fejét és csak 
ennyit mond: 

- Azért írhatnák ná-
lunk a számokat magyarul 
is. 

Kisvárdai János 

Nyaralás 

Balatonakarattyán 

A debreceni csomópont há
rom szolgálati főnökségének 
dolgozói - a szakszervezeti 
bizottságok kezdeményez...L 
sére és a Vasutasok Sza,kszer
Vezete anyagi támogatásával 
- részt vállaltak a DVSC ter
mészetjáró-szakosztály ba.la,. 
tonalcarattyai hétvégi üdülő
�elepének felújításában. Ez• 
zel tulajdonképpen lehetővé 
vált az is, hogy vasutasok és 
családtagjaik nagy számban 
egy hétig a Baltonnál üdülje-
111ek. 

A vontatási főnökségtől pél
dául 32 dolgozó végzett 3-4 
lhapos társadalmi munkát, 
összesen 752 órát teljesítve. 
Kiemelkedő érdemeket szer
zett Kolozsvári István bri
gádve:retó és Tóth Ernő szak
munkás, aki háromszor je
lentkezett társadalm.i mun
lkára 

A közös megmozdulás ered
ményeként csak a vontatástól 
18 vasutas és családja nyaral 
a Balatonnál július elseje óta. 

Marosán Pál 

l\IAGYAR VASUTA5! 

Jubileumi hangverseny 
72 éves a szombathelyi járműjavító 

„Haladás" munkáskórusa 

Bennsóséges ünnepsl!gre ke
rült sor július 10-én a szom
bathelyi já,rműjavftó műve
lődési házában a Haladás 
munkáskórus 75 éves jubileu
ma alkalmából. Az ünnepi 
iközgyűlésen ott voltak a mrn
'kolci E-rke!-kórus, a ceglédi 
vasutas vegyeskar, a szent
gotthárdi Liszt Ferenc kórus, 
a szombathelyi Madrigá-!-kó 
rus képviselői. Részt vett az 
ünnepségen a jugoszláviai 
Muras:wmbatról a Stefan Ko
vács vegyes.kar és a lengyel 
katowicei vasutas vegveskar. 

Az ünnepségen Kovács La
jos, a művelődési ház igazga
tója mondott beszédet. A 75 
éves múlttal rendelkező kó
rus a felszabadulás óta lel
kesen szolgálja a szocialista 
kultúra ügyét. Aktív résztve
vője és rendszeres szerep
lője az országos dalos talál
!kozók.nak. Siófok, Budape;t, 
Gyula, Miskolc, Nagylcani
zsa, Szolnok, Székesfehérvár, 
Sop-ron és Szombathely a si
!kerek színhelyei. Fejlődésük 
áUOttnásait tanúsítja a három-

szor ikapott aranykoszorús mi
nősítés, s az 1962-ben ka
pott Szocialista ku!túráéTt ki
tüntetés. 

Az ünnepi beszéd elhang
zása után került sor a kitün
tetések, ajándékok és zászló
szalagok átadására 

Molnár Jenő, aki a kórus
nak 42 év óta tagja, Némeih 
Pál és Tóth Kálmán az ének
kar vezetője Szocialista ku.l
tú-ráért ki tüntetést kapott. Ez
után került sor az ajándékok 
és a jutalmak átadására, 
majd a területi bizottsá� 
SZMT és a résztvevő ének
karok vezetői elismerő sza
vak kíséretében kötötték fel 
a Haladás munkáskórus 
zászlajára az emlékszalago
kat. 

Az ünnepséget hangverseny 
zárta, amelyen a jubilá.ló 
munkáskóruson kívül a jugo
szláv Stefán Kovács vegyes
kar, a katowicei vasutas ve
gyeSlkar, a szentgotthárdi 
Liszt Ferenc kórus és a szom� 
bathelyi Madrigál-kórus sze
repelt nagy sikerrel. 

MEGJEGYEZZÜK 

Fürró sikerek Balaton fö/Jyáron 

Egy fesztiválon öt díjat nyert .a Törekvés 
� H ; • •• 

muveszet1 egyuttese 

Jelenet a Törekvés népi iáncegyiittes műsorából (Balogh Lajos felv.) 

Az Angol Televízió egyéb
ként augusztusban 15 perces 
adást közvetít vasutas művé
szeti együttesünk műsorából. Ez bizony sajtóhiba 

A balatonlöldvári Folk1ó1' hiszen augusztus 10-én utazik 
Fesztivál nagydíját, a zenei di- együttesünk Angliába. Tagjai 
jat, a férfi szólótánc első di- mindennapos próbákon ké
ját és a kanásztánc harmadik szülnek ismét a jó szereplés,re. 
díját az Északi járműjavító�---------------------------, Törekvés Művelődési Közpon.t-
jának tánckara és zenekara 

l;!vek, évtizedek óta hordjuk zsebünkben a vasutasok zöld nyerte eL 
vagy piros színű arcképes igazolványát. A keményltötésű borí-
tólap külsején ott az aranybetűs felirat: Magyar Menetkedvez- Nem véletlenül jelentek meg 
ményi Egyesség. Ugyan kinek tűnne fel, hogy nyelvünk tör- a szakemberektől ruféle n,Yi-
vényei szerint helyes-e az ,Egyesség" szó? latkozatok a �esztiyá� uta�: ' ,,Nagy lelkesedes, kwaló mu-

A közelmúltban levelet kaptunk Györ,igyösrő\, Lipta� Fe- vészeti tudds, fegyelem és el
renc ellenőrtől, s azt írja többek köztt: ,,Kerem, vtgasztal3anak söprő lendület jellemezte a 
meg, hogy az igazolványra nyomott „egyesség'' tulajdonképpen 

I .MAV Törekvés-együttes bala
sajt6h.iba. Én ugyanis szeretnék ahhoz az „egyezség«-hez tar- tonföldvári fellépését . .. " ,,Ez 
tozni, amelynek a MAV is tagja. Ha ez így lesz, akkor megnyu- az együttes most, Földváron 
godva mondhatom, hogy „egyességben« vagyunk." bizonyította be igazán, hogy 

A fogas kérdés tisztázása érdekében megkerestük nyelvünk kiváló, _élvonalbeli _tánc�gyüt
tudósait, a Magyar Tudományos Akadémia és a Művelődésilgyi tessé notte ki magat • • • 
Minisztérium illetékes szakembereit. Küejtették, hogy a helyes Az elismerés jogos. Nehéz, 
írásmód szerint valóban Magyar Menetkedvezményi Egyezség- mindennapos, fárasztó próbák, 
ró! bes.zélhetünk. A z s-sel írott szó azt jelenti, hogy különbö- sok-sok lemondás gyümölcse 
ző személyek, szervek, intézmények között megállapodás, meg- ez. A sikersorozatban fontos 
egyezés jött létre, szerződést kötöttek egymással. A két s-sel szerepe volt a két koreográ
jelölt formában a szó összhangot, megértést fejez ki, de a köz- fus.nak - M�nninger „Miklós
nyelv ezt már ebben az értelemben sem használja. Kivéve, ha nak é_s �a�mnoer Gyorgynekt 
a ,szentek egyessége" kerül valamilyen írásműbe. - Vegvari Rezső zeneszerzo 

' . - , , . színvonalas számainak, a Ber-:- Vaion menthető-e a Mll.iCar Menetkedve_:menyi E!l?'�- ki László vezető primás által ség trásmód azzal, hogy régen, évtizedekkel ezelott nem szarni- dirigált nép• zenekarnak tott helytelennek, helyesírási hibán.aik a két s-betü? - kérdez- 1 · 

tük. A siker azért is örömmel 
tölti el a vasutas közvéle
ményt, mert ez az együttes 
képviseli hamarosan a magyar 

- Nem - hangzott az akadémikusok válasza - A hiva
talos szervektől, intézményektől joggal várható el, hogy min
denkoT a mai, a helyes írásmódhoz igazodjanak. folklór művészetet az angliai 

ezt tehát Billinghamban megrendezésre új igazolványdk, nyomtatványok készítésénél 
,,illik" figyelembe venni. 

(k) 
kerülő, idei Nemzetközi Folk
lór Fesztiválon. Az idő rövid, 

Bélyeggyíijtés 
a porttörténet jegyében 

A vasutasszakszervezet és 
a MABEOSZ közreműködé
sével július 9-től 18-ig Du
nakeszin megrendezett Or
szágos Vasutas Olimpiai és 
Sportbélyeg Kiállítást so'.kan 
tekintettek meg a járműja
vító József Attila Művelöclési 
Központjában. 

A filatelisták körében osz
tatlan sikert aratott például 
Simándy Bél.a (Szeged) gaz
dag anyaga, amelyből az 18.:16 
-1952 iközötti olimpiákon és 
a Grenoble-ban 1968-ban ren
dezett téli olimpia alkalmából 
kiadott bélyegeket tekinthet
ték meg a látogatók. Mester 
János (Nagykőrösről) a ren
dező országok olimpiai bé
lyegeit és első napi boríték
jait mutatta be, 1896-tól nap
jainkig, nagyon ízléses és 
tetszetős elrendezésben. A bu-
dapesti Szempiás Ferenc 

tatásra Ma-racskó Pál elcs.í, 
szott színnyomású, római 
olimpiai blokkja, amit a 
gyűjtők nagy része eddig nem 
ismert. 

Mucsi bácsi, meg a többiek 
dolgozott. Na és Göndös bá
csit, a forgalmi szolgálattevőt, 
aki olyan kedves volt, hogy 
még értesítést is küldött, ha 
szabadságos katonákkal érke
ző vonatról értesült. 

csaknem teljes, magyar 
„Sporlbélyegzése'k" cfmú 
anyaga és a SZlintén budapesti 
Giday End-re „Carte Maxi
mum" sorozata is nagy el
ismerést váltatt ki. 

A legnagyobb gyűjtemények 
közé sorolható Papp József 
(Győr) anyaga is; ebből nagy 
sikert aratott az 1956-os olim
pia 52 féle bélyegzése, ezen
kívül az 1964-es és az 1968-as 
olimpia bélyegei keltettek· el
ismerést. Visi Ferenc (Buda
pest) az 1966-os, angliai lab
darúgó-világbajnokság bélye
geivel, Szendrei Sándor (D,1-
nakeszi) pedig a Távol-Kelet 
sportbélyegeivel nyerte el a 
látogatók tetszését. Szépek. 
érdekesek voltak a miskolci 
Szabó Géza és Kocsis Dénes, 
a sárospataki Ivancsó József, 
a budapesti Miklós Géza, Szá
ky Dénes, a hódmezővásár
helyi Csongor Lajos, a kecs
keméti Funák Ká-roly és 
Kassai János, a soproni Kás
pá-r HeTmina gyűjteményei 
is. Az ifjúságiak közül Sze
keres József, Csaboda Fe
renc, Szálcy Attila, Szekeres 
Ildikó, SzekeTes László és 
Rátki 1!011,lt bizonyította, hogy 
jó érnéik:kel, tehetséggel fog
lalkozmak gyűjtésseL 

_ Gábor Gyu-rka délután lé
lekszakladva robogott be a kis
közbe: 

- Katonavonat gyütt! 
_ Éppen bigéztünk. Vigh Ernő 
kezében megállt a hosszú la
pos ütő, amelynek élével le
csapni készült a két végén ki
hegyezett, henger alakú, kurta 
bigére, hogy aztán a felpörge
tett kis hengert az ütő lapos 
oldalával jó messzire röpítse. 

- Katonavonat gyütt - is
mételte Gyurka, most már 
nyugodtabban, de ellentmon
dást nem tfu:ő hangon hozzá• 
tette: 

- Mönnyünk! 
A bigét, az ütőket hang nél

kül átdobtuk Ernőék házának 
alacsony deszkakerítésén és 
ahányan voltunk szaladni 
kezdtünk az állomás felé, most 
már felszabadult ordítozással. 
Közben szembetalálkoztunk 
Gyurka bátyjával, Dez.sővel. ő 
nem izgult, hosszú lépteivel 
közeledett és a pár évvel idő
sebbek fölényével ve�ette oda: 

- Törökök! 
- Hú, a zannyát, törökök, 

siessün1e - hördült föl Fejes 
Laci és mivel ő volt a legfutó
sabb, elsőnek fordult ki a Má
tyás utcára. Mi lihegve utána, 
csak a nálunk jóval kisebb 
öcsém bőgött a sor végén 
messze elmaradva, s könyör
gött, várjuk meg. 

Hátra se néztünk, rohantunk 
.tovább. Szerencsére nem kel
lett messzire menni. Ott volt 
az állomás alig 200 méternyiTe 
s egy-kettőre odaértünk a 
11ag11, sárga épület végének rá-

csos kapujához. Megtorpan
tunk. Zárva volt. Nem lepőd• 
tünk meg, mert ha katonavo
nat érkezett, ezt a kaput rend
szerint bezárták, nehogy a ka· 
tonál� kimehessenek a pálya
udvarról és szétszéledjenek a 
környéken. Már éppen a főbe
járathoz akartunk kerülni, 
amikor föltűnt Mucsi bácsi. 
Kórusban kezdtük kérlelni: 

- Mucsi bácsi, nyissa kii 
Mucsi bácsi ezidő tájt még 

fiatalember volt, alighanem 
innen a ne�nen. Szép, 
hosszú, tömött barna bajszá
val, magas tetejű, kissé már 
viseltes. csáléra álló vasutas 
csákójával a hódmezővásárhe
lyi nagyállomáson ó jelentette 
nekünk a legnagyobb tekin• 
télyt, noha tudtuk, hogy mái• 
házó. De mert mint ügyes, 
mozgékony ember mindenütt 
ott volt, ahol kellett, intézke
dett, sok ügyes-bajos dolgo,t 
elinté:aett, minket pedig Kál
lay utcai, Mátyás utcai, Kistó
part utcai gyerekeket kedvelt, 
mi is szerettük hát őt és sze
münkben ő volt: a vasutas. 
Nem mondom, tiszteltük Ká
oá-r bácsit, a kapust is, de tőle 
féltünk egy kicsit, mert nem 
komázott velünk, nem tűrte, 
hogy rendetlenkedjünk a pe
ronon, azt pedig különösen 
nem. hogy a vágányok közt 
íutkározzunk. Szép szál, -nagy
darab ember volt. emelt fővel, 
szigorú tekintette! sétál.gatott 
a peronkerítés előtt, tisztelgett, 
amikor szedte a jegyeket a ki
tóduló uta.«októl. val!'.)I nvitot
ta a peron ajtaját a beszállók
nak. 

Na, Mucsi bácsit most se 
kellett sokat kérni, lopvó¼ kb
rü.lpillantott és már nyitotta 
is a kaput. Mint a villám vá
gódtunk be és gyorsan elos.rol
va tartottunk a legutolsó vá
gány felé. ahol a katonavona
tok s:wkta.k állni. Az első vi
lágháború második évét éltük, 
s noha apáink szinte kivétel 
nélkül a :fronton voltak már 
akkor, mi apa nélkül növe
kedő, elvadult kiskölykök, já
téknak tekintettük a háb01'Út, 
izgalmas látványnak a Szeged-
1·ől Vásárhelyen keresztül me
nesztett katonavonatokat. 

Hanem a törökök! Ilyet még 
nem láttunk. Ez igazán rend
kívüli esemény volt! Kíván
csian közeledtünk vonatuk.hoz. 
Nagyon barátságosan fogad
tak. Félholddal díszített tarka 
kis zászlók,at ajándékoztak ne
künk. Fel is kapaszkodtunk 
közéjük a vagonba. Persze itt 
is Fejes Laci volt az első, de 
rá is fizetett, mert egy hosszű 
szőrű, furcsa kis ló alaposan 
beleharapott a hátába, űgy, 
hogy hetek múlva is látszott 
fogainak a helye. 

!gy teltek a hetek-hónapok 
a jövő-menő katonavonatok 
között, sok élménnyel, renge
teg különös benyomással. Az
tán iskolába kerültünk. meg
szoktuk a háborűt. nem na
gyon érdekeltek már bennün
ket a katonavonatok. 

Ekkor szerettem meg iga
zán Mucsi bácsit, meg a többi 
vásárhelyi vasutast. Virágos 
főnök urat is ismertem, meg 
Császtvay bácsit, aki ha jól 
sejtem, a pályafenntartásnál 

úgy tudom, azóta többnyire 
mind elmentek már szolgálni 
arra a távoli nagy állomáSTa, 
ahol a túlvilági vonatok for
galmát bonyolítják, ha egyál
talán van ilyen állomás. Csak 
Göndös bácsiról, a kedves haj
dani forgalmistáról hallottam 
nemrég, hogy 80. életéve kö
rül Szegeden él közmegbecsü
lésben, a nyugdíjas vasutasok 
nagy családjában. 

Érdekes, hogy közülünk, ak
kori vásárhelyi nagyállomási 
süvölvények közül senki sem 
lett vasutas, pedig hogy sze-
1·ettük, tiszteltük. a sínek vilá
gát, milyen mélyen fogadtuk 
magunkba ezt az első gyer
mek.kori nagy élményt, az el
ső kalandok korát. A vasuta
sokat, akik szinte eszményké
peinkké váltak és úgy vésőd
tek emlékezetünkbe, mint kü
lönösen tiszteletreméltó embe• 
rek. 

De ha nem is vált egyikünk
ből sem vasutas, e sorok í-rója, 
aki a vasutas újság betü vetői 
közé tartozik, hadd tiszteleg
jen emléküknek. Hadd küld
jön utánuk üdvözletet, utánuk, 
akik részesei voltak a magyar 
vasút történelmének egy olyan 
korszakban, amikor különösen 
nehéz volt a szolgálat. de ők 
- most már felnőtt feiiel tisz
tán látom - mindig dereka
san teljesítették kötelességü
ket, megfeleltek hivatásuknak 
és nemcsak nagyszerü vasuta
sok, hanem érző, melegszívű, 
derék emberek is volta!,. 

Szász Ferenc 

A dunailteszi gyűjt,ó'k lci
állításálból Szeke-res Sándo-r 
,,Sportesemények a bélyege
ken" és Szakács Tibo1' ,,Ro
mániai sportbélyegei" címú 
gyűjteménye emelkedett ki. 
Érdekesség volt az is, hog_y 
itt kerüllt első ízben bemu-

A kiállítás színvonalas ren
dezéséért Szekeres Sándort 
és Juhász Antalt illeti dicsé
ret. 

UTAZÁSKOR 
pályaudvari pavilonjainkban 
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,,..,, , 

A]ANDEKOT, 
, , 

EDESSEGET, 

TRAFIKÁRUT 

�UTAS E LLATO ;,' 



6 

INN EN-ONNAN 

- Szép sikereket érlek el 
a _ _  Nyugati Vasutas versenyzc,i 
kulfö!di és hazai sakk\'erse
nyeken. A Luxemburgban 
rendezelt nemzetközi -verse
nyen D�ly Péter hollverseny
ben elso helyen végzett me"
előz,·e több neves ellenfelét.

0 

A l\Iosonmagyuró,·árott 
megrendezett -versenysorozat 
mesterjelölt csoportjában az 
első két helyen, kiemelkedve 
a . mezőnyből, a vasutas�sapat 
ket sakkozója, Poór Sándor 
�s Koppányi Istvún Yégzelt 10, 
illetve 9.5 ponttal ( l l -böl), míg 
Barta Zsuzsa nói versenyző 
férfi I. ooztályú minősítést 
szerzett. 

- Felsőbb osztályba jutot
tak. A Békéscsabai MA V SK 
labdarúgó csapata évek óta az 
élcsop?rtban Yégzett a megyei 
I. osztályban. A szakosztályban 
folyó nevelő munka ebben az 
évben megfrlelte gyümölcsét. 
A csapat egy pont előnnyel 
megnyerte a bajnokságot és 
bekerült az NB III-ba. 
. . - Vze_rli baj�okságok. A bj
kescsaba1 csomoponton kisj1á
lyás labdarúgásban, asztalite
niszben és sakkban mintegy 
háromszázan versenyeztek a 
vasutas kupáért. Labdarúgás
ban a motormúhely, asztalite
niszben a TBFF, sakkban az 
állomás csapata végzett az el
ső helyen. 

A ,,asuta. szakszer,·ezet 
szegedi területi bizottsá.gll eb
ben az évben ls a vasutasna
pon rendezte meg az üzemi 
bajnokságok területi döntőit. A 
saWrnzók Szentesen, az aszta
liteniszezők Békéscsabán. a te
kézők Kecskeméten, a kispá
lyás labdal'úgók pedig Kiskun
halason mérték össze tudásu
kat. A sakkbajnokságot Szen
tes állomás nyerte, asztalite
niszben Hódmezővásárhely, te
k ében Kecskemét állomás, kis
pályás labdarúgásban pedig a 
békéscsabai vontatási fónökság 
csapata végzett az ehső helyen. 
A dönlóket mind a n égy cso
móponton szépszámú közön
ség nézte végig. 

Hat csomópont bajnokcsapa
ta vett részt a pécsi területi 
bizottság k ispályás labdarúgó 
tornáján. A tornát. i lletőleg a 
területi bizottsá� vándorserle
gét, a vele járó 1000 forint ér
tékű sportfe!szerelb--sel, a bá
taszéki vontatási főnökség c�a
pata nyerte. A második helyen 
végzett dombóvári vontatási 
főnökség 800. a harmadik du
naújvárosi " vontatási főnökség 
600 forint értékű sportfelsze
relést kapolt. 
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50 éves 11 Soproni Vas11/as Spott l/ylet 
A szerkesztőség 

üzeni 
Boldizsár Gyula a:•ké�csabu ; 
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��� - A Záhonyi Híradó első 

Az újjáépített, impozáns 
lál\·ányt nyújló művelődési 
központ ünnepi díszben fo
gadta július 18-án a Soproni 
Vasutas Sport Egylet meJ
alakuhísának 50 éves jub,
leumi ünnepségére é1·kezó
kel. Az I. e,neleten kiáUita,t 

- rendez:ek az egyesJlet , e r 
sen,·zői által nyert díjakból, 
az ötnm év sikereiről számot 
adó Ujsá:-;okból, az eredme
nyeket elért vérsenyzcl, fénJ
képelböl. Az ízlésesen meq
rendezett kiál1í!ást nagy ér
deklődéssel nézték végig az 
ünnepségre érkezettek. 

Tíz órakor J,ezdödött a i Ll
bileum i ünnepi közgyűl<'.s. 
Borsodi István, a csomóponti 
pártbizofüág titkára, a köz
gvűlés elnöke üdvözölle  a 
k ülönböző szervek megjelent 
kép, i s:il/:ii t, az egyesfüet v j} t 
és jelenlegi sportolóit. a ve:1-
dégetcet, szurkolókat. Az üd
vözlő szavak után Hori;á!h 
It1 t·án elnök emelkedett �z,1-
Jásra. hog_v megtartsa ünne
pi megemlékezését az elmúlt 
50 évről. Beszámolójában töb
bek között megemlékezett a•
ról. ho�y 1021. áprifü 19-,':-i 
Schmith. Oszkár javaslat:u-a 
alakították meg az egye üle
tet. Meleg szeretettel k;,_ 
szönlötte az ünnepi közgyű-

lésen megjelent Semjénui 
Oszhárt és Németh Kálmánt, 
akfü részt vettek az alap,tó 
ülés munkájában. 

A megalakuláskor csa11 
labdanígó-szal<osz!ály műkö
dött, az egyesület színe a lila
fehér lett. A fejlödfs azon
ban ,öretlen volt {:s 1932-b0n 
már hat szakosztály műkö
dött. 

Megalakulás után p,ílya
gondokkal küzdöttek. de a ve
zetöség lelkes munkája ered
ményeként 1925-ben már hoz
zákezdtek a pályaépitéshez, 
melynek költség�it - Bajcsy
Zsilinszky Endre közbenjárá
sára - az Országcs Testne
velési Tanács biztosította és 
1926. szeptember 5-én me,:
történt a pályaavató ünnep
ség. 

Az évek múltak, a legeret'!.
ményesebbe1i a labdarúgói< 
szerepeltek, kétszer nrertek 
NB II-es bajnokságot. Köm •,
t•es Imrét az a megtiszteltetés 
érte, hogy részt vett az 1931\· 
os berlini olimpián szerepe:t 
magyar Yálogatoltban. A 111-
ború alatt teljesen tönk.re
ment sporttelep hel ·ett a f.!l
szabadulás után megkapta az 
egyesület a Rákóc=i Sportie
lepet, s azóta is ez ad otthont 
a jelenlegi tíz szakosztály-

Sik„res sportrepülő-bemutató 

Farkasheg-yen 
A Magyar Ho11rédelmi Szö

i·e1ség MAV Repülő és Ejtóer
nyös Klubja július 8-án házi 
repülő és ejtőernyős, valamint 
modellező bemutatót tartott az 
MHSZ farkashegyi repülőte
rén. A bemutatón megjelent 
Rödönyi Károly, a közlekedés
és postaügyi miniszter első he
lyeltese, dr. Csatorday Károly 

kii! ügy miniszter-helyettes, 
Kiss Lajos vezérőrnagy, az 
MHSZ főtitl,ára, Réti Antal. az 
MHSZ főtitkárhelyettese, Ke
lemen Gyóző, az MHSZ buda
pesti titl.cára és Vajna Sándor, 
az MHSZ budapesti tilkárhe
lyetlese. 

Takács Béla és Steffer Gyö
ző szinte ugyanazon gy:.korla
tokat mutatták be rádió táv
irányítású modelljeikkel, mint 
amilyenekkel a múrepülók ej
tették ,imulatba a közönséget. 

A „csendesebb" m űsorszá
mok után felbúgott az ejtóer
nyósökiet szállító gép motorja. 
A 10 ejtóernyös nehéz gyakor
latot mutatott be. A hangár 
előtt volt a célba ugrús helye. 
Az ezer, i lletve kétezer méter
ről ké�leltetett ugrá&«al ponto
san kijelölt helyre lesu\lló ej
tőernyősöket meg6rdemelt taps 
fogadta. 

A jól sikerült bemutató ut!tn 
Rödönyi Károly és dr. Csator
day Károly. aki jelenleg •.s ,k
tív sportolója a MAV Repülő 
Klubnak, nyitotta meg az 
u tasrepültetést. Elsőként sz.·íll
tak a karcsú testű „Pilátus" 
nevet viselő gyönyörú gépma

nak. A sporttelep a GYSF.V 
és a Vas-utasok Szakszervezete 
an11agi támogatásával mrír 
eddig is nagy fejlórlésen me ,it 
át, de az iga;;i elöre[épés a 
lcövetl<ezö évben valóslll meg. 
Az épületkomplexumban he
lyet kap egy vendéglátó�g_\'
ség, turisi:aszálló, auto,nat.a 
iker te!iepál va, kosárlabda
csarnok, na;znzá-mú öltöző. 
Az egész épület központi fJ
téses lesz. A nwni� 17  mil'io 
forintos költséggel már fo
lyik és 1972. év végére vár
hatóa n elkés:iil. 

A beszámoló végén az el
nök megköszönte mind,,n 
sporn·ezetőnek. spo11rajong6-
nak és sportolónak, amit az 
egyesülctéi-t lett és kérte, 
hogy a lelkeo;edés, segítő szán
dék a jövőben sem sziínjiin 
meg, s akkor bizonyos. hog_y 
a SVSE hírneve a városban is 
és országosan is  tovább nö• 
vek.szik. 

A beszámoló után kitünte
téseket, emlékplake'.teket. 9d
tak át, s ezzel az ünnepi köz
g1·űlés véget ért. 

Délután a Salgótarjáni Bá
nyász SE labdarúgócsap'.1ta 
barátságos mérkőzést já•
szott az SVSE-vel é� ezzel !).:
fejeződött az 50 éves jubi-
leumi ünnepség. (tb) 

Debrecen : Pál rstvan Miskolc : száma a XXL vasutasnapra 
Szücs Ferenc és Simon Pál Hat- jelent meg. Ebből az alkalom-
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ságának titkára is. A dolgo
vábbilottul,. zók tollából közölt írások 
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utac;na9 és a ma�•ar vasút 11:i éves - Csónakház, KISZ-véduö1,-
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á�:�� ség_ �latt. Szeged állo_más fi�-
utas szerlrnsztöségénél. tal;a1 a vasutas.nap tisztelete

re vállalt 600 órás társadalmi 
munkával felú j ítotl.ák a MAv 
Nevelőotthon Felső-Tisza parti 

HA.LALOZAS 
Hatvankét éves korában, tra

i,ikus hirtelenséggel ell1unyt 
Fo!ö István. a vasutasszakszer
,·�zet budapesti területi blzott
-<ágának nyugdíj'.1s szervezője. 
Nvugdíjba vonulásáig a Déli 
p.ílyaudvaron teljesített szol
eálatot. Sokáig volt jegyviz.�
gáló. vonatvezető. majd 1957-
tól 1968-ig rrúnt a szakszPrve
zeti bizottság titkára fára
dozott a dolgozók érdekében. 
A vasutasok, a közösség érde
keit szolgálla a7..z.aJ is, hogy 
rendszeresen tudósitoltá a Ma
gyar Vasutas-t. 

csónakházát. A tavalyi árvíz 
nyomainak eltüntetése után -
az otthon vezetósé�e és KISZ
szervezete között lélrejölt 
megeg_vezés alapján - a nyá•·i 
szünldóbi,n „felnőtt" ,- a�uta«ok 
is igénybe veszik pihenésre, 
napozásra, fürdésre a csónak
házat. 

- SZERZőDtS. A miskol
ci járműjavító szakszen;e_et! 
könyl'tárával 12 s:ociali.;ta 
brigád 40 tagja kötött szerző
dést. A könyvtár t·óUalta a 
briaádok oli:asási igényeine7; 
kielégítését, a bri.gádtaaolc pe
dig a könyi•elc néps=crl1sítésé
re, a könyi:tár -rencls�eres lá
togatására kötelezték magukat. 

- Béke, barátság, szolidari-
tás! A Törekvés Müvelódési 

MESTEREK ÉS MESTERJELÖLTEK 
Központ és a X. kerilleti Vö
röskereszt ezzel a jelszóval 
egész.napos hajóutat rendezett 
Visegrádra július 22-én az 
indokínai népek Iránti szol i
daritás jegyében. A hajóúton 
ré.;zt Yett mintegy 1 200 dolgo
zó és családtag között ott ,o!
tak az Észalti járműjavító vér
adói. Képviseltette magát a 
VDK és a Dél-Vietnami Kö.:
társaság nagykö,·etsége is. 

a Bebrits Lajos sakkemlékversenyen 
Ez évben június 2-t. és J'l• 

lius 7. között negyedszer ren
dezte meg a Nyugati Vasutas 
sakkosztálya ha�vományos 
,·egyes mesten·ersenyét, a 
Bebrits Lajos emléh·ersenvt. 
A 15 fős mezőn 'ben 8 mes
ter és 7 me ·terjelölt küz
dött a helyezésekért és a mes
teri cím megszerzése<>rt. A -:<o
r,nbbi évekhez képest szím•o
nala•abb \·erseny kiéleze\t 
küzdelmére jellemző, hogy a: 
utolsó fordulóban egyet!.m 
;átszma eredményétól öt ver
senyző helyezése fiiQQött. A 
győzelmet Schartner mester
jelölt ellen veresé<1gel kezd,5 
Ozsváth András mester 
nyerte meg k:itúnó hajráiá
Yal. Harcos felfogására jel
lemző, hogv egyetlen döntl?!
len játszmája sem volt. ( ') 
Dicséret illeti dr. Lipt1y 
Lászlót, a Nyug:lti Vasutas 
mesterét, aki a mindennapos 
fárasztó 01Tosi elfoglaltsága 
után ült asztalhoz, hogy meg-

mérkőzzön pihent ellenfelel
vel. Rivalisait legyőzte, az �J
söséghez hiányzó pontokat 
gyengébb ellenfelei el len adta 
le. Petrán elleni já1szmájá
val elnye1 le a Yerseny leg
szebb já1szmájára kitúzött 
különdíjat. Dr. Eperjesi mes
terjelölt mindössze fél pont
tal maradt el a mesteri nor
ma teljesítéséről. A fial.a! 
mesler Székely Péter, czútt-:tl 
mérsékelten szerepelt. 

A t·erseny vé--3eredményc: 
Q;,;sváth (Honvéd) 1 1 , Tóth 
nela (Honvéd) 10,5, dr. Liptay 
(Va-utas) 10, Makarov (Hon
véd) 9.5. dr. Eperjesi (Vas
utas) 8,5, Puschmann (Hon
véd) 8. Petrán (Honvéd) 7, 
Felméri (Vasutas) 6.5, 
Schrancz (Volán) 6, Hradecz
ky (MTK) Schartner (Vas
utas), Székely (Vasut.as) 5,5-
5,5. Uzsoki (Vasutas) 5, 
László (Vasutas) 3,5, Krizsán 
dr. (Vasutas) 3 pont. 

- Szocialista címért kiizclü 
brigádot alakítottak Dombóvár 
állomás adminisztraliv dol
gozói. A 19 tagú közösség Ta
kács Józsefet, a személyzeti 
csoport vezetőjét bízta meg a 
brigádvezetói teendöl,kel, a 
naplórnzetó pedig Béri l\Ii
hály belsóellenor lett. 

A bemutatón a sportolók és 
oktatóik i smét bizonyságát ad
ták jó felkészültségüknek. Fe• 
gyelmezetten hajtották végre a 

nehéz gyakorlatokat. A ga7.dag 
műsort motoros egyéni műre
pülés vezette be, majd Kovács 
Pál, Farl�as Gyllla és Erdős 
l\1ihály, a motoros mürepüló 
válogatott keret tagjai hár
mas kötelék múrepülést haj
t,ottak végre. Egymást követ
ték a ragyogó légi bukfencek, 
le borulások, lélegzetelállító 
bravúrok. Ehhez a rendkívüli 
koncentrálást igénylő mutat
ványhoz n agy összo...szokott:cig, 
precizitás és magas fokú repii
lőtudás szükséges. A szép szá
mú közönségtől egy kinyíló 
,,rózsa" mutatvánnyal búcsúz
tak a nagyszerú versenyzők. 

dárba. A motoros és vitorlá- :----------------------------

- Női helytállás. Rákospalo
ta-Újpest állomúson 12 24-
es beosztásban három nő töl
t i  be a rendelkező Corl!almi 
szolgálattevői posztot. Nem
rég egyikük megbetegedett, s 
hosszabb ideig tartó t&.volléte 
idejére az állomás nem kapo'.t 
helyettest. Előidézte ezt az is, 
hogy a férfi külsós szolgálat
tevők közül senkit sem leh<"
tett beosztani rendelkezőnek. 
lgy Hónig Etelka és Dóczi Ka
talin egy héten át 12 óránként 
váltották egymást a nehéz, 
nagy felelősséggel járó mun
kában. zó gépek pilótái az „önként.e.s" 

jelentkezőket ezy kis légi sé
tára vitték. A részvevők. most 
már személyes élményen ke
resztül is megállapíthatták, 
hogy a repülés valóban a bát
rak sportja. 

A kitúnöen megrendezett 
bemutatóért a MA V Repülő és 
Ejtőernyős Klub vezetői. vala
rrúnt versenyzői egyaránt di
cséretet érdemelnek. 

Sz. T. A. 

Vasu tas-eszperantisták találkozója 
Györben és Sopronban 

- JUBILEUMI VERSE:\'Y. 
Szolnok állomás dolgozöinaTc 
96 százaléka vesz rJszt a XX!. 

L'asutasnap és a magyar i:asút 
125. sziiletésn.apja l iszteletére 
indított munkaversenybe11, a 
Lenin nevét t.'i-se!ö szocialista 
brigád felhít:ására. A jól s:er
vezett munlaa eredményeként 
az állomás dolgozói valameny
nyi célkitűzésüket élüzem
szí11 ten teljesítik. 

Csillagtúra a Vasutas-forráshoz 

A XXI. vasutasnap alka!- szláv Vasutas Eszperanto Sz.'\
mából immár hagyományos vetség részéról Szekeres Lajos, 
országos vasutas eszperantó- az Osztrák Vasutas Eszpe
találkozót a Gyári Vasulas rantó Szövetség nevében pe
Eszperanto Szakcsoport ren- dig Walter Huber üdvözölte 
dezte meg. A találkozónak a találkozó résztvevőit. On
ezúttal különös ünnepélyes- nepi beszédet dr. Szegedi Mi
séget adott az a körülmény, h.ály. a Vasutas Eszperantó 
hogy a fennállásának 700 éves Szövetség titkára mondott. 
jubileumát ünneplő Gyár va- Az ünnepi beszédet kultúr
rosában gyűltek össze az or- műsor, majd közös vacsora 
szág különbözö tájairól a v:is- követte. 
utas-eszperantisták. Tekintet- Másnap Sopront látogatták 
te! az ünnepi alkalomra, meg a részvevők, akiket Sop
csehszlová.kiai, jugoszláv, ron GYSEV állomáson zene
osztrák és szovjet vasutas- .kar és a sopronj eszperan-

_ - A l\lAV g�·llmai virágker
tcszete az idén 160 OOO forint 
�rtékű növénvt. virágpalántát 
ultetett ki Békéscsaba és Hórl
mezóvásárhely téi-ségéb?n a/. 
állomásokon. Az Ásványi 
Lászlóné vezette Kerti-sz szn
cialista bri'1ád tagiai társadal
mi munkában is részt veszne� 
a növények loc•olá�ában. áno
lá�ában. ügyelve a szoJaáJati 
helyek tisztasá<1ára is. " 

A Börzsöny-hegység lábá
nál 1969-ben építették ki és 
nevezték el a vasutasokról a 
Tolvaj-áro1c végében feltörő 
bővizű forrást. Azóta a vas
utasnap uláni első vasárna
pon különbözó irányból -
csillagszerűen érkezve - tú
rát vezetnek ide a vasutas ter
mészetbarát szakosztályok. Az 
idén július 18-án 170 érkezőt 
fogadott BossánszTcy Ferenc, a 
vasutas-szak.szervezet termé
szetbarát szakbizottságának 
elnöke és Srkipek Mária, a né
pes szobi vasuty., természet
barát szakosztály vezetője, a 
forrás melletti „Rabló-tanya" 
7,ulcsosház házigazdája. Töb-
bek közölt Miskolc. Szeged, 
Békéscsaba, Székesfehérvár, 
Szob és természetesen a fővá-
ros vasutas természetbarát 
szakosztályai képviseltették 
magukat a legnagyobb lét
számban. 

De visszalérve még a for
rásra - amelyet annak ide
jén az tszaki Járműjavító 
Törekvés siciknsztál ,·ának tag
jai építettek ki - évről év;e 
szépül a környéke. Nemreg 
be,·ezették a vizet a kulc.sos� 

házba, a forrásházban hútő
kamrát létesítettek, most meg
hosszabbították a védő támfa
lat, a háromszoros kéktúrás 
nyugdíjas Szabó házasoár pe
dig kőből és cementből mos
dómedencét épített a kifolyó 
víz elé. Jövóre pedig duzzasz
tott tavacska fo�adja majd a 
túrázókat. Szabó Ali bácsi, a 
71 éves, nyugdíjas motorvonat
\'ezető, korát meghazudtoló 
energiával dolgozott a Cs!llag
túra előkészítésén és ezermes
te,·i kézzel rendbehozott min
den hibát, amit az idő vasfo
ga ejtett a forrás mellett álló, 
tölgvfagerendákból összerótt 
Rablú-tanyán. 

A szobiak gyönyörű helyen 
fekvő kulcsosházának egyéb
ként mind nagyobb sikere van 
a vasutas turisták körében, 
egyre több szakosztály igényel 
ott szállást. Ez érthető is, mert 
kiváló túrakiindulási pont a 
környék bejárásához. Huszon
kienc vendéget tudnak elhe
lyezni. nemrég ott táborozott a 
Kö:ponti Spo,·tiskola 23 tagú 
öttu.ázó csoportja is. Most sza
badtéri üstben és a gázpa!ack
kal felszerelt kon'l!hán fött a jó-

bi ebéd a Csillagtúra részt L•e
vöinek. A s2vbi szakosztálv 35. 
főleg •-vsebb tagja a találko
zó után Harkányba megy egy
hetes üdülésr�. később pedil". 
So"ronba látogatnak. Na,wban 
segi�i a tömeges kirándulá�ok 
szervezését az az intézkedés. 
amely szerint most már éven
te háromszor igénybevehetik a 
személyzeti jegyet erre a cél
ra. 

A forrásnál találkoztam a 
Salgótarjáni Vasutas Termé
szetbarátok kiváló sportveze
tői oklevéllel kitüntetett szak
osztülvvczetó.iével. Kaz-··eczki 
Józseffel Ls. aki elmondta. hogy 
a salgóf ar ián iak kétszer nver
ték már el Nó&1-nid megyében 
a legjobban múködó szakosz
tálynak járó kiváló címet. 

A beszélgetés végén Bos-
sánszky Ferenc bejelentette, 
hogy a szakbizottság augusz
tus 20 és 23. között a vasutas 
fZakoszt�J,,ok 90 aktívistáia 
részére a Bülclc-jensikon álló 
Bánkúti túrislaházhoz vezet 
csi\la<1ti'1rát, amely jó alkalom 
lesz Eger nevezeteségeinek 
megteki ntésére is. 

Zá.mb6 Islván 

eszpernntista vendégeink is listák bizottsága fogadott. 
voltak. A mozgalom 2 últöróje sír-

A délutáni városnézés ut:'.rn jának megkoszorúzása után 
a vasutas kultúrházban volt a város nevezetességeit tekir
az ünnepélyes megnyitó. Elo- tették meg. Sokan voltak, akik 
szőr dr. Ferenczy Imre, a most először láthatták e nagy 
csoport elnöke üdvözölte a múl-tú, múemlékekben gazd,,g 
megjelenteket, majd a Jugo- várost. Kristck Pál 

Utasel látás a Ba latonn.á l  
Az Utasellátó nemcsak a 

pályaudvarokon. hanem a Ba
laton-menti kempingekben is 
közmegelégedésre üzemelteti 
automatáit. Új automatasor 
múködik a siófoki pályaudrn
ron, valamint Balatol!boglár, 
őszöd, Füred. Tihany, Fonyód
Bélatelep sátorláborában és a 
balatonfüredi mólón. 

Új eladási forma a mosott, 
előrecsomagolt gyümölcsök ér
tékesítése. negyedkilogrammos 
műanyegdobozokban. A friss 
gyömölcsöket a környék ter
melószövelkezetei szállítják. 

Vállalta az Utasellátó a 
gyorsfagyasztott ételek elter
jea;ztését is. Ez a feladat mint
egy másfél millió forint érté
ku beruházást, technológiai 
felszerelések beszerzését, érté
kesítő búzisok kiépítését tette 
szill{ségessé. Az olcsó. úgyne
vezett gaszt-rofoL étele/e forgal
mazása ugyancsak a kispénzú 
n;·araló \·endégeknek, turis
táknak kedvez. 

A vállalat a Balaton-part 
több helységében árusít étele
ket III. és IV. osztályú áron, 
s bőségesek, ízletesek a 10-12 
forintér,t kiszolgált menük is. 

- Ismét emberéletet köve
teli az ittasság. Zalalö, ő és 
Irsa között itfasan motorozott 
Németh MikJós 31 éves váltó
kezelő. Összeütközött egy m·í
slk motorossal, s mindkett<>n 
a helyszínen meali�ltak. öt 
g)·ermeket hag,-tak árván. 

MAGYAR VASUTAS 

• Vasutasok S1akszervezetének 

lapJa 
Szerke,;7tt a s1erke-s1H5 bf7ottsá:: 

F'őc:;?erkec:1tö: Gul.váA J\\nos 
Felelös c:7�r l<es1t6: Vlst Ferenc 

S1er ke�ztöc::ég : 
Budanec::t. Vt.. Ben�úr utca U. 

Telefon. vf-ro�i : 229-872, 
üzem i :  19-77. 

K!adia fg terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó V.tltalAt 
Budape<t. �'TI .. Rál<óc:,1 Ot 54. J

. 
TeJefon : 224-SHt 

Levél�fm , Bp 70. Pf. s, 
Fele1ös kiadó! C.1bor MártCIO; 
a Néos1ava r..ariktAdó Vállalat 

hHJ:'1Qnf,1fa 

Csekkt.:7�M1:t.számnnk: 
MNB 215-11 859 

Sz.Ikra Lapnyomda 
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Minden hatalom 
a dolgozó népé 

H u.sronkét esztendeje, hogy az országgyűlés elfogad-
ta az alkotmányt, amely leszögezi : ,,Magyaror

szág: Népköztársaság. A Magyar Népl(öztársa.ságban 
minden hatalom a dolgozó népé. A Magyar Népköztár
saság állama . . • harcol az ember kizsákmányolásának 
minden formája ellen, szervezi a társadalom erőit a szo
cialista építésre . . .  A dolgozó nép fokozatosan kiszo
rítja a tőkéselemeket és következetesen építi a gazdaság 
szocialista rendjét." Az alkotmány szentesítette a ma
gyar munkásosztály győzelmét a hatalomért vívott harc
ban. Leszögezte, hogy a nemzeti fejlődés útja a szocia
lizmus lett. 

A magyar nép, élve az alkotmányban biztosított jo
gaival, silteresen végigvítite a szociali.&ta forraclalmat: az 
ipar, a mezőgazdaság a szocializmus útján halad. :Éle
tünk minqen területén uralkodóvá tettük a szocia1ista 
viszonyokat. Azok a társadalmi és politikai célok, ame
lyeket 1949-ben magunk elé tűztünk, életünk valóságává 
lettek. 

A magyar népet már Illem alázza meg emberi méltó
ságában a kizsákmányolás. a társadalmi megkülönböz
tetés. Élvezi a szocialista életmód előnyeit. Tudja, hogy 
a szocializmus magasabb szinten való építése, az alkotó, 
szorgalmas munka biztosítja életszínvonalának és kultú
rájának állandó emelkedését. A társadalom különböző 
osztá lyai, rétegei között· szocialista é rdeka.::onosság · jött 
létre, és ma az ország -népe mind egységesebben egybe
forrva dolgozik a szocializmus teljes felépítésén. 

Az alkotmány meghatározta szocialista államunk 
szerkezetét és felépítését. Kialakult a népi demokrácia 
állama, amely lényegében a proletárdiktatúra sajátos 
formája. A munkásosztály szocialista hata1mának leg
fontosabb feladata, hogy biztosítsa, védelmezze és szer
vezze a dolgozó tömegek szocializmusért vívott harcát., 
megteremtse a 1,7,0cialista termelési viszonyokat. 

Á llamunk eredményesen betöltötte e funkciót. Meg
védte a s=ocialista rendet a külső és belső táma

dásoktól. Sze.rve2ite :és vezette a szocialista építőmunkát, 
s a kibontakozó kulturális fon-adalmat. S ha annak ide
jén voltak is tevékenységében torzulások, azok nem az 
állam szocialista természetéből. hanem ellenkezőleg, a 
tőle idegen személyi kultuszból, a szektás-dogmatizmus 
és a jobboldali revizionizmus gyakorlatából eredtek. 

Szocialista államunknak jelenleg fő feladata a tár
sadalom termelőerőinek nagyarányú fejlesztése, a tech
nika és a tudomány leghaladottabb eredményeinek fel: 
használásával. Mint az MSZMP X. kongresszusa meg
állapitot.la, államunk „biztositja az alkotmányban rög
zített állampolgári jogokat, védelmezi és fejleszti a szo
cia./ista törvényességet, gondoskodik arról, hogy az ál
lampolgári jogok és kötelességek a mindennapi életben 
egyaránt érvényesüljenek". 

A gazdasági és kulturális fel.adatoknál a srociaUsia 
állam egyre jobban épít a társadalmi öntevékenységre, 
mint a szocialista állam nélkülözhetetlen tartozékára. 
A választott népképviseleti s-zervek mun1-ája, fokozatuk
tói függeWenül, megegyezik abban, hogy választóik ér
dekében tevékenykednek és -szoros kapcsolatot tartanak 
a néppel. 

A szocialista demokrácia k:ifeJ1eszti dolgozó népünk
ben azt a tudatot, hogy az ország gazdája és 1t.emcsak 
jogai, hanem kötelességei is vannak, felelős a jövőért. 
A szocialista állam fejlődése nem nélkülözheti a meg
győzést, a tudatos cselekvést az. állampolgárok tömegei
nél. Annál erósel>b a szocialista állam, minél sz.élesebb 
néprétegek számára sikerül biztosítania a magasabl> po
litikai és kulturális színvon.ailat. 

Az államélet., a szocialista demokrácia továbbfej
lesztése, a szocializmus teljes felépítésének egyik köz.
ponti feladata. Rendszerünk demokratizmusának fejlesz
tésében a társadalmi s=ervekre, Í{Jy a szakszervezetekre 
ís. egyre nagyobb feladatok hárulnak. Ez az.onban nem 
jelenti azt, hogy pótolják az állami szerveket. 

J gen fontos feladat a _teen�!>k pontos elha�rolása 
alapján megteremteni az összhangot és egyuttmű

ködést az állami és társadalmi szervek között. A hatal
mon levő munkásosztály legszélesebb osztályszervezete 
a szakszervezeti mozgalom. Tevékenységében helyesen 
egyesíti az egész osztály sz.ervez.ését a szocializmus teljes 
felépítéséért folytatott gazdiasági építőmunkára és az 
egész osztály, annak egyes rétegei, csoportjai, sőt egyé
nek éi·dekeine'k: védelmét. 

A szakszervezetek, valamint az állam központi és 
ágazati szerveinek kapcsolatát és együttműködését egy 
sor közösen kidolgozott törvény és határozat rendezi. A 
dolgozó tömegek élet- és munkakörülményeivel, az ár
és bérszínvonallal általában az életszínvonallal kapcso
latos kérdések és teendők el.l>írá.lásán.ál a szükséges és 
lehetséges fejlesztés mértékének meghatározásánál az 
állam elsősorban a szakszervezetek álláspontját és ta
pasztalatait veszi figyelembe. S mivel a sm.ksz.ervezetek 
nemcsak a munkásosztály, hanem a bérből és fizetésből 
élők széles tömegét is képviselik, az értelmiség zömének 
és az alkalmazottaknak gazdasági érdekei is ezen az 
úton keresztül kell, hogy tükröződjenek az á11a.m.i mun
kában. 

Az utóbbi időben :napirendre került az állami élet 
továbbfejlesztése, az alkotmá:ny módosításának szüksé
gessége. Ennek éppen az az ok.a, hogy államhatalmunk 
eddigi ténykedéseinek eredményeként az alkotmányban 
22 évvel e-relőtt kitűzött alapvető célokat elértük. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusá-
nak határozatában ez így nyert megfogalmazást: 

,.Az elmúlt két évtizedben végbement változások szük
ségessé teszik .íllamunk alaptörvényének megfelelő mó
dosfüi...ht Az alkotmány-módosítás révén rögzíteni kell 
társadalmi fejlődésünk eredményeit, mindenekelőtt azt, 
hogy a szocializmus alapjai létrejöttek és megszilárdul
tak, hazánk a szocialista építés fejlettebb szakaszába lé
pett, az új társadalom teljes felépítésének útján halad. 
Ennek megfelelően az alkotmánymódosításnak szolgálnia 
kell országunk szocialista jellegének erősítését, a szo
cialista demokrácia további kibontakozását, államunk 
továbbfejlődését." 
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AZ ELNÖJ(SÉG ELFOGADTA 

a ]al{ásügyi jogszal1ályokat 
A szakszervezet elnöksége 

augusztus 13-i ülésén tárgyal
ta a lakásügyi jog zabályok 
rendelkezéseinek végrehajtá
sára vonatkozó javaslatot. Le
szögezte, hogy a lakások kiuta
lása a gazdasági -vezetők jog
köre. A szakszervezet felada
tát a véleményezési jog éJ.-vé
nye.,itésében, a törvények és 
rendeletek betartása feletti ör
iködésben, valamint a szociális 
szempontok elótérbehelyezésé-

- Véglegesen tisztázni kell, 
hogy melyik szakmát kell be
-vonni emeUs::intü képzésbe. 

- Gondoskodni kell a szak-
munkástanulók eszmei, politi
kai képzésének magasabb 
szintre emeléséról, üdülési le
hetö-ségeinek fejlesztéséről. 

A harmadik napirend a 
tisz;Lségviselök oktatására vo
natkozó előterjesztés vol-t. Az 
elnökség úgy határozott, hogy 
a legutóbbi választások során 

újonnan választott szakszerve
zeti reszortfelelő-sök alaplcép
zését 1971/72-ben végre kell 
hajtani. A szervezési és káder
osztály módszertani irányelve
ket dolgoz ki az oktatásra vo
natkozóan. 

Végezetül egyebek között el
fogadta az elnökség a KISZ
választásokkal kapcsolafüan a 
szakszervezeti szervekre hánt
ló fe.ladaLokról szóló ha,tároza
tot. 

A gyerekeknek 
A Dombóvár állomás szak, 

szervezeti bizottságához tar
tozó dolgozók - beleértve a 
simontornyai, a sásdi, a máza. 
szász.vári vonalrész, va1ammt 
a csoma-szabadi és a dombó
vári gazdMági vasút dolgozóit 
is - gyűjtést indítottak a Ta
karót Vietnamnak! és a Vil� 
lanyt minden tanyasi 'slcolá� 
naki mozga!om céljaira. 

Az. 5-10 forintos adomA• 
nyokból összegyűlt 5200 folin
tot fele-fele arányl>an osztot
ták el, vagyis 2600 f:Jrintot 
juttattak a viet1ami gyerekek 
megsegítésére és ugyanannyi
val járultak hozzá a tanyasi 
iskolák villamosításához. 

Tóth László 

Intézkedésért - köszönet 

Zalaegerszeg állom.ás tizen
nyolc fiatal dolgozója július 
18-án kirándulást rendezett a 
Balaton észal,i partjára. Este, 
útban hazafelé, Tapolca állo
máson a hangosbeszélőn át fr
tesültek arról, hogy a Keszt
hely felől é1·kezö 7508. számú 
vonat 20 perces késése miatt 
a 741 l-es sz.emélyvonalhoz 
Ukk állomáson nem lesz csat
lakozásuk. 

A főmenetirányító azonban 
a fiatalok segítségére sietett: 
megváratta a késett vonatot, 
A jól sikerült kirándulásért 
ezúton tolmácsolom ;iz eger� 
szegi fiatalok köszönetét : 

Markos József 
ben jelölte meg. Hangsúlyoz- ,------------------------------------------
ita a kiutalásra kerülő lakások 
elosztásánál a nyilvánosság 
biztosításának fontosságát. 

A jogszabály rövidesen meg
jelenik a Hii:atalo, Lapban. 

Az elnökség foglalkozott a 
szakmunkásképzés segítésére 
elfogadott intézkedési terv 
végrehajtásának egyév-es ta
pasztalataival. A jelentést 
nem tartotta megfelel6nek. A 
te\-ékenység javítása érdeké
ben az i•ntézkedési tervben fog
laltak maradéktalan végrehaj
'l.ására u lasitotta az illetékes 
s=veket. 

Határozatában többek között 
rögzítette : 

- A megfelelő képzettségú 
szakmunkás-utánpótlás biztosí
tásának elősegítése a szakszer
vezet fontos feladata. f:ppen 
ezért gondoskodni kell a szak
munkástanulók szervezeti éle
tének rendezéséről. 

A szegedi igazgatóság nyerte a vándonászlót 

A vasút 51 millió tonna anit szállított 
az első félévben 

A MÁV az. chő fél évben 5) 
millio tonna árut szállított. Ez 
az eredmény a tervhez viszo
nyítva 102,2, a bázi�hoz vi
szonyítva pedig 104,8 száza
léknak felel meg. A legfonto
sabb áruféleségekből elszállí
tott áru mennyisége lényege
sen meghaladja a múlt évit. 
V.isszaesés csupán a szén
nél, az asványolajnál, a tég
lánál és a cserépnél, a ga
bonaféléknél, valamint a da
rabáru-fuvarozásnál követke
zett be. 

Az átlagos szállítási távol- száma azonban a tervvei 
ság növekedése következté- szemben 3,9, a bázishoz vi
ben szonyítva 3,7 százalékkal csök

az árul.onna-kilométer tel
jesítmény a tervhez vi-
szonyítva 104,3, a bázis
hoz viszonyítva pedig 106,8 

százalék. 

Kedvező eredmények szület
tek az import- és tran=itszál
litásoknál is. A tranzitszállí
tások erőteljes növekedése 
azért is figyelemre méltó, mi

kent. Ha kismértkkben is, de 
csökkent az utaskilométer, 
teljesítmény is. 

Annak ellenére, hogy a sze
mélyszállítási teljesítmények 
évről évre csökkennek, 

nem tudunk elóbbre jutni 
a szolgáltatások színvona• 

lának emelésében. 

----------------------------, vel ez a népgazdaság szem

Kevés a hűtőkocsi 
pontjából hatékony deviza
szerzési lehetőség. 

Annak ellenére, hogy az 
áruszállítás főbb mutatói 
mind a tervhez, mind a bá
zishoz. viszonyítva kedvezően 
alakultak, nem lehetünk elége_ 
dettek. Tagadhatatlan ugyanis, 
hogy 

Pedig már elérkezett az ideje 
annak, hogy az állomásokon és 
a vonatokon egyaránt nagyobb 
gondot fordítsunk az utasok 
kiszolgálására, kényelmes 
utaztatására. Szentesi gondok a nyári forgalomba11 

nunk. Az export zöldpapriká
hoz kért hét kocsi helyett csak 
négyet, a vágottbaromfi-szállL 
tásra igényelt hét hűtőkocsi 
helyett hármat sikerült csak 
biztosítanunl:. 

az erőfeszítések ellenére 
sem sikerült kielégíteni 
azokat az igényeket, ame
lyeket a szállittató felek 
támasztottak a vasúttal 

szemben. 

Kétségtelen, ebl>en . az is 
közrejátszott, hogy a fuvaroz_ 
tatók még mindig nem hasz
nálják ki az év eleji elős.l.á.1-
lítási, valamint a hétvégi jobb 
kocsiellátási 1€-hetőségeket. Am 

jobb szervező munkával, ru

A napokban megtörtént az 
igazgatóságok első félévi tel
jesítményének értékelése is. 
A legjobb eredményt a sze
gedi vasútigazgatóság érte el. 
A szegediek után a debreceni 
vasútigazgatóság következik a 
sorban. A Közlekedés- és Pos
taügyi Minisztérium és a Vas
utasok Szakszervezete elnök
ségének vörös vándorzászla
ját tehát a szegedi igazgató
ság nyerte, a vele járó 400 
ezer forint jutalommal. A má
sodik helyezett debreceni igaz
gatóság vezérigazgatói elisme
résben részesül. 

Szentes állomás, amely dol
gozóinak tavalyi munkája 
alapján elnyerte az „Élüzem" 
címet, az első félévl>en továb
bi elismerésre méltó eredmé
nyeket ért el az áruszállítás
ban. Szállítási tonnatervüket 
104,57 szá=lékra teljesítették 
és mivel a helyi Erőtakar
mánygyár részére sikerült 
kellöszámú kisra,'ksúlyú ko
csit is beállítanlok, kocsiki
használási eredl!Jlényük ugyan
csak kedve,,Jíen, 103,55 száza
lékra alakult. A ikocsitartóz
kodás 92 százalékos műszaki 
normáját 93,32 százalékra tel
jesített.ék és ugyancsak jó 
eredménynek számít az ide
genkocsiik tartózkodá.sánál. 

S amíg a nyári zöldáru- és 
gyümölcssz.állítás csúcsforgal
mában a hűtől<cocsik hiánya 
okozza a legtöbl> nehézséget, 
személyszállításban a Kiskun
félegyházáról érkező vona
tok „verik e!" rendszeresen 
Szentes állomás csat!akoz6 
vonatait. Ennek következmé
nye, hogy a jó áruszállítási tel
jesítmények mellett személy
vonati menetrendszerűségük
kel igazán nem dicsekedhet
nek a szentesiek. Bár ezt 
egyébként sem tennék, bosz
szantja őket, hogy sajM erő
ből - vagyis, ha Kiskunfél
egyháza, illetve a 700-as fő
vonal nem segít - aligha 
tudnak javítani a 96.88 száza
lékos személyvonati menet
rendsz.erúségükön . . •  

galma.sabb kereskedelmi polí- ,-------------

elért 107,53 százalék. 
- Erősen növekvő tenden

ciájú áruforgalmat bonyolí
tottunk le az idei esztendő 
eddig eltelt időszakában 
mondotta Papp Zoltán állo
másfőnök. - Leadási forgal
munk a tavalyihoz képest 
28,79 százalékkal, míg a fel
adási forgalom 10,52 százalék-

L, J. 

tíkával mi ís többet tehet
nénk az ügy érdekében. 

A s:::mélyszállítási teljesít
mények korántsem alakultak 
olyan jól, mint az áruszállí
tásnál. Jóllehet a vasút a 
jelentkező igényeket kielégí
tette, az. elszállított utasok 

kal növekedett. Különösen -,----------------------------
jelentősnek tartom az ex
presszáru-forgalom 28,83 szá

zalékos növekedését. 
A megélénkült gyümölcs és 

zöldségszállí tás, valamint a 
kocsikiegyenlílés:i feladatok 
szükségessé teszik, hogy most 
naponta 17-18 tehervonat in
duljon Sz.entes állomásról. 
Ezek gondos elókészítése, ösz
szeá,llítása jelentős feladat az 
állomás valamennyi forgalmi 
és kereskedelmi dolgozója 
számára. 

- A legtöbb gondunk, ne
hézségünlc mégsem a mimká
ból adódik - jegyezte meg 
ezzel kapcsolatban az állomás
főnök -, hanem éppen abból, 
hogy nincs mivel dolgoznunk. 
Ma is például 10 kocsit igé
nyeltek élőállat szállításra, de 
csak hármat silreriilt kíállíta� 

A 1\-Iűszaki-brigíid kezdeményezesére: 

Űjítási hét Szombathelyen 
A szocialista brigádok tenni

akarása, alkotókedve szinte ki
meríthetetlen lehetőségelret 
rejt magában. Ezt példázza a 
szombathelyi pályafenntartási 
főnökség ezüstkoszorús Músza
ki szocialista brigádjának 
egyik legutóbbi kezdeményezé
se is. 

A brigád egy hónappal ez
előtt újítási hetet rendezett. A 
főnökség többi, szám szerint 27 
szocialista brigádja elhatároz
ta, hogy elősegíti az újítási hét 
sikerét, s ös-szesen 18 újítási 
javaslatot nyújtottak be a bri
gádok tagjai. 

Azóta az újítások egy részét 

elfogadták, más részük érté
kelését, szakvéleményezését 
most végzik az illetékesek. 
Több javaslat elbírálása - na
gyobb jelentőségük miatt -
meghaladja a főnökség hatás
körét, ezért azokat az igazga
tósághoz kellett felterjeszteni. 
Az viszont máris kétségtelen, 
hogy a lcezdeményezés a viírt
nál jobb eredményt hozott, s 
a szocialista bligádokra az 
újítómozgalomban is méltám 
lehet szánútani. 

Nagy Zoltán 
brigádvezető 

Sz.í7ötven vasutas 

jutalomutazása 
A vasútnál dolgo,z-,ó s-zocia

lista brigádok. töi:-zsgárdata
gok, a legkiválóbb munkát 
végzők erkölcsi és anyagi meg
becsülésének egyik formája a 
külföldi jutalomutazás. Leg
utóbb, augusztus 5-én, két 
csoportban 150 vasutas uta
zott jutalomképpen a Szov
jetunióba. 

A tizenegy •napos út gaz
dag, változatos programja sok 
élményt tartogatott. A részt
vevők Moszkvában többek 
között ellátogattak a Kreml
be. a híres fegyvertárba a 
Tretyakov-képtárba, a P;s
kin Múzeumba. Leningrádban 
megtekintették a Szmoln.ijt, az 
Auróra cirkálót, az Eimitázst 
és a Péter-Pál erödöt. Tapasz
talataikat bizonyára visszaér
kezésük után hasznosítani 
tudják. 

A kiutazók rés2'ére a MA V 
vezérigazgatója rendkívüli 
fizetett szabadságot biztosí
tott. 



{}áJpár Sándor Íevefe 

a Munka szerkesztőségéhez 
11 ús-z esztendeje jelent meg először a Munka, a ma-

. _ gyar szak-szervezeti mozgalom folyóirat.a. A szo• ciah�us_ épft�ében mind nagyobb szenipet vállaló, 1ll;llli_os tomegeket átfogó szat=ervezetek égető szükséget ereztek egy olyan folyóiral..nak, amely rém vallal az egység� mozgalom tapasztalatainak feldolgozásában és tE;rJ_es_ztésében, a s-zélesebb politikai összefüggések feltárasaban és elvi, politikai. módszerbeli ismeretekkel vertei::i fel a vezetőket, az aktivistákat. 
Ilyen folyóirattá vált a Munka·. A két évtized folyamán betöltötte hivatásat. Hasábjain tükröződtek a szakszervezeti mozgalom erényei és gyengeségei, hangot kaptak problémái és kezdeményezései. A lap mindenkor igyeke:r.ett időben tájékoztatást adni és magyarázat:al_ szolgálni olvasóinak. Tartalmában mind gazda

gcibbci_ es fokozatosan a mozgalom vezetőinek, tisztségvi.selomek kezeben nélkülözhetetlen eszkö.:::é 1-•ált. Az alapszervezeti teve-kenység bekövebkezett fejlöd.;.;,c szinte elképzelhetetlen lett volna a Munirn kö:aemfü:öa�,;_, nél
kül. 

A !olyoirat o�vasótábora eJ)re J;Yarapocük : a pél
dcinyszam - ez evben e!ós.:ör - túllépte a l,ú .e�rct. 
A szakszervezeti tlsztsfg,visclók Lc1/..ik6nyv'.:ü;.,m a 
Munka mindjobban elfo6lalja méltó llely6,. 
A társadaln1i. gazdasági él tünkb.e,n \· b!;h<mienö v-.,1-

toZliS-Ok. a felS-Or.aJcozó új fe:ada,ok ,r-ö� -kn3 Jci:,vc
telményeket támasztu.n·lk a zaksze,-vc,= :·,kel, igy a 
Mw1kával szemben is. A keLdemenye7� és a cselekvés 
lehetőségei ma nagvobbak a tö1r�-;po"tUsi munkában. 
mint bármi.kor ezeló ... t. A n·egnJ\('i� .. rl „ 

4!. t. h,:1rlaJ.n1i i é
nyekre é;; lehetóségekre h ivaJ;ozo,1 a l\1cgy,n• Szocialis
ta Munkáspárt X. k.ongresszu.a é, e,ekhez igyeke?.ett 
szabni a további feladatokat a J\llsJ1·a·· Szakszerve--;;3' .le 
XXII. kongresszusa is. Az elnökseg t�ámít ana, lioay a 
feladatok megoldásából a Munka toi:ábbra is vállalja és 
lelkesen, hozzáértessel teljesíti a maaa részét. 

A szak.szenrereti mozgalom központ.i folyóiratának 
lajékoztató szerepe nem csökken. hanem növekedik. A 
Munka olt•asói továbbra is várnak időben érkező és 
megbízható inf01·mációkat a felsóbb ve:etö szervek tei•é
kenységéről és szándékairól. Le�alább ilyen fontos awn
ban a megbízható híradás a tagság és a tisztségvisf>lók 
oldaláról, h iszen enélkül a legjobb vezetés is megbénu
lásra rnn kárhoztatva. A Munka taru;on j�ot a külön
böző szintű vezetők úgyelmedetésé1·e, a helytelen és 
jogtalan eljaráook ;zigoní megbiralá ára. 

A szak.szen·ereti müzgalom eletet helyesen tükröw 
folyóiratban nemcsak a .,hivatalos", fent hataro�attá 
emelt gondolatai nak, elképzeléseknefc van helyük, ha
nem azoknak is, amelyek érlelődnek, félig készek, a 
mozgaiom munkasai között vitatotta.k, i;agy kipróbálás 
alatt áll nalc. Helye van benne a lrutaLásnak, al. új cred
ményelmek és a mi gyakorlaLunktol eltérő ncmzieU,ö.l.i 
tapru;,:talatoknak is. 

Alljon a Munka a jövóben is szilárd pohlikai-idco
lóg.iai alapon. gondot és felelősséget elsősorban a mw1-
káwsztály iránt érezwn, tegye erthetóvé, ho=záférheto
vé, természetessé az aktii;isták tízezrei szamara szak
szervezeteink, majd a párt célját és igazcit. 

L egyen, maradjon a Munka központi és ,,za.kmaközi 
folyóirat, de ne feledkezzél; meg semmilyen s;:;ak

márol, se régiról, �e újról. ;se a fizikai, se a szcllcrrú dol
gozókról, mert ezek közösen hov.íc:solták és tartják cgy
ben a bé.1:böl, fizeté,,ból elők Clxllmem ö:.,,-zes,;� ét tömö
ritö egy-ségc-., magyar szakszervezeti mozgalmat. Sugá
roz::;a a lap a szal..s=ei-ve=cti élet mélységes belsó de· 
mokratizmusát, a nigi és az uj tagok, a /;;ülönbö;;o ka
tegórw.lc egyenjoguságát. 

Ahogy munkúsosztályunkn.ak és egb-zében szocia
lista rendszerünknek, úgy s,;akszcrYezeteinknek és min
den intézményünknek rendíthetetlenül a proletár-sroli
dariLás és -íntentacio.nalizmus talaján kell állniok. Foly
tassa. és fejlessze tovcibb a M1111ka a megbí=ha.tó hí.-aclást 
más országok, elsösorban a szocialis1a világ szak.szerve
zeteinek tapasztalaLairól, kezcleménye�eiról. 

Mit vár tehát a magyar szakszervezeti mzy;:galom a 
MunkaLól ? Azt, hogy még gondosabban tamtlmánuo=.::on 
és dolgoz:on fel minden továbbaclas.-a erdemes hazai és 
nemzetfrözi ta pas:::ta!atol. Azt, hogy necsak informáljon 
és kifejt.,e.,, hanem önállóságra, _ felelős cselekvésr:! js 
neveljen. Az\, hogy a napi feladatokat a tá,·latiak fígye
lembe\'éielé�el isme1-tesse. mindenkor utaljon az apro
munka politikai összefüggéseire is. Act, hogy - figye
lembe véve a természetes eltéréseket - a közöst, a 
mindnyájunk1·a elónyöst <-'S kö!Rlezőt helyez-re előtérbe, 
tan-ítson a jogos érdekvedelem es az államalkotó maga
tartás egye.::tetésére. 
n iztosak vagyunk abban, hogy a Munka k<'llektivája 

- a s,mk&z.ervezeii vezetés es-zköwként és része
ként - mindent meg fog -tenni s:tép é, felelős felada
tainak teljci-ítésé<.:11. 

A huszadik évforduló alkalmál'al melegen köszönt
jük a Munka „zerke:;ztőségét, régi es új munkatár ·üt. 
Köszönetünk és elismeré:.ünk a folyóirat két évtizedes 
hasznos munkús,;agae.l'l, jóltiváru;ágaink a továbbj törek
vések sikeréhez. 

A Szaks;ervezetelc Ors;;,ágos Ta11ácsa ELnöksége ne
vében: 

GÁSPÁR SÁN DOR, 
főtitkár 

Oktatótisztek továbbképzése 
A vasút fennállás;, óta az 

idei, jubileumi évben történt 
meg először, hogy a műszaki 
kocsiszolgálatnál oktatótisztí 
tanfolyamot szerveztek. A 
MAV-vezérigazgató,ág 2. szak
osztályának •oktatási osztálya, 
valamint a 7. B. műszak: ko
cs1szolgálati os1,tály helyesen 
ismerte fel, hogy a vasút 11ap
jainkban tá.pa.sztalt megújulá,
sa közben el rnara,I, t a kocsik 
műszaki 1a,rba11tqrtásával fog
lalkozó dolg9zók megfelelő 
képzése. A régi, favázas, min
den szempontból kor�zerűtlen 
szemé!vkocsikat mindinkább 
felváltJák a legmodernebb 
technikáva1 épített, fény�ső vj. 

lágí\ású. automatizált szellózé
sű és légfűtésű járművek. Ke
zelésük, üzemeltetésük és kar
bantartásuk magas sL.intű 
szaktudást igényel. 

A tanfolyam igen eredmé
-nyesen ;::árult. s ebbe,i része 
volt a MAV Tisztképző lnté
:::etének is. Az ország legjobb 
tudású szakemberei, kocsíszol
gálati szakvezetői muködtek 
közre az oktatótísztek képzésé 
ben. 

A gazdagodó ismeretek, a 
becsülettel elvégzett munka 
végső soron az utazóközönség 
érdekeit, igényeinek jobb ki
elégítését szolgálja. 

Balogh János 

MAGYAR VASUTAS 

KIT KELL EGYEDÜLÁLLÓNAK TEKINTENI ? 
A családi pótlékra jogosultság egyes feltétele inek megváltozása 

az egyedülá/Jó dolgozók, valamint a különélő szülők esetében 

A csaladi pótlékrvl szóló emeléseról szóló - 1971 január 
kormányrendelet végrehajtása- l -től alkalmazandó - rendel
ra kiadott SZOT swbályza, •l. kezések aiapján ugyanis a 

§. (1) bekezdés c1 pon,jában nyugellátások öss:ege eme!/.;c
írt rendel:kezés szermt egye- dett és u havi 500 forintot már 
dülállónak kelL tekinteni - általciban meghaladj:ik. 
többek között - azt a do!go- Ez az emelkedés azonban az
zót ·s, akinek házastársa nyug- za! a. következménnyel járt, 
ella.Lásban részesül és nyugd- hogy azokban az esetek/Jen, 
látásának. \-aJamint eselleges amikal' a licizastárs nyugellá,tá,
egyéb keresetének, jövedelme- sa, vagy lcereseténck és jöve
nek együ-,te; öSszege a havi 500 delmének, valami,it nyugel/a
forintot nem halad.ia meg. tásánal, együttes összege u;;; 

Ugyanez a szab,•lyzat 18. §. említett rendel1cezés21- alapján 
(2) bekezdese periig úgy ren- havi 500 forintnál maga.sabb 
delkezi.k, hogy abban az eset- lett, a másik házastcirs, miiit 
ben. ha a szülck "l.em é 1 rek egyedülálló dolgozó rés.?ére J!l· 
eg:vütt és a családi pótlékra ro csaladi potlék folyósítri$�t 
jogosultság feltétel, i e ak az be kellett szüntetni. Ugvaní,:,v 
esi;-lk szühnd állaak feiu1, en- a különclő, családi potl · • ra 
r, :::k a szül(Jnei..:. a jo:J n a -niá- egy�bkén „ nem jogosul: s�ülv 
�ik iz •·to re..;-:t!,·c a. 7t(l a lzrő sem kapha.�oli családi pót,Jc
;;öziis gycrm�k w cia is meg kif., ha a különelő musik sz ·
l:"!l ,:Zl.ap!,ani a csnlád; '"?<HifT- lő nvt1gel1íi'°.á.sl!. ilielole5 e� ;> 
ko". h� - �z ecn·cb fe tét 1€'1< keresete-, jövooehne é:-; �yug
fonn.- 11áta melleÚ - "- r.c,·1lád, efü.:á�a e::sütt ,-en meghal�clla 
pó,lékra nem jogosult k, ;m,1- a havi 500 fa ·ntol. 
élo S7iilő keresete , .. �- Jü\·:!- Nvih·ánvaló. hogy a n,1..1g
de!me - a (4) bcl.ezd ; rcn- dí:rendezé� ;,cm járhat ol; ._.,� 
del: . ....  z1":;� s7.erii1t - !i�· 1 h'l- hatranyos követ'�ezn,,} •.'- d{1<cl, 
Ia.-Jja n1-s-s e uütte�� ....... 1n a hog�� a nYugellá• f..-s L'.".),zeh nek 
h&vi sno f()rin l-Ot. emelkede-se n1iatt n1eiZszunjön 

A kf>r s i és jih-cclc-lmi e··- a c.saládi pé'..lékra jogo.;ult
t 'kh· •,rna't 500 forin;.ban tör- saJ. E,:é11 a S?:OT Társada
ténő további frnn!"lo· á�1 i -,!- lombiztositá.;i I'óiga:gatósága 
rám·• jclen!me az e· ,-edi\lál l<i - a Munl:.aügyi Mintsztérium
dol!.;ozó, valamin a küfönéló nt1Jl és a P�nzil.9ymínir,z•é
"z··1ó c•al�,J! pó kk ig,n,·jo((o- riumnurl egyetértésben - az 
su.ltságának me:;:ftl!lp tii :úo, 1971. áp1il � :!6-án kiadott 500 
ol. ·an e-e\hen. amil:or a.z er,ue- -111971 To. Főig. sUl.mú utas1-
düI,iFó dolgozó h/4;::a5társ/', lásával módosította az e,;ye-
1·agy a csalr•r!i 11ótl,• 1;ra 11em áülállo dolgozók. vala . ·nt a 
joga 11Tt kü1ön.élö s�iilö nyuq- külC:1élö szülók családi pótlék
ellátásban ré.�zesül. A nv-u!(dí- ra jogosulbág:h·al kapcsolato.;; 
jak és jH, ark,t:o!, ki0"1' '�7-it '�1;_ ec'fvcs re 1delkezéseket. 
ról :szóló - 197(). m:: rc·us 1 - z utasítás szerint ; 
tól h· t  alvoalepett. ,·alaminl a l .  A :l 1 9()6. (VI. L) SZOT 
U\'U!!<>llút,i,ok és e ·éb el'ú- .s7.amu zaba\\ Z"lt 4. §-a 1 1 )  be
t'lkok éHmkénti ,·end,ie1· s kczde,, e pontjaban, �alam.ln� 

. .  

az 500-111966 (Tb. K. 4.) Tb. 
Foig. számú utas1 tás 17. po11i
jában foglalt rendelkeztsek al· 
kalmazasa szempontjából azt a 
dolgozót, akinclc ház.as!ársa 
nyugellátásban részesül. abban 
az esetben kell egyedülállónak 
tekinteni, ha a háza..társ kere
sete, jöv�dclme és nyugellátá
sa ö.,;szesen az öregségi és rok• 
kantsági nyu.gdij 610 forintban 
megállapított és az évi 2-2 
százalékos rendszere.s emelés
�! növelt legalacsonyabb ösz
szegét (111970. (V. 15.) SZOT 
számú szabályzat 8. §-a] nem 
haladja meg. 

2. Az 1. pontban foglalt ren
del.k.czést megfeleloon alkal
m:::zni kell abban az e,etben is, 
ha a családi pótlékra jogosult
s;i6ot a 211966 (VI. 1.) SZOT 
számú szabályzat 18. §-a (3) 
és (4) bekezdé5ének rendelke
zései alapján kell megállapí
t,a,-,J. 

3. Az 1 . ,  2. pontban foglal
takat a30nban csalc azo·.ra a 
szemelyekre lehet alka!maz,ii, 
akik a hirntkozott szabúlyz:iU 
rendelkez{ k alapján kor:'.,L
ban már rtszesültek csaladi 
potlékban e„ annak be,�ünte
té�ére a nyugellá� ö, :::e"e
neJ, felemelésére tekintettel 
került sor. 

4. Az új rendel:.ezéJe:Cet hi
"atelból - ha pedig az adatok 
hiányában nem leh-=-t.sé�es -
az érdekelt igénvbejelentése 
a1'-1pjan kell all-almazni. A 
családi pótlékot azonban 
a;� altalanos . mbálvo'.c alka!
mavásánál - legfeljebb a jo
go:sulkág hivatalból történó 
megállnp, tásátol, illetőle11 az 
iqeny beérke:ésétöl 1:iss=afelé 
s:cimitott legfeljebb három hó
napra lehet jolyósitani. 

Eredményes fél év Szegeden 
Fel eve annak, hogy S;e

ged-állomas s&ikszern�.zeti bi
zottságának tizenhárom tag
ja a \"aia,zt.1s utan mu11k-1hoz 
látott. Az eddigi eredmények 
azt mutatjí,k. hogy a bizott•&� 
Kerekt?S Gyula elnü t e� Bnr!,Jr 
Ferenc títkar vezetésével ho,
záéLtóen. a t.::e;ság m�g,�lé,gcrtc
sére vegzi feladat: l. 

A munka nerr. 1, nnyű_ h,
szc'IJ a1, úllomiis Jétsz:1 .11aoa 
mintegy 750 doJaozo tartozik, 
ezenkívül a szeg<'Cl szb lra
nyi\ja Kísk•rndoro_.,m11, S:<!fl/
ma=, Kistele}-. Rös:T;c állcma
sok. valamint ké hsvasu i 
Yonal dolgozóinak snkszerve
zeti tevékem·s,,�ét. I,;:az. a fel
ada okat kí,·álóan ,egíti a 
nyolc mühP';-bizott,ug 34 tiszt. 
ségviselóje. sz.-,m!alan aktíYis
ta és 45 S70�i21iS\,t b ·igát! :io1 
tag_in . A �0gítse;; azvnban köl
csönös. 

Ha m:ír a segítséin·ó1 e'0tt 
szó, nem h· 0yhatjuk említés 

ni> .,ül i.zokna · az szo-t.a_-:ok- s::en-e:etn;,k és a suil,s=erve
nak a gazdag es értl'.kes ta- :::eli bi::ot tsagnak. Közöttük 
pasztnlatát. akik nagy ambí- teljes az ,�yetertés valameny
c;óval. fwt.alos tenniakarassnl nyi kérdcsben, ' 
láttak munkahoz. Szám szerint Az elmult idös,.ak egyik Jegöt régi, ujrat'álasztott tao)(I nehezebb eladata volt a nők i:an a; s:b-nek. Valamennyien �zociálís hcl�·ze\,>riek és munhozzajürultak ahho;:, hr;gv az kakörülmén:,einPk javít«sa. Az "clószeru fel·•dat-0:, elve,:l ,é- állomásnak 193 nói dolr10:ó.ia hez megfel�Iöcn o sw'111 ttn't i:an, s a 9 taou nöbi:ot(stig fele\·i mun :aten· fül.ion a nem /;epl's minden probl�mcit szakszervezeti bizottsag rt'll- m,•goldani. Az s4b támoga\.ádelkeú·sere, s ennek v�g:-ehaj- SR\'al azonban sikerlilt elÚni, tásabó1 a reszortosok képzet\ - hoin- a munkaten·ben szerepsé!!ü),hö;,, merten és <'E(yt'ni  Jó feladatok ebl-en a voria\koadot sága'kbm: méltóan \ Chcs- z;ísban is mind megvalósul\al,, sék ki 1 ziiket. s a kö,·e:kezii időszak eröfeszL 

A s7.akszervezP1i bizott•:í:; tésot úi'lbb eredményeket hoz-munk:ijab1n a !eg!f-m·ee;<'seé)b hatnak. ,·:i\tnzás a korábbi i<l ,,- kok
hoz kep0st, hog · a fölf,. lf'sies 
vit;ik, .. üres szr,cséplésf>k" hc-
1 ·ett a célra,•ezeló tctnkre. 
konkrét intézk,•clé, ekre ira
nyul minden enc,·gia Az irá
nyitá-�ba1i közös s-erepe t•an 
a aa=dasági ve;;ete.rnrJ.-.. a párt. 

A dol,:0z<",k han�ulata biza
kodó. a korább; !)7 sz;í7,alékns 
sz0rveze• lst g folyamatosan el
fri a kiltízötl 1 00 ,sz5zalékot. 
S ez is egyik b;ztn,it�ka a to
vábbi jó munkának 

Sz. S. 

1971. AUGUSZTUS 16. 

A nök még 
hátrányban 

vannak 
Eegyebek között két fontos 

napit·endi pontot tárgyalt ju
lius 29-i ülésen sz.a.k:-,z.erveze.. 
tünk szegedi területi bizottsa
ga. Mindkét téma napirendi-e 
tűzését alapos viz.,;gálódás, kö
rültekintés előzte meg, majd 
az ülésen elhang:w1lt vélemé
nyek. hozzászólások segítették 
meghatározni a további ten
ni,·alókat. 

Először is a szocialista bri
gádmozgalom helyzetével fog
lalkozt.ak az ülés résztvevői. 
Megállapították, hogy a sze
gedi vasútlgazgatóság terüle
tén a dolgozó]< 58 százaléka 
ves-z részt a szocialista brigád
m.ozgalomban. Az idén 23 bri
gád 272 tagját tüntették ki 
aranyjel v énn ·el, 50 bli,gád 
721 tagja kapta meg az ezüst, 
12-! brigád 1220 tagja a bronz 
foimritú ki tüntetést, 167 hri
g:id 1895 tagja peilig a zöld
k{. z·,�.:is jeh·ényt érdemelte 
ki. Jdenleg 45 ,;rolgáJati he
lyen m,nte1r 8000 dolgozó, 
ponto,:m 7�J bri.,,ád ,·erse
nye-z a szociaUsta cím elnye
réséért, lllet ve megtanásáert, 
vállalásaik telje,ité,ével segít
ve a Ya,út fe]adatain.rk vég
rehajtását. A s7.ocia[,sta szol
gálati hely cun meg,,zerz€:Sére 
is számos helyen t-ettek fcl
ajanlast a dolgozók. 

A rnó.,;ik napirendi pont 
megtárgya!á,::i közben arra ke
reste!, választ a te..--üleli bi
zottság tagjai, hogyan lehetne 
a 1-·asútncil dolgozó nök m1m
l::akörülmén11eit, s::ociciHs ellá• 
tottságá,t to1'cibb javítani. A 
,:zegedi igazga1üS.Íg területén 
minteg,- 2000 nó dolgozán:. 
N'egyven szánilékuk törzsgár
data<l Több,égüket a végre
hajtó--5zolgálatnál. illen·e a for. 
galmi utazó szolgálatnál fog. 
lallwzta.tjak. Bére=ésük, saj-
11os, az egyes Tcategóriákmi be• 
lü! is elmarad a férfiak bé
,·e:é.si'től, s g,·akran a kitün
teté ·ek odaítélésénél is hát-
1·-,nyba kerülnek. Jellemző, 
hogv az utóbbi öt évben 
58 korn1anvkitüntetésben ré
S7esített fédi között egvetlell 
no sem nk.adt. Figyelemre 
méltó körülménv. hoey az 
ig;ug-a: i,<,ág teriile�én foolal
kozh1tott ni'ik Gíl.4 száza1éka 
c,aJád�nva , 4� ;; százalékuk 
résZPSült. klilónbözó szintű 
politikai és szakma; to-
vábbképzésben. Kevés ki-
vétellel szakszervPreti ta
gok. sőt. 391 KISZ-tag és 
1H párttag is van köztük. 
Ve;::etöi munkakört kevesen 
tóltene/c be, társadalmi tiszt
ségbe11 i:is:ont elég gyakran 
ott találni öket. 

Ez a néhány adat is jól 
sejteti. hogy a nok helyzeté
nek javí úsát tovább kell szor
galmazni. 

Szilá.di Sándor 
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K ülunös, megln\ározhatat-
l;,n színű a július végi 

párá, hajnal. r\ MAV Kóri,a;:; 
körüli magas épületek szilue,t
jéi lassan öltenek formát. 
Fészkc-ikböl egymás után búj
nak c!o és röppennek a .·ór'1az 
külső folyósójára az elhullo\t 
ételmorzsák �epregetöi, a gaz
dátlan g3lambok. 

Még csendes a város. 
Mint párnás ajtó mögül a 

hang, úgy hallatszik a min
dennapos élet zaja ·  autók, ne
héz villamoskoc,,ik tompa zú
gúsa, e�y-egy korai vonal ke
rekein k e nttogása, távoli ma
dárcs1 vítelés. 

A hajnali hangkoktélba éle
sen belesivít, majd mind kö
zelebbről hallik egy ment.öau
tó elsőbbséget követelő sziré
nája. A hang. me_ly az avato:t 
füleknek kétségtelen értesítést 
jelent, piUa11atolc alatt jelfo
kozza a l�ótház őrölcmo�gó, de 
lcitszólagosan még csendes éle
tét. 

Hosszú folyosón gr",rdül a j/,1 
ismert, magas betegszállftó 
kocsi. AgJ·\•érzéses beteget hoz
nak. A zárult szemek. a ké
kespiros a;·c, az cgvenlőtlen 
légzés az e!ölegezett diagnózi 
biztos jele. Az éjjeli nő\·ér 
I:::a néni - csak így ismerik 
a betegek és munkatá,-sai -
egy fiatal ügyeletes orvossal 
egvértelmüen " 305-ös szobába 
helye1.ik <"L Az elsőseriélv. az 
orvosi ellátá,s után a többi 
már a növél' dolga. 

Reggel 
,,,. 

a 1lfA V Kórházban/ 
Ebben a mindig mcdkLn.a 

illalu, örök,ké nyugtalan le."s
körben, a kórház III-as /J<!los.?. 
tályán a hajnal jelPnti a reg
gelt. Ilyenkor sűrűsödnek a 
problémúk. 

A 80 e,;ztendós .,K" bácsi 
többszörös agyvérzéses beteg, 
SL.ellemi fogyatékossága kö
vetkeztében - az éj leple 
alatt - minden fellelhető zu
got felkeres. Ez esetben a nyí t
va [elejtett tanári szoba szög
letéből kü,érte ki Iza néni. ép
pen akkor, amikor azt mellék
helyiséggé készült ledegradálni. 

Ezekben a napokban a 301-

es szobára is nagyon kell 
ügyelni. mert egy alig 40 esz
tendős fia.talem.ber 11agy fi
gyelmet igényel. De a,: ugyan
ott fekvő, mozdulatlanságra 
ítélt szívtrombó,:isos betegről 
sem lehet a szemet levenni. 

Közben riadt hangok hallat
szanak az egyik női szobából. 
K. bácsi ismét elégtelennek 
találta a jó és kényelme; he
lyét és éppen - minden bi
zonnyal nem legénylcedó szán
dékkal - a nöi swbába té
i·edt be. IL.a nővér türelmes, 
<le határozott hang kíséretében 

tcssék<'li v is,;za at: ört>gct, és 
mmt <.>gy gyermeket bal.Jw.gal
va fekteti vbsza .ügyába. 

Világosodik . . . A nap tüzes 
korongja l.i,,�an fcltúnil, a ho
rizonton, 

Az éjszak.tis nővérek :finise 
kezdetét veszii. Végigjárják a 
szobákat. Az életmegnyilvünu
lás megannyi jelenségeinen 
segíti.k a magukkal tehetetlen 
beiegeket. Mindennél nagyobb 
munkát igényel a tehetetlen 
és öreg betegek mosdat.asa, 
fekhelyük rendbe hozása. 

Az ébredő betegek közölt 
pillanatok alatt terjed a hír, 
hogy a 304-ben egy örökösen 
veszekedő, gyakran öntudat 
nélküli 84 éves öreg bácsi 
öröhre megbckelt már min
dennel, s minden.kivel. Egy 
küzdelmekkel, örömmel, bá
nattal, bizakodással teli élet
ból egy mozdulatlanná der
medt, fehér lepellel takart ágy 
maradt. 

Nyolc óra tájt hozzák a 
reggelit. Friss tej illata tölt be 
mindent. A betegek monoton 
kórházi életében mindig egy 
időt pergető színfolt az étke
zés. 

Futnak a percek . . .  
Rendet, csendet öltenek a 

szobák, kózeleg a reggeli vi
zit. Anna fönóvér vizsla sze
mekkel járja véglg az osz
tályt, és közli, hogy tanári vi
zit következik. Dr. Róth Imre 
tanár es dr. Nagy László föo,-
vos két fiatal gyakorló orvos 
kíséretében lepnek be a 307-� 
szobúba. 

Csak egy ventílláLor suhog. A 
tanár hangja halk, tekintete 
korát meghazudtolóan fiatalos. 
A főorvos - a betegek közeli 
i�meróje - részletesen beszá
mol a kezében levő kórlapok
ról. EKG-filmeket teregetnek 
ki. Medicinák nevei hangza
nak. A belgyógyász tanár 
csaknem mindenkit megvizs
gál. Vígasztaló és nagyon egyé. 
ni. ahogy mondja: .,sóhajtson 
csak . . .  " 

Beszédesek, messze szökóek 
ezek az orvosi kérésre rendelt 
sóhajok. Ki tudja, merre, hova 
sz.állnak? 

Alig később tér vissza a fő
orvos és a regulának megfele
lően néhány jó szó kíséreté
ben észrevétlenül lopja be a,: 
injekciókat a betegek tomporá
ba. 

Kora délelőtt van, inkább 
mé,g reg!(el, de a MAV Kórház 
III-as beloszwlyán már fá
radtak az orvosok, ápolók, 
alük sokat. mindent megtesz
nek a betegek ápolása, egész.. 
ség_e érdekében. 

- gergely -



L\ bír�á� .'iO fo1· int  

Egy megiegvz.ést sze,·etnék 
fuzni a Harapói"ogó/Jan a po
tyautasok című ci!ckhez. amely 
a Magyar Vasutas ezelőtti szá
mában jelent meg. 

Helyesen írta a cikk szerző
je, hogy a csoportos .Jegyel!ei1-
ó1-zest a !1écsi va�r'tt1gaz.�ató
sél� renaet-lére JúniL:S 19-2n 
kezdtúk alkalmazni a 1:-alaw
m vonalon. de i.zolü· ::,J az uta
sokkal szemben k,,rábban is 
50 forintos birsct6ot alkalmaz
tunk, akik 1z elso Jt?gyvizsga
latkor nern jel011tették be. 
hogy nincs én•en ·e, me,1etje
g} ük. 

Berti G,·öce1-·. 
nzsgdló fökalau,: 

�l '\GV\R VASUT � 

AZ ŐSZI FORG.4LOJI KÜSZÖRÉ.V 

�\csorgó vonatok, visszahat· ott teherkocsik 
Az aratás rnegkezdésével Különösen a fo\ unalakon. 

mmden évben növekszik a szinte . zünet nélkül robo�na,, 
va�útta, szemben támasztott az árm;aJ me�rakott vonatok 
szállítási igény. Igaz, még 
csak az elején vagyunk az 
idei öszi forgalomnak. de 
máris sok tenntrnló ígérkezik. 

A felületes ;zemléló amint 
nézegeti a vasuíasok :i..unká
ját. a jö\·ő-menó vonatokat, 
azt gondolja, hogy minden a 
legnagyobb rendben megy_ 

TÖB/1 IJnZDO \'l :, 

A 1 1,zolagos jo munka 
mögött azonban - ne e,tel!
JÜic magunK kö1.ü ... önk ill. u
san megvizsgalni a Jelensé�� .. 
ket - luznyagsag is rejlik. ,1:: 
állomásokon 3--4 napJa to
vábbításm ,.·ciró , akott kocsi!, 

a fuvaroztató vallalatok élné
nek jogukkal. s benyujtanák 
ká.rtéri•és1 lgenyü ket a határ
idök túllépése miatti 

----------------------------. sorakoznak, és a közlekeáu i:o
natol� is nagyon sokat ácso-

Közgazdasági szemleletünk. 
saJnos. még nem tart ott. hogy 
n1e.�üt�üzzünk ezen. A t:asút 
vezeto szerveibe,1 eayik-masilc 
jelelös s:emély legfeljebb csak 
azon háborog, ha egy-egy for
ga.lml szolgálatteeö reszére 
tu lora t kell fizetni a közbe
ráltas elmaradása következ
tében. Nem helyes természete
sen ez az utóbbi költségtöbb
let sem De nem elég csak ed
dig látni. hiszen sokkal fonto
sabb, hogy n kifizetésre kerü
lo béreknei·. a tervezett bér
emeléseknek rnegteremt-hes
sük az anyagi fedezetét Azt 
pedig csak jo! szervezett. pon
to,, munkaval !ehet. 

Ha ott lettem vol11a 
a kerekasztalnál . . .  

• ·,1 érd klödc,sel olv,1.,,�m 
a Magyar Va utas juni1.1:; 16-i 
sclmában mpg;elent, a ,ze
méh·s-zállítá :,1 kapcsolata , 
\{erekasztal-bc,1,elgeksről kö
wlt cikket. Sajnáltam, hogy a 
ltir.«tdalmi elle,wrök képvise
leti-ben nem Lehettem ott a ta
nácsko::á,on. mert nckiink is 
lenne wk mondanivalónk. Re
meh:m azonban. ho·•y az al:íbb 
leírt hozzászúlf.s elosei;:ítheli 
köro.s tennivaloink elv�ze-et. 

Igen !.! akort a zemélvszál
líto , onntok Indokol. tL,n fel
tarulsa. n ké ön kezelt jelzók
nel valo mc-;:' llít· sa. A na)!v 
ta, olság t befutó zcm 1 · 
g,·ol'll• pre.,�L• onat<)kn.ii 
eUlk miatt 20-30 perces ké-

k I elfüorduln:ik. So zor 
azt l(oncloljuk. hogy az ll!nt . 
ke fon:alnu szervek ül:(vct 
sem vetnek az i!l·en esetekre, 
bár 8-< alóbbi P<'l · mintha 
z ell nkei:óJét ejtetné. 

Júniu� j-én tortent a 4147. 
6,.amú vonatná., hogy a hatva
ni hon Ilom �u Bata 1st t•cin 

ona ereto beírta a men tle
' élbe a R6.kospalola-U jpest 
beJ, ratt jelz6jénel \alo fel
tart t A L'Onat addig menet
rend s:ermt ko�lekedc•t Ve
Teaegy/zázrol. maJ<l az említett 
Jd7.Önél 4 JX•rclg lartózl,odott, 
s • bból kifolyólag öt perc ké-

· .sel érkezett a végállomás
ra. 

7ejlemé11yel.ről meg neni kap
ttmk tájékoztatást.) 

A vonatok kc,é ét gyakran 
eloidezl az is, hogy a s;..e.-el-
1·enyeket késón tolják be az 
indulasi vágányokra. Ez a Je
lenség föként a Keleti pálya• 
udi:uroa i ·métlödik elé ;,é 
rendszeresen, ,; a vonatok na
gyobb kesése szinte elkerül
hetetlenné válik. ha egy-egy 
kocsit valami műszaki hiba 
miatt már a menetr�ndszcrű 
indulás Idején kell a vonatból 
kiwrozni. 

A harmadik dolo amit jo 
lenne a vasút vezetőinek is• 
mét fontolóra venni, a jegy
vizsgálók munkájával lcapc o
latos. A létszám kevés.. ugyan
.ikkor a kultúráit utazás !ellé
teleinek biztosítása e re több 
feladatot kíván az utazó :ze
mélyzettől. Ezért nem tudjuk 
megérteni, hogy miért kellett 
<' jól bevált, régebbi tipublí 
kéregjegyeket megválto:tntni, 
ezzt-1 a jegyvb:sgálóknak fölös
leges többletmunkát okozni? 

Értelmetlen üjitá 

Az uj k.lrregj gyeken ugyan
is szinte vako. kocka kell ke
resgdnl az apró, Jyukaszlii ra 
:!>Zant rubrikákat. Ráadá.sul 

rognak. Ráadásul. .,ajno.,. ez 
mind gyakoribb eset. 

Nálunk. az Aszód-Balassa
gyarmat közötti vonalo:i, m,nt 
másutt is, akad mentség és 
magyarázat. De nem magya
rázatra, hanen tette ,re ,·an 
szükség. Tai:adhata!la-, u • ·an. 
hogy a 37 5-ös soroza;u gépC'k 
a IX. terhelési sza kas•ba so
rolt pályán 20 kilomi,teres ,e

bességgcl mlndöss.c 21> trm
� t'OIJ,/l(Ot tovabbítlia 11a.k 
Ezért soks:or megtörtem/-, 
hogy 30-·10 rakott ko,•s1 a- cil
lomásoko,1 ma.rad, De 1t. s 
igaz. h�y a , a,u. 11,ntato 
jármüállornám·a növe "'!ell 
a4 utóbbi é\·ekbc-n, ml' özben 
a,; ebcillll.: rdo áruk !T'eriny -
ége korülbclill uzonos sz nten 

maradt. .'\,,kor miért nem l -
het a hel.v..:eten '\;<dtoztatni '! 

JOBB 'ZUO l'ZÜT! 

'em & 11 hozza szam1togcµ. 
sem e� ·ctcmi vé<>zcttseg. ak 
egy ki,, lt-lkibmerel, hogv bc
U1ssu!, : mit jelent a nénr,a:da
ságnal; csupan egy,·tlcn áru
t:a.l rakott kocsi tubbnapos 
ác.sorgása? Ennyi ,do alatt e 
kocsi meg eg ·sze1· fordul 1at
na, s a kk egyet! n vagon
ná! - nagyon szerl'.'l!y fu1 ar
diJat számítva - Iegaln ib 500 
forint kart e,! oz. Az emh-
let 30-40 k na! az 
osszeg m ndjart 15-20 
ezer forintra emelkc-d·k. 
Ha pedig a va .it lobbi 
vonalain i ez a hcl ·zct urn.
kodik. többmillio, bevetelrol 
kell lemondanunk. llat m i!, 
mi lyen ka1· érné a \1.1.sutat. lm 

FúRCSA 

CLLEYTIIU YD,ÍS 

Amikor a .munka tervezé
seröl beswlünk. óhatatlanul 
enntjtik a bérezés és az anya
g, ö ztönzés ké déseit i . A 

kii alloma.,okon t·i.8sza/zagyott 
elegy nem csokkent, a nagy 
allomcisol; luwi premiumát, 
pedig a mozdonyokkal. a moz
donyszemély:ettel es a vonat
kuiéró szakas-okkal éppen a 
nagy állomásai, rendelke:::nek. 
A l,I. ailomásol, v· zont 
amelyek dol;;oz.oi !.Cm az elegy 
to\abbitá a, »em vis,zahagrá
sa ·e én nem ré,,zesülnek ha
vi prt,m1wln ban - többnyi
re L'SYl<cdvűen tudomasu1 ve-
zik uz .,objektív nehézsége

keL" A torlcidas, a rossz s=er
V<"és l•ücctk!! ... 111é1111e a:utci11 
a:: cm nek tulzott terhelése, az 
deg<'skedé.�. a léts::am.hiány, a 
bcralap tul!epesc. túlor.a 
e yik fo oka a be\ezetett 
mun ldöc o ·i, ni !lcnsú
!yoza ara for<l11ott túlmunka. 

Furcsa ellentmondás, dc a 
jól, l<orültekintöen :szervezett 
es el i. végzett munkával meg 
lehet. nilnletnl 

:-.'agy Elemér 

fo,ntc1.ö 
Acsa-Erdökilrt 

á!loma.vezetóje 

EGY ÉVTIZED EREDMÉNYE 

Reálisabb 

célkitűzéseket! 
A budapesti vasúligazgató

ság meghatározó szerepet ját
szik a MA V et·edményeinek 
alakulásában. A iő eredmé
nyek eléréséhez a nagy csomó
pontok kollektívái kétséget 
kizáróan jelentősen hozzájá
rulnak. Az elmúlt évben awn. 
ban azt tapasztaltuk. hogy a 
célkitü-zések in-eális megállapí
tása miatt a va,útiga.7.gntn::-ag 
terüleléröl nagy cwmópont 
nern része.;ült eli meré,.ben. 
kitüntetésben. 

Győr állomás fonto, »zere
pet tölt be a nyuga,i or,rngok 
fele iránvu!ó tranzil szállilá
sok lebonyolítasában és a 
GySEV ki,-zolgálásában. f; 
fontos feladatok Yégrehnj ,á,,a
ban a. gy.5ri va.sutasok az el
múit idös::akban derel.a�an 
hell{láUtak. Enne· ellenére 
sem a m ult évi. sem az ez é, 
első félévi kiváló csomopont 
eélki tüzeseket nem sikeri.Itt 
teljesíteniük, így magasabb 
elismerésben, ki tü n,tetésben 
nem részes.ülhettek. Jog�al 
vetödik fel a kérdés vaion 
miért? Ezt viz:;Jált.uk ml !:s 
közösen az 1. szako,ztállya!. 
Erről b · zélgettünk az állo
más szakszervezeti bizott,ág.:í 
nak titkárával és a ga.zda�,, ,i 
vezetókkeL Azt mindenek elölt 
megállapítottuk, hogv a ri1un
kaver,;0nnyel, ezen belül a szo
cialista brigádmozgtilommul. 
a ílatalokkaJ megfclelóen fog
lalkoznak a gazdru;agi és moz
galmi szervek. 

- Minden c!iga:1tá.so11 el
mondjuk, ezen kívül a. �zol
gálati helyek falan elhelyezett 
táblákon ismertetjük, hogy 
hol „s=orít a cipö" a. célkitii
zések teljesítésénél - mon
dotta az állomás ü1..emga„dá
sza. Tehát a termelést elo,c
gitő propaganda b jó. Lzt tü ',
rözi. hogy Györ váro,;,a nyll
váaftásának 700. évfordulójá
ra a brigádok külön ki<.>gész!
tó vállalásokat tettek, am0lyek 
kapcsolódnak az eves ga�da u
gJ, kullurális tevékeny» glik
höz. 

- Dolgozóink a termelési 
tanácskozá»okon, bri adérte
kezleteken is foglal!rnztak a 
célkitúresek telje»ité,,évcl -
kapcsolódott a be,;,;élgelésbe 
Somogyi Lajos, az á!lomas 
szb-titkára -. A� ott elhang
zottak alapján kezdemé11uc=-

tűk a gazdasági vezetésnek, 
hogy az eves célkituzések ln':)• 
dositását kérje az íaazga.tosag 
III. osztályától, mivel az első 
öt ho11ap utan már leittuk. 
liogy azok teljesítése a legjoblJ 
szen:ezés mellett is lehetetlen. 
A II.L osztály a felterjesztesre. 
az altalunk javasolt reáli · cél
kitűze:;ekre eddig nem 1·ála
szolt. 

Az e,bo Ielevben a tehen·o
natok 80 szazalékrn megszabott 
menetrend sl.erintl inditásat 
71.J 9 tiZázalékra, a vonatköz
Iekedési terv d_/a-tényezöt 72 
szazalék helyett 65,19 százn
Jékra teljesítették. Jogos tchat 
a kérdés: miért ad. ki a lll. 
osztály olya,i célkitiizest a;: 
allomás res;:é,-e, a.melyről ele
ve ló.Iszik, hogy nem teljesit
hew. Az ilyen versenycélkitú
zesek nem ö:;ztönzé>ek, és nem 
hatnaK mozgósító erCvel meg 
a legjobb propagandamunka 
m •llett sem. A rd.Jban meg
állapított cé!kitüzcsek vi:;zont 
nagyban elősegítik at adott. 
szol;iálati h<>ly gatdasa.gi fcl
adatainaic ve,:rchajtasát, fő. 
ként ha a ki,·áló tcljcsllmc
nyekhez megfeleló anyagi el
ismeres is kapcsolódik. Nehéz 
azonban a dolgozókat, a szo
cialista kollelctrvákat mozgo
sítani olj an cclkHíizések teljc
si tcs, re. amelyeknt'k a gazda-
óg! nunka é-; i.izc-m�z.erve:lési 

felté elei ninc,,ch0k biztosítva. 
Ez nem segíti clo a munka
Perscnynw=aalmat, és kedt:ét 
szeg, a becsíiletesen dolgozó 
-embereknek ts. 

A MAV vezen:;azgatojunak 
és " Vasutasok Szal,szervezete 
Elnu«»egcnek 1971-75. évre 
ki, dott munl·aver eny-iránr
elvel kimondják: .,Amennyi
ben a körülmények az év fo
lyaman változna/,, akkor a 
mnr /dadott célkit tt,ések 
s:::ams=erűségé11 inodositant le
het.'' 

A munkavcr�env �zervezé
sehez, irányít.á�atioc tarluL.ik 
az a feladat i.,, hogy az illelé
J·es gazcfasbgi e.,, sz:ikszervece
t szerveknek a kiadott célk,
tuz.:seket állandóan figyelem
mel kell k1,;érni. és ha �zük
séges. a rcálh feltételeknek 
megfe!elóen módosítani. 

úgy gondoljuk, hogy Guőr 
állomás célldtűzé.1eiliek módo
sítása még nem, késo. 

Molnár László Am1ko,· a lorgalmi szolgá
l;;tte1·ö Hú,rn,palola-Újpesten 
• lH:ltc a me1wllcvelet, ektelen 
haragra erjedt, s ratámadt a 
vonatvczelöre, .,lloayan meré• 
s:elte bc1rni a jel=ó11el tórtént 
megul/astl' Ilyen ,cmml:;é
• t! '! Azzal !elelet.et sem vár
\a, u szegyurtc a menetlevelet. 

S:iJnos, nem l'gyc<lüli e5et, 
arn1ku;; a 1na„asabb beo.ztás
i.Jan le\ l5 clolguzók va!óUa :.aJ 
ro„zitcserc k nyszcritik mur:
kalat's:ill,at. A „ko;:metfká::cis'' 
11cm •�üntett m<'g a probl�mci.
I:at, de all·ulmas lehet arra, 
hogy a hanyag m1rnkci: ne kö
t'Ptl!esse fclelosségre vonás. 
Bota lstvún vonnt ve;,ctő he
lye, n járt !, amikor cse
ménvkf•nyvil,•g jelt,ntetle a 
menetlevél o ,zegyuré,,-é\ s a 
b !eg.n:ett valudl adatokat 
nem ,olt hnilandó meghamisí
tani az okn1ányon. (A további 

zeket az áUomá,;I keletb · -
lycgw sokszot· fclisme1·hetet
lenné teszi. Külön,i;sen lassult 
a. jegykc=elés a::: esti, gyerebb 
t•ilágitá„rn.ál. Azonkívül, hogy 
s;,jat munkánkat lenyegesen 
megnehez1tctte a.t értelmetlen 
.,újítás", az ut.a,ok korábbi tá
jékoztatása is elmaradt. ami a 
régi jE'!()lck hátlapján olvasha
tó volt, Az tudniillik. hog_y 
melyik állomásig, illetve állu
mu.,ok!g C:•rvényes a jegy. De 
ha már fe1 Is gyiíltek a kész
letek az újfajta kéregjegvek
böl. így 1 · engedélyezni lehl't
ne a kezelés korábbi módját, 
legalább az egy ú tra . zólő -
nem menettérti - fajtáknál. 
A lyukasztásból akkor is meg
iillapítható. hogy a jegyváltást 
kii1·etóen mikor has�nálta fel 
jegyét az uta�. Fontos a g1Ior
sabb, pontosabb jegyL'izsgátat, 
a vasut és nem utolsósorban 
az utasok érdeke Is ezt ki
t·ánja. 

ikeresen t;;ljutottak mi,1den buktatón 

rint Jutalmat. de sokkal többet 
ér :,Za111un cra, �nnil az clisme
ré, tu"Jr - 111„ y, niua Pát
j(al Bela. - Közii/iinT,; csal: a::: 
utóbbi ket évben öten s:erez
tc>k szakmu11ká�bizonyitvá11yt, 
A szakmai és a politikai okta
túsun �zf1l�z.ázalékos a rész
vétel. Egy-e0y múszak végez
tével meglátogatjuk beteg tár
sainkat: házat épíl(mk egy1 :e 
nagyc,'.ll�do, brigádtagunk ré
s,ére; sorba állunk, ha vér
adüsrn kerül sor; s a szerel
vényP.1::en észr„t:enni, hogy 
m,•lyiknek a tisztítása volt a. 
111! fela.dattlnk. Pedig a bri
garl tagok n)'Qlcvan száza lé-!rn 
vidéki. m•m egy közU'Ok  80-
l<JO kilométert utazik naponta. 
RliaclC:sul már nem is vagyunk 
fiatalok : J.'i-20 ét'i szolgálat 
ran már mögöttünk. 

Szücs Ferenc 

U TAZÁS K O R 

pályaudvari pavilonjainkban 

vásárolhat 

AJÁNDÉKOT, 
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EDESSEGET, 

TRAFIKÁR UT 

',;UTA S E LLATO;? 

Nemcsn · a M A  \'-'la ' ,  hanem 
al. ország ,u mas , allalata
nál is c,ak hírböl ismert · k a 
szocialbta brigád l,Hej�ze l, 
amikor tizcnpgy evvP! ezelult 
a Bp. Nyugati l\lu,wkl Kocsi
szolgalati Főnül-.sé_g koc,,ti�zti
túsl rél!zleg(•nt'k l:! dol:.tozóJa 
- Patl;ni BélC! 1 a: te ,v 1 -
me:ialakitotta a 'orem/Jer 7. 
brigadot. Ok. hzenket, n ri 'TI 
tudl.úk még azt � m, hog m,
lyen ell'ek. milyen mod,zerek, 
normák .zerlnt v ezz k mun
kájukat. A célt azonoan ls
merték, és magukévli tettek; 
szociali.�ta módon tan ulni, dol
go;:ní és élni. 

Pátkai Béla tizcncg_v év 
múltán ismét kt'zebe , e„7.I az 
elsö b1·igádnaplót. Lesöpri fc. 
deléröl a port, belelapoz. Ne
zegetl a fényképeket, olvassa a 
bejegvzéseket. Az első brigád
szerzödés, az eizykorl elkc'pze
lések ma már rég túlhnlaclot
tak, de akkor meg jelentőség
teljesek voltak. 

Sok minden tisztázódott 
- Az új mo.zgalomba rm

berelcet lJi?vonni, szerve;;ní 
nem volt nehé:: feladat - em
lékezik a brig,ádwzctö. - Aki 
jelen tkezctt, azelőtt is rende
sem elvégezte a munk:iját. Az 
ebő problémák az egyébként 
készségesen vá1Jalt uírsadalmi 
munkák !(Yakorlali végrehajt,\. 
sáruil adódtak. Ha sikerült is 
a napi munkaidó u t:in 6-8 
brlgádtagot újra koc lra l,ül
deni -, mert ily ·mit is vál
laltunk -. azt csak kltartri 
agitálás eredményeké 1t érliik 
el. A többiek megmo,olyoglal< 

be•., 1tin ·et: .,m,fele dolog ti
zenkét órás mus;:a.'< után in
U!/Cn folytatm a munk.át!'' -
mondtak. 

- K<$obb sok mmden llst
tázódott, de most. is búrmikor, 
készsE'g�el Yegzünk olyan fel
adatokat. amelyek hasznosak, 
nélküluzhe!l'tlenek a kü1.ös..ség 
sztimára. A gazdasági munká
ban a mérce azóta is egyre 
magas:ibb. hiszen a kulturált 
utaza.s ft'ltételeinek megterem. 
tése a ko�sik tiszuinlarl.ásánál 
kc-zdódlk. A brigadtagok -mun
kája azonban kifogástalan, a 
munkafegyelem megsértése 
évek óta nem fordult elö • • •  

Széles látókör 
A brig;íd tagjai közül a leg

többen színházat még kívülről 
sem nagyon láttak azelött. Ez
zel kapcsolatban most a kö
velkezóket mondja a brigádve. 
zető: 

- Az első közfü .,zinházt 
elüarüís élmén')ét .fokozta, hoav 
a látottakkat fl'hér asztalnál 
vitattuk meg. Kl-ki dicsért!' 
vagy bfrálta a szerepli'ík játé
kát, vagyis kifejtette, hogy ml 
tetszett, ml nem tetszett. Az
után egyre gyakorlbbalc lettek 
az lh'en es?.mecserék. Minden 
előadásra lázasan készülődött 
a brigád. Később rcndszeres!
tettük a különböző oktatáso
kon való r&s-zvétrlt. Előfordult, 
hogy a brlgádlagok fáradtan, 
kimerülten ültek be az előadá
sokra, a különbö�ö politikai 
vagy szalm,ai tanfo1yamokra, 
de mind n ,g_vohh fü,•·clemmel 
haJlrqtt'k ri, d0adók sz:i•:ait. 
Ki el bh, 1.i ?1 1rihl, hp/•apcsoló-

dott a vitakba is. 1\la múr jéi! 
képzettek, s.i:elc, !ától.üruek, 
targyilaf.os ért(•ki(életre min
denkm· készc!;: a November 7. 
�.wcialisla brigád tagjai. 

A tizenegy es.;:tendő eserne
nyeil részletesen. aprólékosan 
elmondani. szinte ll•h0lcllen, 
búr ezek ismerdc nelktil u kí
vülálló alig követheti nyomon 
a végbement vúltozá.5okal 

- Igen, túljutottunk zúmos 
buktat.ón, volt részünk e!ismc
résbe'l, gúnyban. köszünetben 
egyarant. Az viszont briaá
dunkban is míndvégiy jelle
mezte a mozgalmat, hogy az 
indulás utáni ké!elkedés roha
mosan csökkent. Am;kor mi is. 
mások is, látták, hogy gyara
podnak a kivívott el!smerús 
jelei - az oklevelek, jelvé
nyek. zászlók, és sorban meg
telnek a brigádnaplók olda
lai - könnyebben legyőztünk 
minden akadályt. üzemünkben 
egyre kevesebb lett a dolgozók 
létszáma. &! mindig több a 
tisztftandó kocsi, de lelkesedé
sünk nem hagyott al;íbb. Ré
szünk volt abban Is ho�y pél
dánkat követve újabb é · úlabb 
brigádok alakultak fónöksé
günknél . •  ; 

Amit az elismerés takar 
A kivívott erkölcsi és anyagi 

elismerésnél is nagyobb ered
ményként könyveli k  el a bri
gádtagok önmaguk nevelé.'-ét, 
jellembeli tulajdonságaik elő
nyös megváltoztatásút. 

- Valóban nagy dolog az, 
hogy például az: idén május 
elseJére megkaptuk az arany 
brigádérmet, hozzá t? ann r 

Egy bejegyzés 
a sok közül 

Ke1.embe 1·eszerr én is .a brt
gádnaplókut. nézegetem a 
gyön!'-ybetűs. díszes Iniciálék
kal tarkított oldalakat. Képek 
Lc•ninról. a Téli Palota ostrn
m,irúl. s a legs;dvesebben ala• 
Juk írnám a brigádvezctó. 
mint ilg_ves k,•,ü rajzoló nevet. 
Lassan eljutok az eg}1k fri ·s 
keletű bejegyz-'shez. ainit most 
Ide írnk befele .ésként: 

.. MüszakváÍt.1s, A megbe,zé
lésPn jelen volt minden bri
;::ádtag. Trecsl·a Tmre, a k'>Csl
�zolgálat fönöke e szavakkal 
lépett a terembe: - Bella bá
csi, 4-5 em.brr /;ellene müsza
kon lcfviil, azo111wl!  

Béla bácsi b6llntot:. majd a 
m1iszakot befelezö brigádta
gok felé kacsi ntott Szó nélkiil 
felállt Va.,s Ferenc. Mics„tlar 
Ferenc. Fferczeg .Tános, Becz 
József es. E;ró• Mihályné 

- :\1ehetiink1 - t11ondl.ák 
pO\'<.; '='l'•·p k .  SZ::,, . ,, r'"l . •  
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A marketing szerepe llz első lélévl statlszllka szerint: 

A SZEMÉLY- ÉS ÁRUSZÁLLÍTÁSBAN Emelkedett 
Napjalnkb.an sokat foglalko

zik a szaksajtó a marketing je
�entőségével, annak módszerei
vel, gyakorlati alkalmazásával, 
a szocialista termelési viszo
nyok között betölthető szere
pével A közölt cikkek igazol
ják, hogy a marketing alkalma
zása saját viszonyaink között· 
messzemenően elősegíti, swr
ga lmazza a szocialista társada
lom gazdagodását, a dolgozó 

emberek életszínvonal emelke
dését. 

Alkalmazásának területét te
kintve a marketing fogalmának 

egyik kiterjedtebb és általáno
san elfogadottabb determiná
ciója szerint ez alatt olyan fo
galmat kell érteni, amely fel
öleli a vállalat teljes tevékeny
ségét - a termelési, beruhá
zási, műszaki ,  fejlesztési, élet
színvonal-fejlesztési és értéke
sítési feladatokat - egyszóval 
üzletpolitikát jelent. 

leményünk szerint egy meglé
vó marketing-szervezet ilyen 
vonatkozásű tevékenysége na
gyobb sikert biztosított volna a 
ralrndások egyenletessé téteié
ben. 

a súlyos balesetek száma 

Tarifális eszközökkel 

Az 1971 első félévinek baleseti helyzetéről készített fel
mérések a halálos és csonkulásos üzemi balesetek emelkedé· 
sére hívjál< fel a figyelmet. A súlyos kategóriába sorolt bal
esetek emelkedése több mint egy éve tart és 1969 hasonló idő
�Zd;kához , iszony,tva az alábbi képet mut-atja: 1 969 első réJ
eveben 17, tavaly 28, ez évben pedig 29 halálos üzemi baleset 
történt. Hasonló a helyzet a c.•onkulásos balesetek tel<inteté
ben is. �969-bcn 21, a múlt évben 23, az idén pedig már 30 
csonkulasps baleset történt. 

A közlekedésben sem nélkülözhető 

Örömmel vettük tudomásul, 
hogy a vasút legfelsőbb i;ezetöi 
a kapacitáshiányok felszcúnotá
sát tüzték napirendre, s ez he
lyileg még inkább aláhúzza a 
marketing-szemlélet elterjedé
sét, mert adott esetben kapa-

Megnőtt az üzemen kívüli balesetek száma 
citásfelesleg esetén azonnali A súlyos belesetek növeke- ha „a bajokat leszámítjuk". A 

statisztikai adat,ok el::só.sorban 
csak számok és aki e-.i;ek-et 
mindössze kivonásra. össze
adásra használja, elfelejtheti 
azt. ami a számok mögött van, 
az embert, a sérültet, aki még 
élhetne, dolgozhatna. 

A nwrketing szerepe az, hogy 
a piacról szerzett rövidebb
hosszabb távú igényeket fel
méTje és meghatározza, az igé
nyek meghatározásával kiala
kítsa a megfelelő termékét, 
szolgáltatását, s az alkalmazott 
termékét, �w!gáltatásait nyere. 
ségesen értékesítse. 

A marketing mind az al
kalmazási területét, mind a 
szerepét tekintve a közlekedés
ben sem nélkülözhető. Ezért kí
séutük figyelemmel a közleke
dést irányító főhatóság képvi
selóinek Szegeden, 1970. szep
tember 3-4-én tart,ott előadá
sait a „Ma.'rketing a közlekedés
ben" c. konferencián. Meg
nyugvással vettük tudomásul, 
hogy a „a marketing szerepe 
nem korlátozható a szorosan 
vett árupiacra, szükségszerűen 
a közlekedés termékére, a fu
varozási tevékenységre is al
kalmazni kell." Az előadás 
anyagából megismerhettük a 
marketing módszereinek mak
ro- és mikroszféráiban alkal
mazható sokszínűségét, gyakor
latilag eddig nem ismert ta
pasztalatait, a marketing kon
cepció dinamikáját. 

A közlekedésen belül a. vas
úton is történtek kezdeménye
zések a marketing alkalmazá_ 
sára, s a nemzetközi szaki�·o
dalomból ismertek előttünk az 
amerikai vasutakon, a francia 
és osztrák vasútaknál ilyen 
irányban tett intézkedések. 

Annak ellenére, hogy ha
zánkban a MA V szervezetében 

még nincsen kifeJezetten mar
keting-szervezet, a ma.rketing 
módszeTek közül igen sokat tu
datosan alkalmazunk. Tudato
san azért, mert erre jelenleg is  
és a jövóben is ,  főleg a vasúti 
forgalmi szolgálat szemszögé-

ek.k l lfá · k. --1 dése mellett elhalványul az 
bői igen nagy szükség van, és igény · e ' tar -' lts esz ózo ,- az eredmény, ami a könnyebb 
szükség lesz. kel, szolgáltatásaink bóvitésé- 1 vel kell megfelelő kapcsolato- efolyású balesetek c,;ökkené-

A személyszállítás vonalán az kat keresni a fuvaroztatókkal, sében tapasztalható. Figyel
utazóközönség igényeinek fel- melynek ismételten előnyei met érdemel az a megal!apí
mérése eredményezte többek mutatkoznak. nemcsak a (uva- tás is, amelyet a vasútüzem 
között a több megye székhelyét roztatók és a fuvarozó vonalán, területén az első félévben vég
összekötö Szeged-Miskolc de népgazdaságunk szempont- rehajtott mun kavédelmi tör
gyorsvonatpár és a Szeged- iából is. vényességi viz.sgálatok során 
Fécs közötti gyorsvonatpár be- • A marketing-tevékenységnek allapí lott meg a Legfőbb 
vezetését. Az utazóközönség véleményiink szerint, az egy- Ügyészség. A megállapitá.wk 
igényeinek megfelelően vezet- séges fuvarozflsi lánc k,ép,té- szerint a nem üzemi bale ·etek 
tük be a minden igényt kielé- sében is jelentkeznie kell a aránya az üzemi balesetekhez 
gítő Szeged-Budapest közötti MAV és a VOLAN vonatkoú- képesl rendl,íYül maga� He
eApresszvonatot, melyen táj- lyenként a különb,,ég több 
jellegű ételek, itaJok kerülnek sában. Többek közötl szűksé- mint t izenöt.-;z.örös. Többek 
kiswlgálásr:a, s az utazóközön- gesnek tartanánk a MAV ré- között Budapest-Nyugati pá
ség kulturális igényeinek ki- széről a körzeti pályaudvarok lyaudvaron közel három-szoro,;, 
elégítését tájjellegű képekkel, mkodásgépesítésében való te• a Szak- és Szerelőipar! Fö
fostményekkel segitjük elő. t'ékenyebb részvételét, adott nökségnél nyolcszoros, a te-

A bajokat leszámitani csal, 
elméletben lehet. Ezek balese
tek formájában megvannak cs 
számolnunk kell velük. azért, 
hogy csökkenjenek. meg zun
jenek. Még magyará.:atul sem 
fogadhatók el azok az érvek, 
amelyekkel esetenként önma
gukat és m.ásokat is meg• 
nyugtatni kívánnak helyen
ként a balesetek. emelkedése 
miatt. De ezekkel az érvekkel 
sajnos sokszor hetekbe, hóna
pokba nyúló vi szatéró viták 
,·annak azon, hogy miért kell, 
illetve miért nem lehet egy
egy balesetet elismerni. 

Elhagyta munkahelyét 

Minden évben megelőzi me- esetben rakodómunkások ren- rézvárosi pályafenntartási fő
netrendszerkesztésiinket a tár- delk.ezésre bocsátását, hogy a nökségnéL hétszeres, a hód
sadalmi szervektől, Iskoláktól, rakodásgépesitcs jelenlegi mezővásárhelyi pályafenntar,
intézményektől, üzemektől, sőt problémáját egységes intézke- tasi fónókségnél tizenötszörös. 
a vonaton kiosztott kérdöívek dések útján javíthassuk meg. Az ilyen j.ellegű bale:;etck tisz
alapján az egyes utasoktól is A vasút részéról tovább kel- tázása kivizsgálása sok 
a megfelelő informálódás, Zene szervezni a szállitmányo- helyen vontatott, "6t el is ma
melynek alapján a legkedve- zási tevékenységet, s a házhoz- rad. l\1islcolc-Tiszai pályau.d-
zöbb mene:trendszerú vonatok fuvarozásnak a Szabályzat 45. raron 3'.! ilyen e ·etet említ a ,.A dolgozó még nem jelent-
kerülnek bevezetésre. cikkében foglalt rendelkezések j€lentés. ke.zett szolgálatra, még nem 

Az is ismeretes, hogy a vas- szerinti megvalósítása is a mar- Nem állítjuk, hogy e-zek vette fel a munkát" _ mond-
út minden jelentősebb kultu- keting-tevék.enységek sürgős mögött üzemi baleset húzódik ják és folynak a viták pedig 
rális megmozdulásra érzéke- feladatai közé tartozna, s e kér- meg, bár a sérülések töll'b mindenki tudja, hogy a 3,1967 
nyen reagál, ;endszerint külön- dések megoldása nagy segítsé- esetben a rnunkal1elyi l!"Vé- (VII. 21.) SZOT szabályzat 
vona

to
k 

indításával és díjmér- get nyújtana a forgalmi szol- kenység Je!Jegat viselik. He- szerint a bale.set ettől függet
sékléssel se"'ti e programok si- gáltatások mennyiségi és mi- lyes-e. ha mindent üzemi bal- lenül üzeminek minősül. .,El

keres lebonby'olitását. Ilyen vo- nőségi javítását iUetően. esetként kezelünk - adódik a hagyta a munkahelyét, leitta
natkozásban utalunk a szegedi A marketing módszereinek a kérdés. Mintha a baleseti sodott, akkor szereztünk tudo
ünnepi játékokra, a gyulai vasút területén való alkalmnzá- helvzet romlásának ez len ne a mást ro/,a, hogy ni.ncs a he
vár3"átékokra, a szegedi ifjú- sa köréből csak néhány gondo- legfonto.sabb oka. lyén, amikor megtudtuk hogy 
sági napokra rendszeresen i

n- latot ragadtam ki, elsósorban ,.Nem -rossz a mi baleset! meghalt.·• Hozzáteszik azt is 
azokat, amelyeket a forgalmi helyzetünk és még jobb lenne, nem els - etb · · lt · 

ditott különvonatjainkra. szolgálatnál feltétlenül szüksé- ha figyelmen kívül hagyhat- gyakran° ez �tób� fn��tl!s � 
Véleményünk szerint azon- gesnek tartottam, s amelyek al- nánk az ugynet•ezett határ- legigazabb. Sajnos, helyen

ban elsósorban a személyszál!L kalmasak lehetnek i1yen vonat- eseteket"' - halljuk gyakran. ként ez rend zerré vált, mert 
tási szolgáltatásaink növekvő kozású további gondolatok éb· ElégedetLségre azonban, amint az elle.nónés hiányos�ágai 
színvonalának bemutatására, resztéséhez. a számadatok mutatjuk sem- folytán azzá válhatott. Nem• 
több reklámra, propaganda- Dr. Susla János mi ok :nincs, még akkor sem, egyszer fordult már elő, hogy 
anyagra lenne szükség, mint ahol mindössze 5-6 főből álló 
amit jelenleg az utazóközönség -,----------------------------i csoport dolgozott, senkinek 
által m egvásárolható „Menet- sem tünt fel, ha egy ember 

goztak. A munkahelyi közvet-

rend" nyújt. 

K·o·zponti irodaházat avattak a debreceni :��tf liie�:f
k
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Az áruszállításban is nagy szerepe van 1·a'rm"u1· avítóban i��n�t�=
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A marketing módszerek fej- irányvonatokon tudjuk továb- is felelősséget kell érezniük 

lesztésének és alkalmazásának bítani, mely vasúti vonatkozás- egymás iránt. 
még dörnt.óbb szükségszerűsége ban jelentős megtakarításokat A debreceni járműjavító élet- és munkakörülményei Az Hyeo jellegű balesetek 
merül fel a forgalmi szolgálat eredményez, s e megtakarított üzemben nemrég került át- javítása igen szükségessé esetébe!'). gyakran vetik fel, 
szemszögéből nézve az áru- költségből anyagi ösztönzésben adásra a mintegy 3,2 millió vált. Az új épületben mintegy hogy Jegyünk rugalmasabbak 

szállítás területén.. Vélemé- részesülnek a megrakó- és fo- forint l;eruházássa! épüLt kÖ2- száz dolgozó nyer elhelyezést, és az élőkre is tekintettel kell 
nyünk szerint a kereskedelmi gadóvállalatok dolgozói is. ponti épület. Az épületet a és ezelc között 56 női dolgozó lennünk. :f:rtik ezal-att önma

szolgálat irányító apparátusá- A kölcsönös elónyök fuvaroz- Hajdú-Bihar megyei Tanács van. gukat és a felelősöket. Mi is 

nak döntö többségét ilyen fel- tatók és vasút között a fenti Tervezóirodájának terv>ei alap- Az átao.ást, illetve átvételt azt mondjuk !együnk tekintet
adatokkal kellene foglalkoz- eredmények és szolgáltatások ján az üzem saját kivitelezé:s- követóen rövid házi ünnepsé-

tel az emberre, viseljük gond· 
ját, hogy sokáig dolgos, fe
gyelmezett, egészséges marad
jon. 

Az ember iránti felelősség 
azonban nem zárja ki az elő
fordult baleseti események 
jellegének helyes .megítélését. 
Tanulni kell a balesetekből, 
hogy ugyanazon okból másik 
ne forduljon e!ő. A balesetek 

· bekövetkezés.e után az üzemi
ségi vitákra meggyőzésre for
ditol t energiára ott lenne és 
van szükség ahol az említett 
halálos és csonkulásos bal
esetek történnek. A baleseti 
helyzet javításának csakis ez 
az egyedüli helyes módja. 

A szabályokat 

be kell tartani 
A balc,;cli helyzet elemzése 

arra hí, ja fel a figyelmünket, 
hogy a forgalmi és kereske• 
dclmi szakszolgálatnál kell 
többet tennünk a tolatási és 
gurítási műveletek során ta
pasztalható nu,.gatartási és fel
ügyeleti problémák megszün
tetésére főként a budapesti és 
debreceni igazgatóságnál. Ha
sonlóképpen nagyobb gondot 
kell fordít.ani a járműjavító 
szakszolgMatnál is a gépi 
munkáknál elöíordult balese
tek c,;ökkcntésére. 

A balesetek statisztikai 
szempontok sz.erint történő 
adminisztrálása sok esetben 
ténylegesen nem sokat segít 
az érintett dolgo7.ón, de a bal
esetek elhallgatása igen sokat 
ronthat. Egyik Ieglényeg<?Sebb 
probléma, hogy a munkáról 
a biztonságtechnikai és mun: 
kafegyelmi helyzetről valótlan 
képet kapunk. 

A szabúlyok nem önma
gukért vannak és nem is vé
letlenül tart.al:maznak szigorú 
elóirásokat. Tudott dolog, 
hogy e szabályok mind a 
munkaadóm. mind pedig a 
munka,·allalóra egyaránt kö
telező én•ényüek. Mindezek 
mellett azt is tudomásul kell 
venni , hogy a balesetek csak 
az előírások megszegése útján 
jöhetnek létre. Márpedig a 
mulasztások következményeit 
még akkor is viselni kell, ha 
azok kellemetlenek és kényel
metlenek. Ilyen többek között 
a statisztika is . .  4. súlyos bal
esetek a/,akulása tekintetében 
jelenleg valóban rossz képet 
mutatnak a számok, melyek 
mögött látni kell az árvákat 
és 'izvegyeket, a munkaképte
lenné 1.·ált 1.·asutas dolgozókat 
éppúgy. mint a munka fogya.
tékossápait é..'l ebből fakadó 
legfontosabb tennivalókat. 

Hegedüs Károly 

'tatnunk, megfelelő átképzés következtében nyilvánvalók. ben készítette el. A központi gen értékelték a tervezők, a 

után. Fel sem mérhető egyelő- Egyes szakírók mégis vitatják, épület megépítésének szüksé- kivitelezók és a közrcmGkö
re az ezen a területen kiíejtett hogy a MAV-nál a jelenleg gességét több körülmény is dök munkáját. Gál József, az 

tevékenységből eredő haszon, fennálló és egyes csúcsforgalmi sürgette. tgy például az üzem üzem igazgatója megjutal
sem a fuvaroztatók, sem a vas- időszakokban jelentkező kapa- területén elszórt.an, apró he- mazta az építömunk.ában 

út irányába.n. A kölcsönös elő- citáshiányok miatt szúkség Jyiségekben összezsúfoltan élenjáró dolgozókat. Az építők 

nyök azonban, amelyeket '!.uda- van-e marketingre? dolgoztak az irányítás és el- közül ki kell emelni Szombati 
tosan és szétszórtan ez irány- A forgalmi szabályzat szem- lenől"Ziés szervei. A dolgozók- Gábor kőművest, Koszorus 
ban kifejtettiink már jelenleg szögéből megítélve e kérdést, nak. ügyeik intézésére kilomé- János ácsot, Gazdag János 
is kimutathatók a ·  forgalmi feltétlenül igennel válanolha- tereket kellett szaladgálni. festőt és brigádjaikat, altik-

Sok még a tennivaló 

szakszolgálat körében. hatunk. Ilyen tekintetben a Nehezebb volt e munkahelyek nek oroszlánrészük van ab-

Ilyenek : szegedi igazgatóságnak az ószi központi irányítása és ÖS57.e- ban. hogy az épület kevés lét-

- a fuvaroztató vállalatok- csúcsforgalmi időszakban je- fogása. Talán a legnyomósabb 
szám

m
al. ol

cs
ón és igen ha

ló] szerzett információk alap- lentős információ beszerzésére, indok, hogy a női dolgozók 
mar el!;;észült. 

j&n a szállítási igényeknek a fuvaroztatókkaJ való tárgya-
megfelelően aránylag biztonsá- lásra van szüksége ahhoz, hogy 
gosan kijelölhetjük a vonat- a záhonyi kocsikiegyenlitésnek 

közlekedés! tervünket, mely az is eleget tegyen az igen jelen
áruáramlások irányait veszi fi- tős tranzitszállítások megtar
.gyelembe; tása és biztosítása szemponitjá-

- a kölcsönös informálódás ból. Másrészt, hogy a fuvaroz
gyakorlati előnyei esetében a tatók belső termelésében, ér
kocsiigények határidőre törté- tékesítésében együttműködve, 
nő kielégítésénél jelen,tkeznek ; megfeleló idópontban a nép-

- az informálódás alapján gazdasági igényeknek megfele
kerültek bevezetésre az E. T. lóen a szükséges kocsiigényeket 
expresszvonatok Szeged és Bu- is teljesíthesse. Bár ilyen vo
dapest között, melynek ered- natkozásban széles körű ir.J:or
ményeként a Szeged térségében málást, tárgyalást kell lebo
este megrakott primő1·áruk a. nyolítani, lényeges panaszok 
hajnali órákban a budapesti alig hangzanak el, s ezt csak
piacokra kerülhettek; is a marketing-módszerek se-

- a kölcsönös elónyök biz- gítségével biztosíthattuk. 
tosítása érdekéb-:an rakva ra- Az ötnapos munkahét beve
kott fordaszerelvényekben bo- zetésével jelentkező heti meg
nyolítottuk le a cukorrépa- és rakások egyenlőtlenségeit csak
a cukorrépaszelet-forgalmat_ a is a marketing-módszerek al
rnegrakó-kiadó és cukorgyan kalmazásáva.l sikerillt némileg 
állomásol, között; kiegyensúlyozni, s a rakodási 

_ a nagy tömegben feladás- idó- és kocsiálláspénz-kedvez
ra kerülő építési anyagokat Jól ményekkel tarifális ösztönzés
kihasznált rakodássa.Z képzett §el a rakodást elősegit�nt.-Vé� 

......_ ... .,--

Nagy László 

Az üzem új központi irodaépillete a kivitelezést végző 
dolgozókkal. 

• � (Husi Józse! felvétele) 

A személyszállítás idószerű 
kérdéseiről folytatott kerek
asztal-beszélgetés, illetve az 
annak nyomán közölt cikk 
rendkívül felkeltette érdeklő
désemet. Tetszett, hogy a be
szélgetés részvevői valóban 
olyan vasutasok voltak, akik 

beosztásuknál fogva közvetlen 
kapcsolatban állnak a sze
mélyforgalommal, az utazó
közönséggel. 

Mind a szerkesztőség kér
dései ból, mind a kérdésre 
adott válaszokból kicsendült a 
vasutasok táTsadalml fele
lóssége, amelyet a ménetrend 

sze1inti közlekedés megterem
téséért, a kulturált utazás biz
tosításáért éreznek. 

Ezzel a felelősséggel vé
gezzük m.i, személyszállítá.st 
társadalmi ellenőrök is a 
munkánkat. l\legbizatásom 
eddigi idöszakában mi
közben mintegy félezer je
lentést tettem tapasztalt1ta.im
ról - ugyanazokat a benyo
másokat szereztem, amelye
ket az említett cikk tükrözött. 
Mjndez igazolja, hogy nekünk, 
vasutasoknak, van még sok 
tennivalónk. 

Simon Pál, 

Példátlan fegyelmezetlenség 
:E:jjeli 1 órakor részegen ál

lított be Isaszeg állomás for
galmi irodájába Horváth Jó
zsef főintéző, helybeli lakos a: 
ceglédi vonal szolgálaton k í;ü
li vonalbiztosa. Belekötött a 
forgalmistába, Petri Sándor 
segédtisztbe és Lakszner Mik
lós váltókezelóbe, majd kitusz
kolta őket az irodából. Ezután 
önkényesen a biztosítóberen
dezéshez lépett, és szabad jel
zést adoU a be- és kijárati jel
zőn egy áthaladó tehervonal
nak. 

A kirekesztett forgalmi szol
gálattevó szerencsére kézijel
zéssel megállitotta a vonatot, 
mert a vonali sorompókezelők 
értesítése elmaradt. Hozzájá
rult az esetleges baleset el
kerüléséhez a vonatszemély?.et 
ébersége is. 

Hor\'áth Józsefet a rendőr• 
ség az ügy kivizsgálásáig elő
zetes letartóztatásba helyez,tc, 
s hivatalos személy elleni eró
szak és a közlekedés biztonsá• 
gát veszélyeztető bűntett miatt 
eljárást indít,ott ellene . 



19,l. AUGUSZTUS 16. '!llAGYAR VASUTAS 

Békét l ndokínának ! 
SZOL/DAR/TAS/ NAGYGYŰLÉS A TÖREKVÉS M ŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

_f\z Or.s1..ago,; Beketanacs e.s 
a Vasutasok Sz.aks,ervezetének 
budapesti területi bizottsága 
indol,inai szolidaritási nagy
gyú.lést rendezett augusztus 
5-én délután a Törekvés Mü
velódési Házban. A több száz 
vasutas dolgo;,,ó kö.wtt részt 
vett a nag_,·1,n-filé_e11 Hoang 
Cuong, a Vietnami Demokra·i 
ku_s Köztársaság <nag,>kö\'ete. 
Dính Ba Thi, a Dél-Vietnami 
Köztársaság n g lm,·ete. Rii
dönl(i Károly, a közle'tedé:;- · 
postaü!()i minbzter ebő he
lyettes • Gábor Zoitán, a KPM 
pártbizot1.á,(anak tiikara. dr. 
Tóth Györgyné, a vasuta,;
szakszervezet alelnöke. 

A nagygyüles ré,zvevóit 
Tóth János. a bud.ap ti \"a.sút
igazgató.ság veze•öJe üdvö >:ól
te. ma_!d Sebestyen l:.'ándo1 ,:é, 
az Orsz:-ígo. Bl'ketam:cs titkara 
mondott b.:":szédet. , 

A szónok méltatta a;: ir>do:,i
na, népek harca!. a.m 'eL hö
sies elsl:ántsagga] ,·ívnak nem-
7.eti függc ·e egül,crt. tár. ·1-
dalmi felemclkede,·ú.kért. Ra
muiatott. hif-:.\' a del- '.ctrunni 
bél<etcn·. amelyet a VDK kor
mánya is egyértelműen tárno
ga , meghozhatná napjaink 
legho,,szabb és legvére�ebb há
borújának befejez · t. E reá
lis ja ·aslh,ok t.:unogatására 
fel kell sorakn�nla az e::= 
nemzetkiizl bckemm: alomnak, 
mht ahoE:v a m,ig,-ar tár<a
dalom milliói is teljes mérték-

A nagy yúlés elnöksége 

ben egyeH�l't.enek a Del-Viet
nami Ideiglenes Forradalmi 
Kormány javaslataival. A het 
pontból álló javaslatot, jul,us 
l-én terjesztette elő Párizsban 
Nouyen Thí Bính a.szony, a 
Del-Vietnami Köztársaság 
ideiglenes forradalmi korma
nyának külúgJ•min ;;ztere. 

Fel ·zólalt a nagygyule,.en 
Dính Ba Tlli nagJ•követ is. B -
szédében képet fe tett a sza
badságúért, kuzdö vietnami 
nép .sorozatos harc! sJ;;cereirol. 
Elmoncl'.a, hogy az idei év el
só felében - hat hónap alatt 
- 151 OOO ellenséges kato,u,t 
semmisítettek meg. illetve eJ
tettel-.: foglyul Dél-Vietn.amb-w, 
600 allast, /;',Q/01u,i orh�ly�+ 
kenys:eritettek megadasra. El
p,isztitotLak toz:ábhri 4200 l;a
tonai jarmúvct, lelóttel: va{]"J 
mcgrongaltal; 1 160 repulogé
pet. több mint 2260 stratégiai 
falut és lwncc11traciós tábott 
romboltak le, és nagy területe
ket tis::títottak meg az ellcn
"Béotöt a s_abadságharcosok. 
Ez a � özelmek a laoszi cs 
a kambodzsai népek g ozcl
meivel egyutt azért nac:v je
lentöségüek, mert _ ?;i-atégia1-
lag mc,,."1-liu flo ták az r.meli
kniak „vietnamizálási" poL ·
k�j1t, az lmperlalist{k hiú áb
randokkal szott mes erkcdé
sei . Ha az E _\'esült Allamok 
ujabb kalandokba bD<' atkozik, 
elkerülhet!.-•lenül újabb, még 
nagyobb kudarcok (-rik. Szá-

mu ra csak egy kivezető út  
van a zsákutcabúl , elfogadni 

Del-Vietnami Kö,:tár..;aság 
i deiglenes forradalmi kormá
nvának a háború l>E. eje7.ésere 
é · a del-vietnami béke helyre
állítására tett 7 pontos javas
latát. 

A nag\'2yülés ré.sZ\·evői kitö
r6 lelke<;ecibsel fogadták a -tá
jékozv_tást. A nagykövet ,-za
, ai mélv hat' t gvakoroltak a 
Jele-'lle1;okre. Ezután Réka.si 
Istz:an, a budapesti területi 
bizott,,ag ti kara i mertette azt 
a sz le,kóru mozgalmat, amely 
a ma _ ·ar \·asutas dolgozok kö
rében bontakozott ki az Indo
kínai 11épek igazság.as harcá
nak tamo tásara. 

-A magyar i·astttasok -
mondotta többek kózöit -
mimlen országos szolidaritási 
akcióban tevél.e1111en re-a:.t vál
lalnak. Eddi 500 tal·arói és 
mi.· 0g · folmilllo forintot 
;:rúJtöi'ek. s továbbra is a
ponta <',rkeznek a m�jánla-
1-0',c a v1e nurni nep megsegité
sere. 

R ka 1 I,t\-án ezu:.:in átadta 
Dihn Ba 'l'hi es Hoang Cuong 
nng,·követnek azt a dl ,..e al
bumc•·, ame1,· a le.;utóbbi ak
ciók eredmfnyelt. a magyar 
Yast,ta ok ::i:olidarltását doku
menttllja. 

/\. nagy-,,-ülé, T6th ,Tános 
igazgató zarsul\'a utun <.ll In
i„macloruilé han;;jalval ért vé
get, 

E"'gy vasutas házaspár 
• •  • •  • 

oromez, go1idjai 
Az egy és nesre_d„zi\zados 

évforduló Linn p:,cgsorozata 
egyebek közütt a7.ért is hasz
nos volt, mert ráirányította a 
figyelmet a \ D:.út tartópillé
reire, a vnsuta:; esaládokrn. 
Olvashattunk dédapákröl. 
nagyapákrol, apakról, aki · 
örökségként ha"ylák utódaik
ra me:sterségúket; a s:cretctt 
vasutat. Az osól·re emlekcz ·s 
közben már kevesebb szö 
esett arrol, hog) an gazdá!Lod
nak az ö:·ök„éggel. miként 
grarapítjúk a „vnsuta<; va
gyont" a mai vasutas férfiak, 
vasuta,; a . zonyol,. 

Hogy;1n él mn egy vasutas
család? Egy va:,utas házas
pár"/ 
Olyan e!salúdot választottunk, 
amelyiknek neve ünnepi meg
pmlékezé:;ben is elhangzott 
dicsérete:. példaként. 
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A férj S=tktai En,in, a bu
dapesti 1gazgató,;;ig forgalmi 
osztálvának íóelóadója. , Teg.r
\ enkettóben. retMgi után 
ke1iilt a vasúthol, Apjától, a 
váci fűtőház mozdon.rlakato
sától vette át a :,tafétabotot, 
arnivpl " -'"'"e;yapja, az érsek
újvári mozdonvvezető indult 
�l. még 1871 --ben. Forgalmi 
szolaálattevőkent többft>lé 
mer,fordult a:: országban. Pá
lyája a felszabadulás uhn 
&1.épen ívelt fölfelé. A buda
P�ti i�azg3\ós•íQon jobb parti 
és bal parti főmenetirányító-

k<'nt szolg,\t, majd vonalbiz
tos ktt. Külünbuló beosztásai
ban sztahano\'tsta. kiválo dol
gozó é,; érdemes ni:;ulus cím
mel tüntettek ki. Képe::te ma
gát, elt'ége;;te a hároméves 
mar;:ista egyetemet. Beiratko
zott u fel. ófokú va útfnrgalmi 
technikumba b, dc 19ti7-ben 
súh e. b:ilc t ,•rle. soi<aig be
t gesltcdett, a tanulást abba 
kell<' t hag ·nia. Aztán teljesen 
f(']épült, ám mintha ekkor 
1c;,� mcglört volna pályájá
nak íve. 1971) áprilisa óta, 
amikor megin.dttlt a s::obi vo
nat rekonstrukciója, oit dol
go_ik fontos kik;/ldetésbcn: az 
anyagvonatok irányítása, a 
1,ülönbö::éí építésve=etöséqek 
szá!lLtásainal: összehangolása, 
:ai:artalan lebonyolítása a fel
adata. Nehez szolgülat. Allan
do munkahe!ve nincs, ,.irodá
ja" Budnpesttól Szobig ter
jed /\.mint ö mondla ;  .. i\lin
diq oda meg11ck, ahol a:: ég 
dürög". M g is látszik rajla. 
hogy kevés idöt tölt fedél 
al::tt, bore néger barna, mint 
a pályamunkasoké. 
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A felc�ég családfájára 
ugyancsak Érsekújváron vés
ték fel az első vasutas nevet, 
másfél évtizeddel később. mint 
íérjéére, 1887-ben. Akkor lett 
a nagvapja az újvud p,\lya
mémtíkst<,::en pályaór. Apja is 
újvári va uta voJt. onnan 
került Budapest-Jozsefi•áros-

ba, s miután mé� többfelé 
i.zolgáll, Kobá nya.-f clsóröl 
ment nyugdíjba, mint kapus. 

Sziklainé 1952 óta dolgozik 
a va--útnál. Szo,·galma, ráter
mett. ége, _c:yo!'Nln vitte elóre. 
1963 óta s::emi:ly::eti 1:e=etö a 
1:áci palyafcnntartási fönöksc
gcn. Jelenlra o a csomoponti 
pártbí:ottscig titkára is. 

Hatvanhetben eln•gezte a 
J·óztp kutat, 1969-71-ben az 
áltnlános lt-velezó tiszti tanfo
lyamot. S=olgal.a.ti beos:;tcisá
ban 530-550 ember személy
zet& ügycinefo inte::oje, Tavaly 
ós.lig a munkaugy is hozzá 
tartozott, ekkor kUlönváln!<z
tott.-í.k a két munkakiirt. Amíg 
eg}·ütt volt, csak munkából 
me� tanulú�ból állt az élete. 
Hogy miktént nevelt fel köz
ben két gyl:reke:t, atTa nem
igen tud magyarázatot adni. 
,.Segített édesanyáui is, al.i ve
lűnJ: él, és most 80 éves" -
mond.ia szerénvcn. Fiuk. a '.!5 
éve.s Viktor múr kireoült a 
csaladi fé,zekbol. Vasuias ó Is. 
Budaoe�ten szolgúl. Felesége 
szintén vasutas, a l\IAV-kór
házban do!(lozik. A kisebb[k 
gyerek. Katalin, 17 éves, mo,;t 
lesz negyedike.; gimnazista. 
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A családi fészek Vüc egyik 
külső negyedében van. Sziklai 
En•ln örökölte ·az éclesapiától. 
Rr>gi, dc karbantartott, jó be
os:tásu épület. Előtte virágos-

A Közlekedési Kikötői és Halászati Dolgozók 

Szakszervezetei Nemzetközi Szövetségének 

J{ril11tkoz11t11 11 szudáni helyzetríil 
A Közlekedési, Ktkötöi és Halászati Dolgo.:ók Szakszer

vezetei Nemzetközi Szövetségét felettébb felháborította az a 
hír, hogy Szudánban tömegesen letartóztatják és űldözik a 
szakszervezet harcos tagjait és más hazafiakat. 

A szövetség elítéli a szudáni munkások s7.a.kszervczetei �zö
vetsége fölitkárának. Shafie El Sheikh elvtársnak. a Szaks?ef· 
vezeti Világszövetség alelnökének meggyilkohsat. Shafie El 
Sheikh elvtárs a béke f nntartásáért és a népek kö7.utU ba
rátság elomozdításaért megkapta a nemzetközi Lenin-díjat. a 
szakszervezeti mozgalom kiváló személyisége volt. aki az egész 
életét é!Z imperializmus ellen, a békéért és a sznkszen·ezetek 
egységéért folytatott harcnak szentelte. A szak.57ervezeti funk
cionáriusok üldözése. a Szudáni Munkások Szal,;szervezetei 
Szövetsége főtitkárának és a szudáni munká�osztály egyéb ve
zetőinek, a Nimeri-rezsim által történt meggyillcolása a szak
szervezeti és emberi szabad.ságjogok megsértését jelenti. 

Ezek a gyillwsságok nyilvánvalóan csökkentik az antiim
perialista eról,et és az ipmerialisták céljait szolgálják, akik ar
ra törek.�zenek. hogy megtörjék a dolgozók egységét az arab 
orszagokban abban a harcban, amelyet a reakció és az izraeli 
agresszió ellen folytatnak. 

Egy női vonatkísérő brigád 
A nők munlrn.körillmén\'ei

ne,-. szocial'" hely"'.el,ér,ek javí
tását Debrecen állomáson is 
gondo.,an ö. szeállított ín éz
kedési terv segíti. Eszerint 
peldául az új menetrenddel 
kapcsolatos fordát úgy kellett 
elké,z ·teni. hogy az utazo 
szolgálatnál dolno::-ó 1u5k ese
tenként 21) óránál többet ne le
gyenek tárol. Az így elkészi
tett ,zolgálati beosztással a lá
nyok. ass::onyol.: elégedettek, 
hi zen ha\·onta csak egy al
kalommal töltik o\ honuktól 
tá,·ol az éjszaká•, laktanyá
ban. 

A nöi brigadol.: pontos, lel
kiismeretes munkái·al vi.-;::o
nozzak a gondoskodast. Közü
lük csak egy a képen lá ható 
brigád, ameh·iknek Va1·gyas 
Ilona. a \·eze\óje. Példásan vég
rett vonatn'!-2X.•töi szol;::cilatán 
túl szakszervezeti bizalmiké1 
is 1.0\'ékenvkedik, és tagja a 
KISZ-vézetösegne-k. A kö ·et
ke7Ál oktatási évben ó lesz az 
ifjú,ági szer, < ret politikai h
kolajának eg\"lk elóaclóia. Ki
tün\>etett, kivalo dolgo1..ó. 

A br"<;ád m·isik  taela . •  aa,, 
Er::sébt't jeg_ ·vlzst(áló. Ké 
g ·ermek neveleséról gonclo. -
kodik, <?mellett a műhely
bizotts:igban végez kiemel
kedó :i�s.,dalm! munklit Ko
vács Er::sébet, a harmadik 
btigádtag. munkásór. Ezenkí
\"ÜI az üzemi ké>zllabdncsapat 
vezetöje, és a KISZ politikai 

kert, .sziklakert. Lát!>zik a há
zon. hogy akik lakják, otthon 
érzik magukat benne, és nem 
vágynak el innen. 

A ház gazdája korán ebred, 
reggel :5-kor már talpon \/an. 
Hat órakor motorkerékparjara 
pattan, és indul „irodájaba" a 

vonalra. Szereti motorját, 
mert olyan munl,ahclycn, 
mint az övé, gyorsan mozog
hat vele, késedelem nélkül el
juthat mindenhová. ahova 
kell. Csak az bántotta, hogy a 
saját motorhasználatü-t sokáig 
nem kapott kilométerpénzt. 
Naptd(jb11n sem r�szesült, pe
dig több,;zör kérelmezte. ,. Te 
a V1makanyarban nyarals::, 
minel. 1wl;ecl a napidíj'' 
n1ondtak nch..i. El';ty i;az�atói 
pályabejár.isnal, kellett jön
n 'e. hogy megkapja. ami jár. 
Tóth János igazgató gyorsan 
iniézkcdett; juniu� óta S=iklai 
Ervin motorhas=nálati díjat és 
napidijat is /(.(1,p 

Lás�uk. milyen a „nyaralás" 
a Dunakanyarban "! 

Három épitésve::etöség, 
e::cnl.fi;ül a hídcpítési fónök
ség ket rés:.Ieoe doluo-ilc a vo
nalon. Nagymaro�ig a felső
vezetéképfté i főnökseg_ 
Nagymarnstól Szobig pedig a 
csehszlovál· felsóvezetéképí
tők munkálkodnak. Mind
egyiknek szakadatlanul érke
zik u2 anyag. Ezenkívül az 
építési fönökség szalag:;oros 
alávl'ró, rostáló. vágánybontó 
és -fektető gépei Is itt vannak, 
Jönnek-mennek a ho�-zúsín
szállító, a vendégs!n-fektetö 
szerelvények. hol Ide, hol oda 
irányítanak zúzott kóvel ra
kott kocsil·at, vagy meneszte
nek anyagért már kirakott va
gonokat. 

A munkálalok jelenleg a 
verőcei szakaszon érke;i;tek 

i ·kola helyettes propagandistá
ja. 

A legifjabb b:·igádtag Oláh 
Sándonw. Alig egy éve került 
a vasúthoz. de jegyvi;,,sgálói 
munkáját kezdettől fogva ki
fogástalanul végzi. A vonatkl
sérők KISZ-alapszervezeteben 
is megállja a helyét. Végered
ményben neki is része van ab
ban. hogy - az állomás veze
tóin k megállapítása zerint -
a nők a férfiakkal eg}·e-nló 
mértékben veszik 'ti részüket 
a gazdasági és társadalmi fel
adatok elvégi;éséból. 

Czeglédi Sándor 

csúcspontra. Ott tarló:i:kodik 
Sziklai Ervin, onnan Irányítja 
a rendlávü! bonyolult, �okré
tú szállítási munkat, úllandó 
érintkezésben az állomá:;ok
kal, hogy az építkezés ne aka
dályozza a menetrend szerinti 
teherforgalmat, fó!eg a:i: átme• 
nő forgalmat, amely ,·áJtozat
lanul erös. s amclyel. ha va
gány:cirakka1 is, de fenn kell 
tartani, mert népgazdasági ér
dek, hogy a Csehszlovákia fe
lől érke-zö vagy arra irányuló 
tranzit.szállítmányok elju sa
nak rendeltetési helyükre. A:: 
állomásokkal 1,itlinö a:: együ.tt
múl<ödés, mindent meatesz• 
ncl. egymásért, és slkcrcse.n 
egyezteti/e össze a nemzetközi 
meg a helyi vonatforgalom 
é,·dekeit a:: építke::ések szállí
tási érdelwtvel. Nem minden 
építesvezetőség érti asonban 
meg, hogy munkáját ö. sze kell 
hangolnia a többiek m unkájá
val, aszerint, amint. a szfillf. 
tások forgnlmi parancsnoka, 
Sziklai Ervin, a kezében ösz
szefutó szálak alapj,m meg
tervezi és folyamatosan irá
nyítja. A 4-cs építé.rnezetüség 
például. amel!I kczcletben 
egyedül dolgozott a vonalo11 
és megszokta. hogy más i'pí
tökre nem kellett teTdntettel 
lennie, 1.:iváltságokat kér ma
oána.k. 

Emiatt sűrűn vannak surló
�lások a 4-e.� épftésveze1őség 
e� a forgalom vezetője között. 
Sok bosszúságot. két zcr<'s 
munkát, nehéz kü?.delmet 
okoz ez Sziklainak. Hctenl,ént 
kétszer-hároms::or este 7-8 
6ra/cor vetrídik Tura mert 
gondoskodni akar róla'. hogy 
az anyagvon.atol-.:at vontató gé
pel. sze1nélyzete is idejében 
hazalwrüljön, meg akar gyli
ződnl arról, hoi:y a 4-es épí
tésvezetőség lerak•· -e az 
am·agot, stb. Sokszor elófor
dul, hogy vacsor:1 uwn még 
egyszer ki.szalad hü�éges mo-

A törzsgárda 
megbecsülése 

10 ... 

Arok is van, 
gödör is van . . .  

A zalaegerszeg-zalalbvoi 
vonal több állomásán. llletve 
megállóhelyén meghosszabi:>1-
totui.l, az utasai< le- és fels7.!•l
lására szolgáló peront, miota 
forgalom1)a állitottai, a !wr
szerü, mellékvonali moto1·\·o
natot, a Piroskát. Ügy lát.;z1 · 
azonban, h'lgy Budafáról me.,
feled kezett valaki. 

Július 26-án szemtanu . 
voltam annak, hogy a vonatrul 
leszálló kisgyermekes anya 
megcsúszot;. és .i ru·erei�l,el 
együtt az árokba esett. Szz
rencsére, ebben az >'setl.Jen na
gyobb baj nem történt. 

Jó lenne. ha l�alább 1€
hány talpfát eg)'más melle 
fektetne a bu-'-�fai megallu
ban levó hídnal a pályafenP
tartás. míg eg_v-".zy utas a ia
bát vagy a kezét el n-,m tori. 

(markos) 

torján vclamelyik munt,a
helyre. hogy ]ássn, rendben 
van-e minden a másnapi 
munkakezdéshez. 

Felesége, barátai már tobb
ször kérdezték tőle, miért csi
nálja dolgát ilyen önemésztö 
precizitással, egé:;zségét veszé
lyeztető hajszában, kitéve m. -
gát annak is, hogy ellcnsege 
támad. Azt felelte: ,.Csinálom. 
mer·t így diktálja a lelkiismc
rerem. Mert így csinált.a az 
apám, a 11agyapám is I" 

»» 5 <«O 

Otthon, a meghitt családi 
fészekben, munka végeztével 
- most, hogy már Sziklalné 
is utána van iskoláinak és 
tl•bb idejük van magánéle
tükkel is törödnl inkább 
íeloldódá<st, örömet, pihenést 
hoznak a családi. meg a ba
ráti beszélgetések a napi él
ményekről, munkájukról. 

A családi tanácsban te111né
szetesen Kati is részt ve,z. 
Hbzen mar nagylány, komo
tvan gondolkozik és jól tanul 
A haCTt1adik osztályt 4,6 fü
la:;gaI végezte. Most, hog.v ne
gyedik osztalyos lesz, és érett
ségi után pályát kell majd 
választania. gyakran szó esik 
arról is. mi legyen Katiból'! A 
nyelvtanuláshoz vonzódik. Az 
o:osz mar egész Jól megy ne
ki, a némettel is szépen halad. 
De szóba kerlil t az is, hogv 
esetleg vasutas lesz. Sokat 
�ondolkozott ezen a kislány, 
es egyszer azt mondta: .,01. 
vast:am az újsagban, hogy a 
vasutnak közgazdászokra van 
szüksége. Mi l<'1me, ha kiJ::
r,�zdasági e!llfC'tem n11eli, sza
kara pályámék és nyelvtu
dással elmen.nélc V43Utas kö::
gazdásznak?" 

Lehet. hogy Sziklai Kati 
a vasútnái köt majd ki?  

Szása f'erene 



8 MAGYAR VASUTAS 

HATVANÉVES 

a Miskolci Vasutas Sport Club 
r ;.A aport közelebb hozza az 
embereket egymáshoz érzé
seikben, gondolkodásukban ... " 
- hangzott el 1011-ben az 
M VSC alakuló közgyűlésén. 
Mai meghatározásában a sport 
társadalmi ügy. Ennek a ne
mes ügynek szolgálatáról ta
núskodik az MVSC hat évtize
des fennállása. 

Terjedelmes lenne a jubiláló 
egyesület 60 éves működésé
nek csak vázlatos ismertetése 
is, azért megemlékezésünk 
csak az ünnep1 jelent emeli ki. 

A 11 szakosztállyal muködó 
egyesület nagy erőfeszitéseket 
tett a közelmúltban, hogy a 

mintegy 900 aktív verseny�ó
jének biztosítsa a fejlődéshez 
szükséges korszerű létes!tmé• 
nyeket. E cel:kitüzés elérésében 
igen jelentős segítséget kapott 
az egyesület a Vasúti Főosz
tály és a Vasutasok Szakszer
vezetének Elnöksége által 
nyújtott anyagi támogatásban, 
melyet az •Míl'S helyi szervei 
és a vasutasszakszervezet te
rületi biroltsága egészített ki. 

Az anyagi támogatás gyors 
realizálását - a sportfejlesz
tésért felelósökön kívül - a 

ZÁHONYI LANYOK 

sportszerető vasutas dolgozók 
társadalmi munkájukkal ered
ményesen támogatták. A „Pe
tőfi" és „Alkotmány" szocialis
ta brigádok kezdeményezésére 
Miskolc-Tiszai pályaudvar, a 
központi és más szolgálati 
ágak dolgozói jelen tós részt 
vállaltak az ómiskolci pá
lyafenntartási főnökség által 
minőségi szinten kiVitelezett 
munkálatokban. 

A sportlétesítmények fej
lesztésének eredményeként el
készült a labdarúgópálya fü
vesítése, a tribün átépítése, az 
öltözők emeletráépítéses bőví
tése, a mosdók és zuhanyozók 
korszerűsítése, tanmedence 
építése a kajak-szakosztály
nak, a kézilabdapálya felújí
tása, edzőpálya kiképzése, a 
betonkerítés felújítása és egy 
orvosi szoba is létesült. 

Hatékony segítséget adott a 
járműjavító üzem területát
adással, gózfűtési és vízszol
gáltatással, valamint egyéb 
segítő tevékenységével. 

A közeljövő tervei: az atlé• 
tikai pálya korszerűsítése, íf• 
júsági klubház létesítése, a 

gól lövőcipőben 
Kispályás, n01 labdarúgó

csapatot alakitottak a záhonyi 
szertárfőnökség és a gépesí
tett rakodási főnökség sport
kedvelő, vállalko-.t.ó szellemű 
lányai. 

A két csapat tagjai meg
ke-�dték az edzéseket, s a kö
zeljövőben helyi rangadó 
mérkőzést tartanak. A zá.ho
nYi osomópont körzetében 
még egyedülálló sportesemény 
várhatóan nagyszámú közön
séget vonz majd, s ezzel meg
szúrok azon a tájon is a fér• 
fiaknak a futballban betöl
tött egyeduralma. 

Záhonyban egyébként a 

többi sport-ágra sem jellemző 
a holt szezon. Alig fejeződött 
be .az NB III-as bajnokság -
amelyben a ZVSC a második 
helyen végzett -, máris meg
kezdődött a kispályás labda
rúgó üzemi bajnokság. Mivel 
a részvevő csapatok közül az 
első három helyezett veretle
nül végzett, a gólarány dön
tötte el a bajnoki címet. !gy 
el.só lett a TBFF, második a 
kocsiszolgálat, harmadik a pá• 
lyafenntartás csapata. 

Jelenleg két csoportban, 
nyolc szolgálati ág részvéte
lével nagypályás labdarúgó
bajnokság zajlik Záhonyban. 
Mellesleg : nemrég a záhonyi 

vasutasok szerezték meg asz
taliteniszben a területi bizott
ság kupáját, s a Debrecenben 
rendezett versenyen az egyé
ni első helyezett is közülük 
került ki ebben a sportágban. 

Egeressi Zsigmond 

Ujra az OB I-ben 
Na.gy bravúrt hajtott végre 

a BVSC fiatal játékosokból ál
ló vízilabdacsapata. Az OB 
!l-ben nemrég befejeződött 
bajnokságot 100 • százalékos 
eredménnyel, veretlenül nyer
te. A csapat, amely egy évvel 
ezielőtt meglehetÖ6en furcsa 
körülmények között volt kény
telen elbúcsúzni a legjobbak 
mezőnyéből, most bebizonyí
totta: az OB I-ben van a he
lye. 

A csapat a kiesés után meg
gyengülve indult az OB !l-ben. 
Hiszen egyszerre négy játékos, 
Szeri, Zsoldos, Németh II és 
Kőrösi távozott más egyesület
be. A többiek azonban lelkes 
játékkal. kárpótolták őket. Ti
zennyolc mérkőzést játszottak. 
Valamennyi találkozón győz
tesként hagyták el a meden
cét. összesen 140 gólt dol1tak 
és csak 41-et kaptak. 

Csorbatelepi tó mellett kajak
kenu versenypálya és csónak• 
ház építése és minőségi spotct• 
teljesítményeket növelő be
rendezések beszerzése. 

Az egyesület vezetése a 
sportolási lehetőségek dinami
kus fejlesztésével kivánja 
megteremteni azokat az objek
tív feltételeket, amelyek az 
ifjúság íokorottabb bekapcso
lásával biztosítják a vasutas 
sportolók minőségi utánpótlá
sát és az eredmények növelé
sét. 

Az MVSC elnökségének ha
tározata szerint július 31-én 
szerény jubileumi ünnepséget 
tartottak. Ezen üdvözoll&k az 
egyesület alapítóinak egyetlen 
élő tagját, Ligeti Károlyt, az 
egyesület olimpiai és országos 
válogatottjait, a veterán és ak
tív sportolókat, az egyesület 
fejlesztésében élenjárókat. A 
hat évtizedes sportmunka elis
meréseként megtisztelték je
lenlétükkel az ünnepi össze
jövetelt a szakvonal, a város, 
az MTS és a mozgalmi szer
vek képviselői is. 

dr. Deák Ferenc 

A szerkesztőség üzeni 
CzeglédJ Sándor. Marosán Pál 

Debrecen ; Egeressl Zsigmond za
hony; Nagy Z.ottán. Bödür Jó
zsef Szombathely; Szücs Ferenc 
Hatvan;  Bognár Károly Tapolca ; 
Hajdu László Bp. ; Sziiádl Sán
dor Szeged ; Markos Jozset Za
laegerszeg : Nagy Elemér A'"sa• 
Erdőkürt; Tóth László Dombó
vár: Leveleiket lapunk anyagi• 
hoz felha,;z.ná!Juk, 

Tóth Kálmán Recsk-Parádfür
dö, Szilágy! Sándor Bp. BVKH; 
Nagy Elemér Acsa-Erd6!<.tlrt; 
Markos József Zalaegt-Nizeg ; Föl
dl József Szolnok; KJss Lajos 
Alsóörs : L•velelket llleU!kes 
ilelyre IOVibbltotruk. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a sz.akszer
vezeU bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe aJanlJuk a követke
zöket: 

A 30. számból : 112 �!IG'l97!. 3. 
e. Vasúti Munkavédelmi Sza
bályzat a dolgozók egészs�ge és 
testi épsége védelmével kapcso
latos kérdésekröl. 

A 31. számból : 112 83!11911, !. e. 
A MA V szervezeti egységei 1971. 
év végi részesed�sének változó 
keretrészére Jogosltó felt�lelek 
meghatározása. 

Köszönetnyilvánítás 

Ezúton mondok köszönetet mind
azoknak, akik :tt!rjem, 1'..,okl István 
elhunyta alkalmából f!Yászomban 
osztoztak, és a temetésen részt 
vettek. 

Ozv, Fold lstvl1nn6 

, 

FAZbKAS LAJOS : 

ÜTI MOZAIK 
Utaztam városokba, országokon át, 
álltam pályaudvarok hűs csarnokában; 
amig más vtd.áman ölelte rokonát, 
a régen-távozót szerelemmel vártam. 

Jártam a tiszta Alpokban, ahol 
a felhők a hegyeket ölelik, 
s hol a kis faluk odah1ízódnak ' 
a hegyekhez, fől a fenyvesekig. 

Meren17tem -reklámok fényzuhaoogában, 
mig dörgött mögöttem Milánó vas-szíve; 
Ndpolyban szép Dél szegényeivel háltam, 
s néztem, a szédítő terek fényeibe. 

Délen azúr tengerben fürödtem, 
számhoz csapta, sós karaját a hab. 
S távol, mint egy szörny, csatahajó túnt 
föl, messze-szigetnél hatalmasabb. 

Klh· PERC TARTÓZKODÁS 

Felejthetetlen élmé11y Haj1mískére11 
Az idei vasutasnapon feled

hetetlen élmenyben volt ré
szünk Hajm.asker állomáwn, 
miközben Sz.ombathelyrol Bu
dapest-Déli pályaudvarra to• 
vábbitoltuk az 1817-es sze
mélyvonatot. 

Az M62-113. számú Dicsel
mozdonyt Sza 11yi János ve
zette, aki 23 éve telj�sit 
szolgálatot. A vonalvezelö én 
voltam, 35 évi szolgálattal a 
hátam mögött. A két jegyviL.S
gáló, Bodorkos Istvan és Ge
rencsér Jó::sef szintén vele
rán, nem sokkal a nyugdíja
zás elótt. Mind a negyen szo
cialista brigádba tart zunk. 

Mi tagadas, bizony konny 
szökött a szemünkbe a meg
hatottságtól, amikor a vonat 

megállt. Végh Llis:;ló fel
ügyelő, állomásfónök veze
tesével egész küldöttség fo
gadott bennünket. Ort án La

jos főintéző és kislánya, Nyer
ki József és kbfia virágcsok
rokat adtak át nekünk, maJd 
az állomás minden dolgozóJa 
meleg szavak kíséretében üd
vözölt bennünket, további 
sikeres m unkát, örömteli vas
ulasnapokat kívánva. 

A kétp€'l'CCS tartózkodás 
után gyorsan el kellett bu
csúznW1k, de a megtisztelte
test. a boldog pillanatokat so
ha nem fogjuk elfelejteni. Kö
szönjük Hajmásker állomás 
minden dolgozójának. 

Bödör József 
vonatvezető és brigádja 

Hetvenöt éves a szegedi 
MÁ. V Nevelóotlhon 

A mi!lenn. um l\'ében, 1896. 
szeptember ti-án litenhárom új 
közintézmény avatasát ünne
pelte Szeged városa. Kórházalt, 
egészségügyi intézmények, is
kolák, a kultúrpalota és más 
középületek ,íladásával egy
időben avallák Szeged-Alsó
város akkori legnagyobb épü
lettömbjét : a „MAV Szegedi 
Nevelő- és Tápinté.=ct"-ét. 

Hetvenöt évvel ezelőtt való
sult meg teMt elöször, hogy a 
települések jskoláitól távol 
fekvö kis vasúU órházak dol
gozóinak gyermekeit - a sze
gedi üzletvezetőst'g javaslatá
ra és a város akkori tanácsá
nak anyagi és erkölcsi támo
gatásával - a vasút vette gon
dozásba. 

Háromnegyed évszázad nagy 

vendék, és hogyan él ott ma 
már 320 ifju, az eletre céltuda
tosan felkeszülő emberke. Is
merteti ezenkívül a könyv 
azt is, hogy milyen harcok 
közölt szüleitek az eredmé
nyek vagy következtek be át
meneti kudarcok, hogyan ala
kultak kí bizonyos szokások 
é; hagyományok, miközben a 
növendékek ezrei nőttek fel és 
váltak telje· értékű emberré a 
Magyar Allamvasutak védő
szárnyai alatt. 

Az évforduló alkalmából ki
állításokat is rendeznek. Be
mutatják a közönségnek a ré
gi épület korszerűsítésének és 
egy új épület létesítésének ter
veit. Mert a ncvelőotthonnak 
nemcsak gazdag múltja, ha
nem ragyogó jövője is van. 

�-----------------------------------------, idő egy intézmény életében. A Az ünnepi készülődés idő
szakában az intézmény veze
tősége szeretettel kéri a volt 
növendékeket, hogy ;elentsék 
be jelenlegi címüket régi, m.á
sodil, otthonuknak. Az ünnep
ségek idejére tervezett találko. 
zóra így válik lehetővé a meg
hívók szétküldése. 

K E R E S Z T R E JTV.É N Y  
Vízszintes: t. AUgllSZtUS 20-'t. 

14 . . . .  Romain, híres francia iró. 
15. Vajon könyvelte? 16. T-vel a 
végén. fogpaszta márka. 18. Visz
sza: csípős, pajzán, ingerlő. 19. 
Betűpótlással ilyen sziget is van. 
20. A 16 legmagasabb pontja. 22. 
Meghatározott órára. 23. Kérdő
szó. 24. Megkeresi a kenyerét 26. 
E. Z. O. 27. Termelőszövetkezetek 
Országos Tanácsa. 28. Uta
zó társaság a sivatagban. 30. 
Az osztrák államvasutak be
\.Jjele. 32. Csontokat köt ösz
tsze. 33. Növény. 34. Rang-

Jelztl. 35, Mlnt 20 vlzszlntes. S"I. 
Ikon páratlan betüi. 38. Ruhamo
deU. 40. Latin anya. '12. Mlkrosz
kópnak a szem elé eső lencséje. 
44. J!:nekló hang_ 45. Fejér me-

. gye! község, 47. Azonos mással
hangzók. 48, Kisebb!\, leszáliit. 51. 
Személyes névmás. 52. EszméJe. 
54. Nigéria fővárosa. 55. BUUárdo
zási kellék. 57. H-val sodronya. 
59 Nagy madár. 60. Mongol no
mád lovas nép volt. 61. Azonos 
betűk. 62. ::E;ppen rövidebben. 64. 
Folyót szel át. 65. Két mással
hangzó. 66. Jugoszláv városban 

lakó. 69. Szombathely római ne
ve. 

FOggöteges: 1. Rizsbtll. készUlt 
szeszes ital Já.va stigetén. 2 Ka
�atokon. 3. Egy ásványcsoport 
összefoglaló neve. 4. Anyagok ho
mogén elegye. 5. Régi kínai pénz
egység. 6. Mennl mássalhangzói. 
7. Juuat. 8. Az ltterbium kémiai 
jele. 9. U_ E. S. 10. lme. 11. Káder 
betűi keverve. 12. Vasú.ti kocsik 
kelléke, 13. Kenya fővárosa. 17. 
Maláj nép a Fülöp szigete!<en. 20. 
Déltiroll város. 21. Védett kikötő
hely. 24. A mai nao. 25 Teve fé
le állat. 27. Szomszédos ország ál
lamfője. 28. Nógrád megyei köz
ség. 29. Délafrlkal államszövet
ség egYik tartománya. 31. Dráva
menti község. 33. A szobát hntá
rolja. 36. A 48 vfzszlntes kezdete 
38. Község Haidú megyében. 39. 
Város a Szovjetunióban. 40. Té�z
taféle. 41. Szomszf>d nl>p. 4:l . ... Já
nos, románial !est/5 (1886-1949). 41 
Árnyas hely a kertben. 46. A do
hány alk4loldája. 49. Német név
elö. 50. Kerti munkát v�'{ez. 52. 
E� az esemény au,p.tsztus 1-VPJ 
fügi? ösoe.ze. 53. Ros�:ml hall. 55. 

Dunántúli b�nyá!.zközsée'. 56. 'T"a
nft, nevel. 58. Az egytk s7.ü1<'5�. 
60. Csaloitató. 63. P. B. V. "4. 
• . fz. hívó mohamed�n. 67. Gö
döllő szélet. 68. t. F fi9. A su.ma
rinm ve«Viele. 70. Sfr. 

Beküldend6 :  vízszintes 1. fU,ittl
leges 52. Beküldési határldo: 1971. 
szeptember 10. 

Az elózö' keresztrejtvény helyes 
megfejtése : Vasúti UJltásl sza
bályzat. Kezdeményezés kibonta
koztatása. 

Egy-egy konyvet nyertek az 1971. 
évi 14. számunltban megjelent ke
resztrejtvény helyes megfejté
séért: Gyenge Károly Bp., VI .. 
Majakovszkij u. 106. 11. 8. Virágh 
Józsefné Sopron, Déll pu. Farkas 
Jenőné, Veszprém, \.Vartha u 
24/a, Kocsis Péter, Gödöllő, Mun
kácsy M. út 3.'a. B. lépcsőház I. 
em 4. Nagy Józsefné, Vésztő, 

Bartók Bél& u. n. 

szeptemberi ünnepségsorozat
ra megjelenő emlékkönyv 180 

oldalon tárgyalja a MAV Ne
velőotthon múltját, jelenét. 
Fényképek. egykori újságcik
kek, emlékezé ek elevenítilc 
fel a régi időket. Azt, hogy mi
ként talált otthonra az inté
zet fa!ai között az elsó 200 nö-

Ln'él egy utastól: 

Dr. Szabó Tibor 

,,A vasutasok nagyszerű emberek" 
Nag)'szerü, derék emberek a vasutasok. Ismét alkalmam volt 

meggyőződni  róla. 
Július 17-én az Esztergom felől 21 óra 30-k,,r érkező sze

mélyvonatról szálltam le feleségemmel Óbuda állomáson. A 
60-as autóbuszon ültünk már, amikor megdöbbenten észre
vettem,_ hogy_ kistá.skámat, benne személyi igazolványomat. 
kapu- es lakaskulcsaimat, szemüvegeimet, készpénzemet a vo
natban felejtettem. Szinte feldúlt állapotban tértem vissza 
az állomásra. 

Ott az�nban Laboda István forgalmi szolgálattevő a leg
nagyobb keszséggel segített rajtam. Telefonált a Nyugati pá
lyaudvarra, majd 30-�0 perc múlva vette a hírt, hogy mehe
telc elvesztett értékeimért. 

.�özben, . amíg O_bu�a állomáson vártam az értesítésre. 
odaJott_ hozz�m Sellei Sandor tolatásvezet5, és - látva bőrig 
á�ott, siralm_as állapotomat - ülőhellyel, majd cigarettával kí
nait meg. Sot, amikor szolgálati kötelessége elszólí totta, és ki
ment a pályaudvarra, egész csomag cigarettáját ott hagyta 
hogy tetszésem szerint vegyem igénybe. 

A Ny_;1gati p_ályaudvar ügyeletén ugyancsak a legmesz
s�ebl:,'P;.eno _ud_variassággal fogadott egy fiatal tisztviselő. majd 
kis ide _m_ultan oda �rkezett Lelkes főfelügyelő, az ügyeletes 
tiszt Szive_lyesen nyujtotta át a leg,pontosabb leltárba 
vett tárgya,m_at, amelyeket - mint megtudtam - szintén egy 
va:;utas, Pmter Bela MAV főintéző adott le a vonat érkezése 
utan. 

A, péld�san _e1;1bersége:, az elóirá,os kötelezettségen mesz
sze, tulmeno elozekenységert, nagyrabecsülésem kifejezésével 
ezuton mondok köszönetet a vasutasoknak. 

Dr. Tarján Pál 

1971. AUGUSZTUS 111. 

- A MÁV-nevelőotthonok 
vezetőinek nyár végi munka
értekezletét augusztus 23-24 
-25-én Kőszegen tartják. A 
részvevők értékelik az elmúlt 
oktatási év tapasztalatait  és 
meghatározzák az 1971-72-es 
tanév főbb nevelési feladatait. 
Az évente több mint 1200 
gyermeknek otthont adó in• 
tézmények feladatainak vég
rehajtásához az idén 25 mil
lió forint áll rendelkezésre, s 
a nevelés egyéb feltételei i3 

biztosítva vannak. 

- A Magyar Honvédelmi 
Szövetség újabb alapszerve• 
zete alakult meg augusztus• 
ban Sátoraljaújhely állomá• 
son. Az ott dolgozó vasutasok 
- leszerelt katonák, KISZ· 
fiatalok - közül sokan jelen• 
tették be, hogy részt kíván
nak venni az alapszervezet 
munkájában. 

Nyolcvanezer talpfát 
adott át a M,i V-nak az elsö 
felévben a Faanya�védelmi 
és Fatelitö Vállalat. A dolgo
zók vállalásai nyomán lehe· 
tővé vált az átadási ütem 
gyorsítása. lgy júliusban már 
4.1 OOO talpfát kapott a vasút, 
s a jelek szerint augusztusban 
ismét túlszárnyalják korábbi 
teljesítményüket a vállalat 
dolgozói. 

- Hat lakást kaptak a ta• 
polcai vasutasok a helybeli 
Május 1. utca 9. szám alatU 
társasházban. Az újdonsült 
lakástulajdonosok a közel
múltban már be is köllöztek 
UJ otthonaikba. A sárvári 
Entzbruder lakótelepen szin
tén felépült a vasutasok 21 

lakásos háza. A beköltözés 
ott 1s megtörtént. 

- Vasúti szolgálati helye• 
ket látogattak meg e�yik jú
lius ,·égi munkanapjukon a 
Magyar Szocialista Munkás
párt Borsod me�yei és Mis
kolc , iirosi bizottságának 
gazdasá;;pohtikai munkatár
sai. Részt vett a látogatáson 
Dojcsák János, a megyei 
pártbizottság titkára és Dró
tos László, a városi pártbi
zottság tit.teára is. Emődön, 
Nyékládházán, Miskolc-Ti
szai pál,•audvaron ismerked• 
tek a vasutasok munkájával. 

- il:vek óta eredményesen 
működik a vasutas-postA.s 
klub a Heves megyei Nagy
tálya községben. Legutóbb 
dr. Pásztor . Pál, a miskolci 
vasútigazgatóság vezetője 
volt a klub \'endége. Nagy 
érdeklődéssel kísért előadást 
tartott a I\IAV fejlesztéséről 
és ebből a Heves megyét 
érintő kérdésekről. 

Gurítódomb építését 
kezdtél, meg Nyíregyháza ál
lomáson. Az elegyrendezéshez 
�asznált régi kis „csurgató" 
atadja helyét a Debrecen
Nyíregyháza közötti második 
sínpárnak. 

- A KJSZ VIII. kongresz• 
szusa tisztclelére 200 óra tár• 
sadalmi munkát ajánlottak 
fel a zalaegerszegi vontatási 
főnökség fiataljai. Munkájuk
kal a fütőház területét ren
dezik, csinosítják. 

- Harminchét évi szolgá· 
lat után nyugalomba vonult 
Bakóczy László felügyelő, a 
debreceni vontatási főnökség 
mozdonyreszortosa. Búcsúz
tatásakor a főnökség vezető
sége méltatta a kiváló szak
em�er érdemeit, amelyeket 
elsosorban a fiatalabb nem
zedék nevelésével szerzett. 

MAGVAB VASUTAS 
a Vasutasok S1akszervezetének 

lapja 
Szerkesztt a szerke�ztO bizottság 

Föszerke<;;ztö: Gulvá� János 
Felelős szerkesztő; Vtst Ferenc 

Szerkesztőség : 
Budapest, VI.. Benczűr utca 41. 

Telefon. várost · 229-872. 
o,emf : 1 9-71. 

Kiadja és terjeszti : 
a Néps,ava Lap:k1adó VJllalat 
Budaoest. VU.. RákOczi út 54.. 

Telefon : 224-819 
Levélclm: Bp 70. Pi. 32. 

Felel(")s ktadO: Gábor Márton. 
a NéDS?'ava L11nk1adt Vállalat 

lga1t?atója 
Csekkc::1t1mlac:.2ámunk: 

MNB 215-11 859 

57.fk ra Lapnyomda 
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EREDMÉNYES ELSÓ FÉLÉV UTÁN 

Aladlák a wándorzaszlól 
a szegedi Vasúligazgalóságnak 

A vasútigazgatóságok els5 
félévi munkaversenyében a 
szegedi igazgatóság dolgozói 
nyerték el ,a Közlel�dés- és 
Postaügyi Minisztérium és a 
Va.sut�ok Szal0$Zcrvezete 
.Központi Vezetősége voros 
vándorzász.laját, a vele járó 
400 e2leI" forint jutalommal 
együtt. A zászló üninepélyes 
átadására augusztus 24-én ke
rült sor a szegedi Tisza Szálló 
koncerttermében. 

A nap gazdag programja 
,:,alóban méltó volt az ered
ményes munkával kivívott el
ismeréshez. Délelőtt Szege
den tartották az igazgatóságok 
veretóinek egyéhként P.ksre 
tervezett értekezletét. Az 
igazgatói értekezlettel f!W· 
úfőbrn a területi bizottság 
�ndégül láttii a testület poli
tikai munkatársait és a szo!
plilati hel1,1ek függetlenltctt 
,zb-titkárait. 

Délután 3 órakor kezdődött 
ll zászlóátadási ünnepség. Az 
elnöklő Acsai Mihá!11, a terü
ietl birottság titkára üdvözöl
te a részvevőket, köztük G11ö
n ImTét, az MSZMP Közpo:.ti 
B::rotlság&,ak tagját, a 
C'.songrád megyei Pártbizatt
aág első titkárát, d,.. Més;tfro, 
X�otv miniszterhelyettest, a 
iiA V ve:rkrlgazga.t6ját, Szabó 
A11tttlt, a vasut=zak.sz,ervezet 
ffitkárát, a megye és a Vá."'OS 
vezető sza;reinek, testületei
nek képviselőit, a ?l!A V ve
l!'.érlgazgatóság, a v:i.sútigazga
tőságok, a helyi közlekedési 
& a nagyobb szállíttató vál
Íahtolc vezetőit, a kitüntete!t 
izegedi Igazgatóság dolgozóit. 

Az első félévben végzett 
· eredményes munkát Kis& Ká-

,.0�11 .igazgató méltabta. ll:r-
zékel<Lette besZ'édében, hogy 

jobbak az eredmények. Bár 
azok a tranzitszállítások 
tet!e hozzá -, amelyek az év 
hátralevő r�ben a Szo-vjet
uní6 és Jugoszlávia között a 
szegedi igazgatóság vonalait is 
éri.ntve kerülnek lebonyolítás
ra, lehetőséget teremtenek az 
eredmények túlszárnyalására. 

tel.át gazdaságosabban és fő
ként sol:kal kevesebb baleset
tel végezzük el a reánk háru
ló munkát. 

A beszédek elhangzása után 
dr. Mészáros Károly minisz
terhelyettes és Szabó Antal 
főtitkár átadta a vándorzász
lót a szegediek képviselőjé-

Klss Károly Igazgató átveszi a vándon:ász.lói 
(Laczkó Ildikó felvéielc) 

önök h lá.thatják -
mondotta azután a miniszter
helyettes -, how a 125 éves 
magvar t/asút dolgozói a tdr
sadalomtól minden megad
ható erkölcsi és ·anyagi támo
gatást megkapna.le. De látniuk 
kell 4Zt is, h0fl1/ a va-sutas
ság elsőrendű társa"lmi ügye 
a személ11szállítás. A tár
sadalom tagjai, az állampol-
6árok, a dolgozó emberek és 
minden vezető szerv képvise
lői aszerint ítélik meg a vas
utasságot, hogy személyszállí-

r.ek, Kiss Kéroly igazgatónak 
és Acsai Mihály területi tit
kárnak. 

A zá.sz.lót eddig 6rzó mis
kolciak jókívánságait dr. 
Pászt01' Pál igazgató tolmá
csolta, majd Győri Imre, az 
MSZMP Központi Bizol:tsága 
és Csongrád megyei bizottsá
ga nevében üdvözölte a szeg�
di igazgatóság dolgozóit. 

Száz vasutas kapott Kiváló 
dolgozó kitootetést, ezenkívül 
sokan részesül!:ek pé"l.Zju+a-
lomban. Kovács József 

Gyo1·sított gyümölcsexport 
KÖZVETLEN EXPRESSZ-TEHERVONAT KECSKEJJÉTR<>L 

Az „aranyhomok'' fővárosa, 
Kecskemét: gazdag gyümölcs
termő vidék központja. Jl:rthe
tő, hogy Itt a csúcsforgalom 
rendszerint a nyár derekán, 
már június végén, július ele
jén megkezdődik. 

- Az idén is ez történt. Jú
r.ius utolsó két hetében a 
meggy gyors érése adott sok 
munkát Kecskemét állomás
nak - újságolta Lőrincz An
tal állo:násfönök. - Napi 40-
45 kocsi feladás, főleg export-

A gyümölcsszállitások lebo
nyolítása csak egy feladat 
Kecskemét állomás sok és f.on
tos teendői közül. A 27 55-ös 
számú szo!nok-záhonyi 0110„s
tehervonattal például most is 
naponta 16-18 kocsi konzer
vet to-vábbítana1e szovjet meg
rendelő címére. 

- Nyári csúcsforgalmunk 
Idején is elsőrangú feladatunk
nak tekintjük a kocsikieg11en
lítést a záhonyi átrakó Tészé
re -:- hangsúlyozta Lőrincz 

Antal. - Naponta 100-Ul) 
K-kocsit és közel ugyanannyi 
G-kccsit tndftunk útnak, hof/'11 
elósegltsiik a tranzit• és a:i 
importforgalom ziivaniilansá• 
gát is. 

Eredményeivel, baleset.men
tes, jó munkájával Kecskemét 
vasutasal Is jelentősen hozzá
járultak a szegedi Igazgatóság 
első félévi kiváló teljesítmé
nyeinek eléréséhez.. 

szá!!l'tmány képezte a csúcs-
,-

------------------------forgalmat ebből a kedvelt gyü-

SIOFOKTÓL SZÁNTÓDIG 
mölcsből. Az ezzel kapcsola
tos szállítási feladatokat a 
Bács-Kislcun megyei Mezöter
mék Vállalattal jól együttmű
ködve zavartalanul bonyolítot
tuk le. 

- A ma Is világhírű kecs
keméti sárgaba=ack hogyan je
lentkezett az Idén a vasúti 
szállítások vonatkozásábe;n? 

Újabb vooalszakaszon mü�ödnek 
korszerű biztosítóberendezések 

- Elmondhatom, hogy állo
másunk hiánytalanul ki tudta 
elégíteni a sárgabarttck-cxport 
hú.tóJ.ocsiigényeit - felelte az 
állomásfőnök. - Ez részben 
a.,nak is betudható. hogy saj
nos az idei baracktennést a 
fagy- és jégkár eléggé „meg
tizedelte". így 25-30 kocsinál 
több feladási igény egy napon 
sem jelentkezett. A korábbi 
években naponta 60-80 kocsi 
sárgabarackot is útnak indí
tottunk. Gyilmölcsszállítmá
n11aink gyors továbbításához, 
amihez jelentős népgazdasági 
érdek fű=ődik, igen nagy se
gítséget adott az állomásunk
,-ól közvetlenül Bp. Ferencvá
rosba índitott 751 számú ex
pressz-tehervonat bevezetése. 

A Balaton déli partján hú
zódó vasútvonalon, Siófok és 
Szántód-Kőröshegy közőtt 
üzembe helyezték az új tér
közbiztosftó berendezéseket. 
Ugyanazon a napon, augusz
tus 17-én Zamárdi-felsőn és 
Szántód-Kőröshegyen is végleg 
megkezdte működését az új 
rendszerű. állomási biztosító
berendezés. 

Az említett, mintegy 13 ki
lométer hosszú vonalszakaszon 
másnap átadták rendeltetésé
nek a vasút-közúti keresztezé
sekben létesített három fény
sorompót és egy úgynevezett 
felhívásos sorompót is. 

A mintegy 16 mUl.16 forintos 
költséggel épített berendezések 
lényegesen növelik a közleke
dés biztonságát és a nyáron 
különösen forgalmas fővonal 
átbocsátóképességét. Ugya�k„ 
kor megszűnt a váltók. jelzők, 
sorompók kézi működtetésé
vel járó fizikai munka, hl„ 
szen a korszerű berendezése-
ket a személyzet gombnyoo 
mással vezérli. 

A vonal korsze�sítése eu.ei 
természetesen nem zárult le; 
mert a munkálatokat ·a vas

útépítők terv.;zeruen folytat
ják a vonal további részén. 

Ezt a vonatot naponta 22.30 
órakor indítják Kecskemétről. 
Ehhez a 7261-es tehervonat 
már 19 óráig behozza Kecske
métre az ugyancsak sürgősen 
továbbítandó gyümölcsszállít
mányo'.-tat a tiszai Yonalról, 
Lakitelek, Nyárlőrinc, Tisza
kécsl,e és Csépa körzetéből. A 
kecskemétiek nagy gondot 
fordítanak arra, hogy az ET 
151-es az etóirt TEEM-csopor
tositámak megfelelően leg11en 
öuzetl!ftva és így a lehetőség 
szerint mentes(tsék az ilyenkor 
rend:ctvül tűlterhelt fővárosi 
rende:ropályaudva...--t. Ezzel se
gíthetik elő a legjobban az 
idő múlására rendkívül érzé
keny expor.áru gyors továbbí
tását. 

PILLANATK.ÉP SZARVASROL 

Szolgálat és szolgáltatás 
- Sztróka11 József OO{llfok 

mutatkozott be találkozá
sunkkor Szarvas állomás veze.. 
tője. 

- Ejnye, de ismerős név. 
- Való!mn az. Neves tudó-

sok közül többen viselték a 
Sztrókay nevet. Rokonaim kö
zé sorolhatom péld.iul Sztró
kay Kálmánt, a népszeru tudo.. 
mányos írót, újságírót, műfor
dítót, aki egykor az Irodalom 

é& Tudomány, valamint az Ifjú 
Technikus egyik szed�esztőjé 
volt . • •  

A modern technikán:il 
Sztrókay állomásfőnök is híve. 
Örömmel újságolja, hog:, a 
Piroskák, a MAV szárnyvona
laln újabban forgalomba he
lyezett, hatrészes Diesel-mo
torvonatok a mez5túr-oroshá
zi vonalon Is közlekednek már. 
Az utazóközönsé!J M9ll()II 
megkedvelte a kényelmes, kul. 

--------------------------, turált utazást bi.ztosltó szerel
vén11eket. Ugyanúgy, mint az 
utasok igényeit, a fuva?'oztató 
felek érdekeit Is mindig szem 
előtt tartják az állomáslak. 

L4PZÁRTA UTÁN 

Ülést tartott a központi vezetőség 
A =kszerveret központi vezetósége augusztus 27-én -

lapzárta után - ülést tartott az alábbi napirenddel: 
1. Jelentés a SZOT 1970. június 2-i, a kormány 1013/1970. 

számú, valamint a központi vezetőség 1970. július 28-l -
a nópoZitikai munkáTót szóló - határozata végrehajtásának 
eddigi tapasztalatairól és a további fe1adatokról. 

2. Javasla.t a Sza.ks.zervezetek XXII. kongresszusa és a 
Vasutasok Szakw.a-vezete VIII. kongresszusa határozatainak 
Yégrehajt.ására vonatkozó in¼zkedési tervre. 

Tervezet a Vasutasok Szakszervezetének programjára. 
A központi vezetőség és az elnökség 1971. második félévi 

munka.terve. 
3. Tervezet a központi vemtőség szakbizottsága.inak 1971-

1972. évre szóló programjára. 
A központi vezetőség üléséről lapunk legközelebbi s.zá. 

mában részletes tudósítt.st közlünk. 

Szarvas állomáson egyéb-:. 
ként 22 vasutas dolgozik. For
gaL-nl szolgálattevők, váltó
őrök, személypénztáro.sok, rak„ 
tárnokok, málház6k. Létszlim
gond. nincs - legwillibbi& papí
ron. A nyári szabadságolások 
miatt azonban gyakran kell 
egymást helyettesíteni. 

- Az utóbbi időben Mn,m 
forga.lmista üdült tólünJi: a Ba
latonon - magyarázza az ál
lomásfőnök. Pótlásukról 
"házon belül" gondoskodtunk. 

a mtnd jobban kol"5ZC'rúoodő 
HA V tevé.'<enysége - ezen 
belül a �zegedi igazqa,tás6.'.1 
«roZgozóinak kiemelkedő mun
kája - jól illeszkedik a nép
oa,zd(J,Ság eqész területén el
irt giizdasá.gi eredményekhez. 
A vasút 57 millió tonna árut 
s7.1llftott az első félévben, s 
ez a teljesítmény rekord=k 
11�roít. Ilyen körülmények 
kö:-ött még megtisztelőbb az 
eloo helJ•ezést kivívni, hiszen 
a többi ig�zgat&:á,g wrületén 
1s nagyszerű eredmányek szil
lattek. Ki!ejtetre továbbá. 
h<>gy a szocialista murJ;aver
,!18!'1yben az i gazgatóság terü
le� dolgozó vasutasok 55 
gznzalé1ca yesz résrt, s ebben 
a verse.,ybsn a fiatclok Is 
sokk.a! aktívabbak, mint ré
gebben ,·oltak. A jó helyezés 
ré•1érl. lehetővé vált, hogy az 
első félévi eredmén}•ekért a� 
idán eddig mintegy Mtmi!!ió 
forint kerülhetett kifizetésre 
1..-iilönbözó prémiumok és ju
tiilm,ik fonná;ábttn az iga.zga
·tó.•.tq szolgálati helyein. 

tó vonataink pontosan, a me- ----------------------------------------
netrendben megjelölt Időben 

Ez tnáris jól összeszokott 
kollektfvára vall. Hozzátehet.. 
jük bizonyításként, ho/111 az 
állomás dolaozói közül n11olro11 
viselik a törzsgd1'da-tagok 
arany jelvényét, és ugya1usny
ni,,ian viinnak az ,izüstjelvi
n11esek is. A forgalmi és a ke
reskedelmi dolgozók különben 
egy-egy szocialista brigádba 
tartoznak. Munkájuk elismer& 
sét a főnöki Iroda falán ),át� 
ható oklevelek tanúsítják. Na
ponta átlagosan 50-60 leadási 
kocsi érkezik az áll�ra, s 
többségük ismét rakottan tá� 
vozik. Az állomás dolgozóinak 
legfőbb problémája, hogy oly� 
kor-olykor kevés az élőálla� 
tok szállítására szolgáló spe� 
c!ális kocsi. A hely! állami 
gazdaság ugyanis sok élőt · ex
portál : sertést Len1111elorszá.� 
ba Is Cse1,szlovákiába, vágó
marMt az olaszoknak, l0t,at 
F1'ancitiországba, juhof szintétí 
ltáliába is göröghonba. 

K!ss Károly külön gratulált 
il ilP.b1'eceni igazgatóság dol
gozó-!na..tc második helyezé.sük
höz, akik Igen szoros ver
senyben - alig egy hajsz:ál
r.Yira elmaradva - na/(vszerú 
'teljesi:bnénnyel érdemelték ki 
a t1ezérigttZgtttót e!i.,merést. 
Miközben me!!kMzönte a dol
gozók munkáját, kifejezte r� 
rnén}·ét. hogy a mtsodLtc f�l
'évoon. is ldemelked5 eredmé
'IIYeket érnek el a szegedi 
lg,i,:-,;at6&á,? clole-w.hi. 
. Ezután dr. Mészáro.• Káro?y 
mlníszterhelvettes, a MÁV ve
zérlga,:�tója koozöntötte a 
S'.".egedi !l?n.,.<ratóság dolgozóit. 
Nawra érté1:e!t!! a m.aflV0,1' 
!ia.,it idei teljr.<,!tm€nyét, eze11 
belül tt s�Pgedi inazrratóst!q 
:tl':>lgoz6inttk 'hel11tálld.sát. 
_Ugvai,.clckor rámutato':t, ho"V 
a· d�i lf!-"zg,,•t'>�g t.eru
letfo az utóbbi hónapokban 

érnek-e = állomásokra. Uta
sainknak, a dolgozó emberek
nek tartozunk azzal, hog11 ké
sés nélleül, a je!zóknét való 
indokolatlan feltartások nél
kiil közlekedtessiik a személy
szállító vonatokiit. Azzal 
együtt, hogy az áruszállítás
ban is na.gy feladataink van
=k. 

Szabó Antal, szak:;zerveze
tünk főtitkára is gratulált a 
szegedi igazgatóság dolgozói
nak a vándorzászló elnyeré
se alkalmából. 

- A kiváló eredmén11ek éT
tékét növeli, hogy ezek a ne• 
gyedik ötéves terv végrehaj
tásának indu!ásáva.1 egyidó
ben születtek - mondotta a 
főtitkár, majd külön méltat
ta a szegedi igazgatósá� 
.,hangyaszorgalommal, apró
léko.s következetességgel vég
rehajtott'' üzemszervező mun
kát. Ez 1s egyik jele annak. 
hogy a vasút egész területén 
egyre Világosabban Ismerik 
fel. hogy a szállítás nem a 
saját belső ügyünk, hanem az 
egész népgazdaságé, amely a 
baráti országok szocialista 
épftőmunkáját. gazdasági te
vékenységét Is befolyásolja. 
Többet 1cell azonba-n tenni 
azért, hogy a jó eredménye
kért „kisebb árat fizessünl;", 

HOGYAN ÉLNEK A FELSÖVEZETÉK-ÉPÍTOK? 
-·-·:, 

Kéiszáz lakosú település &euze&ós fahi\llal (Rlpod a '- oldalon) 

- Jóformán csak a kocsi� 
Igények kielégítésén múlik:; 
hogy az idén nagyobb teljesít
ményeket érjünk el, mint az 
elmúlt évben - mondják bú
csúzáskor az állomás dolgozó!; 

Elmenőben megakad a sze-: 
mem a felvételi épület előtt 
szépen ápolt rózs11kel'ten. 

- A t:áltó6rök hobb11Ja • 
kertészkedé., - hallom a fő
nöktól. - A jó munkához e: • 
külsőség illik . • •  a f'mdezett 1 környezet u ;avtt;a a .szolgál
tatást .. . .  
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Második otthona: a vendégszoba SZAKSZERVEZETI KÜLDÖTTSÉG BOLÍVIÁBÓL 
A LANDLER JENŐ JÁRMŰJAVÍTÓ ÖRÖMEIRŐL, GONDJAIRÓL BESZÉL 

SIMON LASZLÓ SZB-TITKÁR 

Mi lesz a másnap reggeli Landler Jenó Járműjavítóban 
program? Ettől függ, hogy az a szocialista brigádmozgalom. 
est! órákban hazavárhatja-e Ez évben 170 brigád kötött 
Símon Lászlót, a Landler Jenő szeTZ6dést az arany, ezüst és 
Jánnújavftó Üzem szb-titká- bronz fokozatok eléréséért, s 
rát családja, a Székesfehérvár talán csak 200-an vannak olya
melletti SMszentmihályon a nok a fizikai dolgozók sorá
a kis családi házban. bim, akik még nem ismerték 

fel az újat, a jobbat, amely az 
eredményesebb termelőmunka Három évtized az üzemben elismert emelőjévé vált. Az 
nem vitás, hogy a mozg.alom 
most már hamarosan áthatja 
az egész üzemet, hiszen Ko
vács Pál esztergályos aranyko
szonís brigádja, a kocsijavító 
osztályon Szilágyi Gyula 
aranykoszonís brigádja, hogy 
csak e két nevet emlí�ük, ma
gával ragadja a többi brigádot 
is. 

igazgatiúi, munkaUgyl is szdm
viteli tanfolyamot. Ketlten tet
tek anyagkezelési vizsgát. A 
káderutánpótlás terve úgy ala
kul, hogy ebben - az 1970-
75. évi időszakot tekintve -
15 nő dolgozó szerepel az évek
kel ezelőtt! lényegesen kisebb 
számmal szemben. A női dol
gozók jobb megbecsülése je
gyében ez év április 4-én, má
jus l-én és a vasutasnapon 
többen kaptak kitüntetést és 
pénzjutalmat. 

- Délután gyakran van vo
natom, - mondja kérdésünkre 
-, de reggel csak úgy, hogy 
9 óra körül érkezhetek Új
pestre. S mert nagyon sok.!lzor 
van reggeli értekezlet vagy 
más teendő, a leggyakoribb 
otthonom mégiscsak a keleti 
vontatási főnökség vendégszo
bája • • •  

Most 55 esztendős, megfon
tolt, alaptermészetében derűs 
ember Simon László, akit ép
pen három évtized köt a jár
miíjavit6hoz, ha volt is némi 
vargabetű, amikor hivatása 
más munkaterületre szólította. 
1941-ben mint géplakatos ke
rült a főváros vasuta.séletének 
e fontos centrumdba. Nem sok
lcal a felszabadulás után a vas
utasszakszervezet központjá
ban dolgozott. Irányítani kel
lett a Balaton környéki vas
utasildülők életét Szántódon, 
Keszthelyen, Komárvárosban 
és Balatonfenyvesen. 

Gondoskodás a nókról 

Az szb a vasutasszakszerve
zet központi vezetősége 1970. 
júliusi határozata alapján in
tézkedési tervet dolgozott ld 
erre az évre a n6kkel és a fia
talokkal való foglalkozásról. 
Az első félév eredményeit nem
rég értékelték; az eredmények 
biztatóak. A bérpolitikai Intéz
kedések során 179 fizikai dol
gozó nél közül 93-nalc rendez
ték a bérét, s Intézkedéseket 
tettek a nőknek a vezetésbe 
való bevonását illetően is. Ez 
utóbbi célt szolgálja, hogy 14 
nő végzi az alapfokú dltalános 

- Jelentős eredményeket 
mutathatunk fel - folytatta 
az szb-t!tkár - a fiatalok szo
ciális és bérezési problémái
nak megoldását illetően !s. A 
mozdonyosztályon személyen
ként vizsgáltuk meg a 25 éven 
aluli fiatalok bérét, • mind• 
azok, akik nem érték el az át
lagot, minimum 50 fiiléres 
órabéremelé&ben részesültek. 
Negyvenhárman kaptak eme
lést, három fiatalnak az óra
bére 1,10 forinttal emelkedett. 

Augusztus 14-én a bolivlal vas6ti, léglközlek edésl, villamossági és telefonnzeml dolgorok 
s-zakszervezetf szövetségének öttagú delep clója látogatoU hazlinkba, Hemandó Poppe 
Martlnez vasutas fötltkir vezeléséveL A küldöttség négynapos tariózkocUsa során va• 
súti és légilorgalml létesltményeket tekintett meg, közben litogatást tett a Vasutasok 
Szakszervezete központJliban is. Képilnkön: Szabó Antal főtitkár tájékoztatja a bolivlaf 

1950-ben ismét visszakerült 
az üzembe. Különböző beosz-

Lehetne még sorolni az el
gondolásokat, terveket, hiszen 
a feladatok napról napra nő
nek. Érthető, hogy hétről hétre 
visszatérnek azok a napok, 
amikor a család nem láthatja 
Simon Lászlót, de bizonyára 
megbocsátják ezt a családfő
nek, akinek életéhez valóban 
hozzánőtt a vasúti járműjaví
tás e rangos fellegvára . . .  

Maros Lllszló 

A Hivatalos Lapból 

a azakszervezett blzottsigok és a 
dolgozók tlttYelmébe aJlinljuk a 
következöket: 

A 3Z. az4mb6I: 1US5%/lffl. 1. B. 
A KPM Vastlti Föosztály 1170. évi 
statlszttkal beszámolórendazer 
Jegyz.ékének helyesb!tése és hatá
lyának meghoaszabbltása. 

tásokban dolgozott, majd 1961- .--------------------------------------
ben az öthónapos pártiskola 
elvégzése után a szakszerveze
ti biwttságba választották, 
amelynek ma is titkára. Ke
vés olyan alapos ismerője van 
a Landler Jenő Járműjavító 
mozgalmas életének, mint ami
lyen Simon László. 

- 2200-2300 dolgozónk van, 
s ebből 1500-1600 a fizikaí 
dolg.ozók létszá1n4 - kezdi 
beszélgetésünket. - Jelenleg 
legaktuálisabb ügyünk aZ éves 
tert1 teljesítése, amely - az 
első félév eredményeit tekinve 
- sikeresen zajlott. A máso
dik félév már lényegesen több 
problémát ígér, hiszen jelen
tős létszámhiánnyal kell meg
küzdenünk: a fizika! dolgoz6-
kat tekintve. 

Az szb-titkár elmondta, 
hogy a problémák els&orban 
G mozdony- és kocsfosztdlyon 
mumtkoznak. Ezeken az osztá
lyokon dobog elsősorban a jár
műjavító „szíve". A fiatalokat 
nem könnyű ilyen munkaterü
letekre édesgetni, mert a mun
kahelyek állapota, a szociális 
körülmények eléggé elmara
dottak. Az üzem gazdasági ve
zetői, párt- és szakszervezeti 
szervei sokat tesznek a helyzet 
javításáért. 

Uj létesítmenyek 

- Bdr a hi1'atalos megnyi
tá.tra még nem került sor -
mondja Simon László -, már 
üzemel az új kultúrház, amely
hez a SZOT 4 millió forinttal 
járult hozM, a többi pénzt pe
dig a vasutasszakszervezet bo
csátotta rendelkezésünkre. El
készült a kocsiosztályon a 900 
fős modem ölt.özó is, korszerű 
fürdő- és mosdóhelyiségekkel. 
S különösen sokat javított a 
dol,gozók hangulatán - a vas
uta.sszakszervezet elnökségé
nek köszönhetjük -, hogy új 
alapokra helyeztük az egész
gégügyi ellátottságot. A kor
szerű orvosi rendelő két mű
szakban két fogorvossal, egy 
felülvizsgáló és egy üzemi or
vossal 1,5 millió forintos költ
séggel készült el, s minden 
szónál ékesebben bizonyítja a 
dolgozókról való gondoskodás 
tényét, 

A további tervek sorába tar
tozik, hogy !dén vagy jövőre 
az ebédlőhelyiséget !s bőví,tik, 
csinosítják: edd tg délelőtt 11 
órától fél 2-lg 200-an étkezhet
tek, ha a tervek valóra vál
nak, ez a szám 300-400 flíre 
emelkedik. Korszerűsítik emel
lett a mozdonyosztály fűtését 
és világítását is; ezzel a téli 
felkészülés munkája válik 
könnyebbé. A termoventilláto
ros fűtés a zord Időkben lé
nyegesen jobb körülményeket 
biztosít majd a nagyon nehéz 
tnunkát végző dolgozók szá
mára. 

Mit kel l  tudni 
a forgalmi no/gálatra egészségromlás miatt ofka/matlDnnó vált vasutasok 

nyugdíjkedrezményéről 

A Magyar Forradalmi Mun
ká$-Paraszt Kormány 1969-
ben határozatot hozott a vasúti 
forgalom biztonságának foko
zásáról, a vasutas dolgozók 
helyzetének, munkakörülmé
nyeinek és f,egyelmének javí
tásáróL A kormányhatározat 
kimondta, hCfJ1/ a forgalom le
bonyolításával közvetlenül 
kapcsolatban á.!l6 munkakö
rökben -, ahol az egészségi 
állapot szolgálatból származó 
megromlása miatt más mun
kakörbe történő áthelyezés vá
lik szükségessé - gondoskod
ni kell bércsökkenés ellensú
lyozásdról. Biztosítani kell to
vábbá, hogy Ilyen esetekben 
-, amennyiben a dolgoz6 szá
mára előnyösebb - a nyugdíj 
megállapításánál azt a jöve
delmet vegyék alapul, amelyet 
a dolgozó eredeti munkaköré-

ágnál a mozdonyvezető, moz
donyfútő, vágánygépkocsi
vezető munkaköröket. 

A kedvezményre jogosító 
munkakör betöltésére való 
alkalmatlanságot a vasútígaz
gat6aágl főorvos állapítja meg. 

A dolgozó öregségi, Illetve 
rokkantsági nyugdíjának ösz
szegét annak a munkabérnek 
az alapulvételével kell meg
állapíta!ni, ameJ_yet annM a 
szolgálati főnökségnél (üzem
ben), ahol utoljára a kedvez
ményre jogosító munkakörben 
munkaviszonyban állott, a vele 
azonos munkakörben foglal
koztatottak a nyugdíi megál
lapítását közvetlenül megelőző 
tizenhét naptári hóllClpban dt
lagosan elértek. Ha ez a szol
gálati főnökség (üzem) időköz
ben megszűnt, a hozzá hasonló 

szolgálati f6nökségen (üzem
ben) elért munkabért keli fi
gyelembe venni. 

Azt, hogy a dolgozó jogo
sult-e a munkabérátlag szá
mítás! kedvezményre, a vasúti 
nyugdíjmegállapító STJerVek hi
vatalból vizsgálják. 

A kormányhatározat rendel
kezéseit az öregségi és a rok
kaintsál,li nyugdíj megállapítá
sánál az 1970. december 31-ét 
követően bejelentett nyugdíj
igényeknél, a hozzátartozói 
nyugellátások megállapításá
nál pedig az ezt az időpontot 
követően történt elhalálozás 
esetén kell alkalmazni. Fel
hívjuk a figyelmet arra, hogy 
a korábban megállapított 
nyugellátásokat e rendelkezés 
alapján módosítani nem lehet. 

Dr. KiM Ferenc 

ben folyamatos munka esetén •-------------------------
elért volna. 

A kormányhatározat nyug
díjvonatk:ozású részének vég
rehajtásánál követendő eljá
rást a SZOT Társadalom\'>izto
sítási Fóigazgatóságának uta
sítása állapltotta meg. Az uta
sítás szerint munkabérátlag 
szám!tásl kedvezményben f'é
szesíthető a MAV és a GYSEV 
dolgozói közül, aki a oasútl 
forgalom lebonyolltásával köz
vetlenü-1 kapcsolatban álló 
munkaköre - kedvezményre 
iogosító munkakör - ellátásá
ra az egészségi állapotának a 
szolgálatból származó megrom
lása miatt 1970. december 31-
ét követően véglegesen al.kal
matlanná vált és emiatt más 
munkakörbe helyezték dt, ha 
a nyugdíjazásáig vasúti szol
gálatban maradt és a kedvez
ményre jogosító munkakörben 
eltöltött Ideje a 15 évet eléri. 

A kedvezményre jogosító 
munkakörök a forgalmi, a pá
lyafenntartási és a vontatási 
szolgálathoz tartoznak. Vala
mennyi kedvezményre jogosí
tó munkakör részletes felso
rolására nincs lehetőség. Tájé
koztatásul azonban közölhet
jük. hogy ilyen kedvezmény
re jogosító munkakörnek kell 
tekinteni a forgalmi szolgálat
nál például a forgalmi szolgá
lattevő, térl'elvlgyázó, kocsi
felfró, tolatásvezető, kocsiren
dez6, sarus, váltókezelő, jegy
vizsgáló, vonatfékezó, a pá 
lyafenntartási szolgálatnál pél
dául a térközőr, sorompókeze
lő. vonalgondozó pályaőr, to

REPÜLŐGÉPEN JALTABA 

Hatvan fiatal vasutas jutalomüdülése 
Lapunik előbbi számában 

már megírtuk, hogy augw;ztus 
elején 150 szocialista brigád
vezető és törzsgárdatag uta
zott jutalomképpen 11 napra 
a Szovjetunióba. A legkiválóbb 
munkát végző vasutasok er
kölcs! és anyagi megbecsülésé
nek ez a formája azonban 
nem zárult le, mert szeptember 
IO-én újabb 60 vasutas utazik 
nyolcnapos üdülésre a MAV 
t•ezértoazgatóság költségén. 

A csoport tagjai ezúttal a 
KISZ-szervezetek választott 
tisztségviselői és a kiváló ifjú 
munkások közül kerülnek ki. 

Nem első eset, hogy részükre 
a vasút lehetővé teszi a külföl
di jutalomüdillést, de most 
megduplázták a részvevők 
számát. Újszerű az is, hogy 
a fiatalok Budape&ttól Jaltá·· 
ig és vissza repülőgépen teszik 
meg az utat, így több időt 
tölthetnek pihenéssel, szórako
zással a Fekete-tenger part
ján. 

A jutalomüdülésen részt ve
vő 240 vasút! dolgozó útikölt
ségére, ellátására és költő-
pénzére összesen egymillió fo
rintot btztositott a vasút leg
felső vezetősége. 

Ki, mivel foglalkozik. 
szabad idejében? 

A festmények közül f6ként 
Medovárszki Mát1!á& és Szetes 
Károly rak.tárnok. Kec:3keméti 
Andrds átmenesztó képel nyer
ték el a közönség tetszését. A 
kézimunkák között Rakovszki 
István raktárnok húsz suba
szónyeg:Je és díszpámái szárni
tottak remekműveknek. A fa
�ragványok ,,mezónyéből" 
Honvéd Györ1111 munkál emel
kll(ltek ki. 

Egyenletesen fej16dik a vábbá valamennyi szolgálati 

A békéscsabai MA V Kultúr
otthonban Kalcsó Imre szb.
titkán nyitotta meg augusztus 
14-én azt az egy hétig tartó ki
állítást, ameiy elsősorban Tóth 
Istvdn főellenőr fáradságot 
nem ismerő munkája, klvá!ló 
szervezése nyomán jött létre. 
Bemutatásra került 62 fest
mény, kézimunka, fafarag
vány, szobor, amelyeket a 
vasutasok szabad idejükben. 
készítettek. Boldizsár Gyula 

vendégeket 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Válaszolunk olvasóinknak 

Mikor van helye fegyelmi eljárásnak ? 

Budapest-FerenCtJáros állomás létszámába tartozó Pol
gár István vonatvezető szerkesztőségünkhöz írt levelében pa
naszolt.a, hogy nem biztosították részére a szolgálat befejezé
se után járó és a kollektív szerződésben biztosított pihenő
időt. Még jogosan otthon maradhatott volna, amikor szolgálat
tételre vezényelték. 0 - megértve a szolgálati hely gondjait 
- az elrendelt Időben jelentkezett és felvette a munkát. 

A munka felvételét követően Polgár István több mint 13 
óra szolgálati !dőt teljesített, amikor Vácról a forduló állo
másról vwzaútban egy vonatot kellett volna továbbítania Rá
kosrendező állomásra. Ezt a rendelkezést azonban - arra való 
hivatkozással, horn, 11 korábbi pihenótde;e sem volt biztosít
va és emiatt fáradt - nem teljesítette, vasutas nyelven szól1'a 
a szolgálatot megtagadta. l!yen előzmények után került sor 
fegyelmi felelősségre vonásra, amit .sérelmesnek tartott, mert 
a fegyelmi hatóság nem vette figyelembe, hogy a törvényes
nél rövidebb pihenőidő miatt egy adott id6s7.akban a meg
engedettnél hosszabb ideig volt szolgálatban, 

A leírtakból megállapítható, hogy a dolgozó .saját Jószán• 
dékából került ilyen helyzetbe. Ebben az esetben ugyanis nínca 
törvényes akadálya a fegyelmi úton történő felelőuégrevo
násnak. A kollektív szerződés érvényben volt rendelkezése ér
telmében „a jelenlegi 21. §, (1-3) bek.-hez hasonlóan« a for
duló állomáson pihenőidő nélkül visszafordítható az utazó. 
szolgálatot teljesítő dolgozó, h4 a szolgálati órák szdma a 
visszafordító$ következtében nem hllladja meg a 18 órát. Ezért 
Polgár I.stvánt a forduló állomáson jogosan kötelezték visz
szaútban a szolgálat további folytatására. Mivel ezt megta• 
gadta, fegyelmi úton történt felelősségre vonása jogos volt. 

Természetesen, neki � joga lett volna a megelőző napon a 
törvényes pihenőidő letöltésére. Annak viszont, hogy ezzel a 
törvényes lehetőséggel nem élt, és szolgálattételre jelentke
zett, a fegyelmi eljárás azempon.tjából már nincs jelentősége. 
Más kérdés, hogy ilyen esetekben az arra !lletékes szerveknek 
- beleértve a szakszervezeti bizottságot 1s - meg kell vizs
gálni, indokolt volt-e a dolgozót az őt megillető pihenőidő le
teite előtt szolgálattételre vezényelni. 

Ilyen esetben ugyanis, ha a dolgozó munkafegyelmére, 
munkához való viszonyára apellálva elvárják, hogy a munkát 
felvegye - és ezzel a törvényes pihenőidejének rovására elő
segíti a szolgálati hely munkáját -, akkor jogosan sérti igaz
ségérzetét, hogy ilyen helyzetbe kerül. 

E:r.ért a .szolgálati vezetésnek !s meg kell tenni mindent 
- beleértve az ilyen utasítást kiadó, fegyelmi úton történő 
felelősségre vonását !s -, annak érdekében, hogy a dolgozók 
törvényes jogai ne szenvedjenek csorbát. 

Rangfokozat, visszatérés után 
Császár Ist11árt levélírónk Szombathelyről azt kérdezi, hol11J 

a vasútnál újból munkába lépett dolgozó visszakaphatja-e az 
előző szolgálati ideje alatt elért rangfokozatát? Korábban, 
mint forgalmi szolgálattevő, a III. szakcsoport 7. rangfokoza
tába volt kinevezve. 1!>35. jű!iw; 26-tól 1969, március 5-ig nem 
a MAV-nál dolgozott. Jelenleg ismét vasutas, de nem a korább! 
beosztásban dolgozik. 

Az elélző munkaviszonyban eltöltött szolgálati időnek 
rangfokozat szempontjából történő beszámítását a 118500/1965. 
1/2. B. számú rendelet szabályozza. (A vasúti dolgozókra oo
natkoz6 munkaügyi jogszabáltfOk gyűjteménye 1. kötet, 132. 
oldal.) Az Idézett rendelet 3. pontja értelmében, volt MAV ki
nevezett dolgozó újbóli alkalmazása esetén csak abban az 
esetben kaphatja vissza korábbi rangfokozatát, ha anriak meg
felelő valamennyi feltétellel (iskolai végzettség, vasúti szak
képzettség és annak megfelel,ó munkalcörJ rendelkezik. 

Leveléből megállapíthatóan újbóli alkalmazásakor - mi
vel szakvizsgái elévültek -, nem kerülhetett vissza korábbi 
beosztásába, hanem csak alacsonyabb szakcsoportnak megfe
lelő munkakörbe. Ilyen esetben azonban már nincs lehetőség 
11 clsszatérés utáni beosztástól fűggetleniJ.I a korábbi kineve• 
zés vtsszaá!Utására. 

Ez esetben csalt az új munkakör szerinti, alacsonyabb szak
csoporton lehet a dolgozó korábbi rangfokozatát megadni é. 
ha később áthelyezik az Időközben megszerzett vasúti szak
képzettségének megfelelő munkakörbe, úgy átminósítéssel ke
rülhet eredeti szakcsoportjába. 

Dr. Szabó Miklós 
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JÓL DOLGOZIK A VASÚT, CSAK DRÁGAN 

Takarékos üzemvitelt! 
Vezénylés a presszó lallin· 

dombóvári csomópont Dél-Dunántúl. egyik Ie;
A nagyobb vasúti közlekedési �ócpant�a. Jelentos 

Az elmúlt napokban dr. 
Mészáros Károly mi.niszterhe
lyettes, a MA V vezérigazga
tójának elnökletével Szegeden 
tanácskoztak a vasútigazgató-

ságok vezet,61 és a vezérigaz
gatóság üzemi szakosztályai
nak képvh;elől az év első hét 
hónapjának eredményeiről, az 
ó.szi forgalom tennivalóiról 

FOKOZNI KELL AZ ELLENŐRZÉST 

forg,almi dolgozók összefogá
sával lehetsé,gles. A vontatás
nak biztosítania kell a gépek 
üzemkész állapotát, csökken
teni a szolgálatképtelenségek 
námát. A vcmtatási utazósze
mélyzet ügyeljen arra, ,hogy 
ne járassák feleslegesen a 
Diesel-motorok motorjait, a 
gőzmozdonyoknál pedig újít
sák fel az elmúlt évtizedekben 
jól bevált tüzeléstechnikru 
módsrereket. Ha a forgalmi 
szakszolgálat ehhez biztosítja 
a i,on,atközlekedés maximális 
tervszerűségét s megelőzi a 
gépácsorgásokat, akkor az 
eredmény nem marad el.. 

Holló Lajos, az 1. szakosz
tály vez.etóje beszámolójában 
kiemelte, hogy januárt.ól jú
liusig 216 millió utast szállí
tott el a MAV, és ez a szám 
az elmúlt év azonos időszaká
hoz vtszonyitva 9 millió utas
sal kevesebb. Nyomatékosan 
1>elhív.ta a figyelmet arra, 
hogy a vonatokon hiányoo a 
jegyvizsgálat, nagyon I!l<'lgsza
porodott a jegy nélkül utazók 
száma, ezért pénzügyi érde
keiJnik hathatós in.tézkedéseket 
követelnek. A jövőben fokoz
ni kell az ellenőrzést, mert 
több millió forintos kára 
azdnna.zik a vasútm.ak abból, 
hogy egyes vonalakon -szokás
sá válik a jegy nélküli utazás. 
A jegyvizsgálók létszámái 
n6i dolgozókkal és nyugdíjas 
vasutasok igénybevételével 
oovelik majd. -

Az év vé'!éig még 163 mil
lió utas elszállításáról kell 
gooáoskodnl. A harmadik ne
gyedévben a tervek szerint 65 
millió, a negyedik negyedben 
pedig várhatóan 89 millió 
utas veszi igénybe a vonato
kat. 

Az év el'S6 hét hónapjában 
61,6 millió tonna árut fuva
rozott el a MAV. Az áruszál
lítási. tervet t>dd.ig 102,4 szá
zalékra t,eljes!tettíik, a terve
zettnél 3 millió t0llll8 áruval 
tö bet juttatott el a vasút 
r-endeltetés.l helyére. Némi 
visszaesés volt a múlt évhez 
vi.szonyitva a szén, a tégla és 
a c..<ierép szállí tásáná1, emel
kedett viszont a feladott 
mész. matrágya, kő és kavics 
mennyisége. Emelkedett a 
vasút áru-tOilillak!lométer tel
jesítménye is; -noha a selejte
zéseket leszámftva, az új 
jlfrmúvekkel nem emelkedett 
,zdmottet1líen a .MAV kocsi
park.la. 

Jándi Kdroly, a pénzilm,t 
szakosztály vezetője elmon-

dobta, hogy termelési ered
ményetnket tekintve, igen 
jól dolgozik a vasút - csak 
drágán. Igaz, hogy nyereség
tervü.nkiet az idóarány (7 hó
nap) tükrében teljesítettük. de 
a többletszállltásnak megfele
lő többletnyereség már nem 
mutatható ki. A terven felüli 
nyereséget a költségek arány
talan növekedésének fedezé
sére kellett felhasználni. A 
Diescl- és villamosvon.ta tás 
gazdasági előnyeit azént nem 
használhattuk ki, mert a ter
ven felüli vonitatási többlet
teljesítményt 70 százalékban 
a gőzmozdonyok nyújtották, 
és ez 30 millió forint többlet
költséget jelent.elit. 

TAKAREKOSABBAN 

Saj"°', Z7 millió forinttal 
nt5tt a gőz- és Diesel-vootatás 
fajlagos üzemanyag-fogyasztá
sának költsége a tervezettel 
szemben. 

A Diesiel-vornltatás.nál a har
madik negyedévre tervezett 
602 gra.mm/100 elegy-ton,n,a
kilométer fajlagos n�laj
felhasználással szemben 682 
gramm/100 elegy�t-OtllOOkilo
méber :nyersolaj fogyott. Azt, 
hogy ennek az egyetlen mu
tatooak milyen jelentősége 
van, ml sem bizonyítja jol>
ba.n, mint az, hogy csak 20 
gramm/100 ele'7t/-tonnakilo
méter fowa"Sztda-csökke-nés 
esetén 1!'11/ fél ét1 alatt 5.3 
mt!Hó forintot takarithatndnk 
meg. Ha pedig a gőzvonta
tásnál � 30 szabvány de
kagrammal tudnánk csök
kentem! a 100 elegy-tonnakilo
móterenkéTrti szénfogya.."Ztást, 
ez 13 millió forinttal csök
kenttené költségeinket. 

Az ü:remanya�-totmisztás 
csökm!ntése a vontatási és 

Elsősorban a korszerű vo
inóerót vezényeljék a moz
donyirányi.tók, amikor a von
tatási nemek között választási 
lehetőség van. Külön ki kell 
viszont emelni a vlllamosvoo
tatás igen kedvező fajlagos 
energiafelhasználását. 

Szinte nehéz elképreln!, 
hogy a vontatáson kívül még 
mennyi energiát használ fel a 
vasút. Villany-, víz- és gáz
számlánk a terlm<!l 10,6 millió 
forin.ttal 11olt magasabb. Ez 
az összeg a vasút ,.háztartá
sában" is jelentős összeg. A 
második félév hátralevő idő
szakában messzemenően ta
karékoskodni kell mlinden t.é-
ren. 

Arról van sw, hogy minden, 
a terven felül elért költség
megtakarítás növeli a vasút 
vállalati eredményét. Nem is 
kis összeggel. Hozzátesszük: 
minden tfzezer forintból há
Tomezer fortnt és minden 1 

millió forintból 300 ezer fo• 
rlnt a saját Tészesedési ala
punka.t növeli, tehát minden 
dolgozó közvetlenül is érde
kelt abban., hogu csökkentsük 
a kiJltségeket! 

Nem szabad lebecslllnl a 
lei:(kisebb költségmeiotakaritási 
lehetőségeket .sem. Ha például 
az Idegen koc<;ik gyors továb
bítá�val, cs:ak egy nappal 
csökk�1Jen.l tudjuk a tartóz
kodá� Időt, kocsinként és 11a
ponként 137 forirn kocsibért 
takarlthatunk meg, változat
lan tranzit fuvardíjbevétel 

Sok ilyen fiatalember kellene . . .  
Melisek János hamar megszerette a vasutat 

Balatonszdrszó állomáson 
haponta több ezer, napbarní
tott, lez:seren öltözött ember 
megy keresztül a síneken. A 
közeli strandra tartanak. A 
forgalmi szolgálattevő - alig 
húszéves fiatalember - rövid 
pillantást vet rájuk, �után 
elmenesztette az egyik vona
tot. A rekkenő hőség ellenére 
kifogástalanul begombolt 
egyenruhát, előírásosan a íe
j,ére illesztett vörös tányér
sapkát visel 

- önt nem csábítja 4 
strand? - ezzel a kérdés� 
szólítottam meg Melisek Já
nost, az állomás legfiatalabb 
forgalmistáját. 

- tn is nagyon sze,-etek 
strandolni, s amennyire lehet, 
ki is hasrr.álnom a nyár adta 
lehetőségeket, de ilyenkor ha 
szolgálatban vagyok, szá
momra nem létezik más, csak 
a vasút - hangzik a válasz.. 

A szolgálat három legfonto
sabb tényezője: helyesen áll

már egy üdítő j.talt. Igaza k 
van, ne Zás�k a forgalmistát 
az utasok az ivópu!tn-ál, még 
akkor sem, ha c.sal, $ZÓdavíz 
van a poharában . • •  

Kovács Gyuláné, az állomás 
egyik régl pénztárosa is hallja 
a bizalmi v�leményét, majd 
mc•�jegyzi : 

- Sok tlyen fiatalember 
kellene 4 vasúthoz , • •  

Ezek után kérdeztem meg 
Melisek Jánootól, hogyan ala
kult eddig vasúti pályafutása. 

- Nágócsi 1>4gyok, Tabon 
érettségiztem, utána a tabi ál• 
lomáson voltam forgalmi és 
kereskedelmi tanuló. A szak• 
viZsgák megszerzése után Ka
ráara kerültem, és onnan he,. 
11,eztek Szárszór4 - válaszol
ta. 

- Elégedett-e jelenlegi be
osztásában? 

- Igen. Bevallom: mindig 
olyan foglalkozás ut,in vá
gyódtam, a.hol az ember ninc.f 

L-;'.!k helyhez kötve. A vasút
nál megtaláltam a mentalitá
somnak megfelolö elfoglaltsá
got. Sz;,retem az ütemes, de 
nem egyhangú munkát, a jö
vő-menő vonatokat, érzem a 
megtisztelő felelősséget, ami 
reám hárul. Az idősebb kollé
gákkal is jól meg.értjük egy
mást. Ezek után természetes, 
hogy tovább akarok tanulni, 
elvégezni a tisztképzlít, amely
nek előkészítőjét jöv&e kez
dem el 

- Rövid, másfél é!ves vas
utas pályafutása idején volt-e 
már valamilyen „izgalmas" él
ményben résre szolgálat köz
ben? 

- Nem mondhatom, hogy 
lett volna, de nem ia t1ágyom 
rá. Számomra tgaz4n nagy él
mény, ha gördülékenyen megy 
a forgalom, a pon�san, kQzle
kednek a vonato': • • •  

Séra Sándor 

janak a v,ált.ók, .. sorompó ide- ..---,------------------------
jében le legyen zárva, és 
rendben érkezzenek. indulja
nak vagy athala.djanak a vo
natok. 

- Nydron, napo-nta általá
ban 75-80 vonatunk van -
mondja Majer Sándor málhá
zó, - AÍ161n!s szakszervezeti 
bizalmija. - A ml Jánosunk 
- int fejével a fia::al szolgá
lattevő felé - március :'J-án 
került Szárszóra, de azóta tel
jes értl'kű embernek Ismer
jük. Szokatlan gyorsasággal 
bele;ött .i munkába. Mindenre 
kiterjed a figyelme, s még a 
legapróbb formaságokról sem 
feledkezik meg. Ha például 
meg.szomjazik egy limonádéra 
vagy jaffára, a világért se:n 
menne be s restibe. Olyankor 
engem kér meg, hogy hozzak 

Dr. Csanádi György Veszprem megyében 
Augusztus l0-€n Veszprém

be látogatott dr. Csanádi 
Györíltl közlekedés- és posta
ügyi miniszter. Kíséretében ve
le érkezett a megye székhe
lyére Borbély Gábor, a KISZ 
Központi Bizottságának osz
tályvezetője, Szabó Béla, a 
szombathelyi. vasútigazgató
ság vezetője és a KPM, Illet
ve a MAV vezérigazgatóság 
több vezető szakembere. A 
vendégeket Papp János, az 
MSZMP Központi Bizottságá
nak tagja, a Veszprém megyei 
pártbizottság első titkára és 

a megye, a város vezetői fo
gadták.. 

A miniszter megtekintette 
Veszprém-külső 560 millió fo
rintos költséggel megvalósuló 
rekonstrukciós munkálatait, 
amely végül is a Dunántúl 
legmodernebb vasútállomásá
vá teszi a pályaudvart. Dr. 
Csanádi György ezután kísé
retével felkereste Balaton
edericsen a Latinka Sándor 
ifjúsági vasútépítő tábort, és 
szívélyesen elbeszélgetett a 
Tapolca-Balatonederics közöt
ti pálya új nyomvonalát épí
tő 200 fiatallal. 

mellett. Hasonló a helywt a 
.,potyautasok" kiszűrése ese
tén. Minden bevétel a vasutas 
dolgozók egész közösségének 
érdeke! 

PRÓBALJUK MEG 

Az el-só félévben ;elent6sen 
túlléptük a fenntartási költsé
geket. A fenntartási költség
tervet minden szakszolgálat 
és srolgálati hely jól Ismeri. 
A második félév hátralevő 4 
hónapjában úgy kell gazdál
kodnii, hogy éves szinten a 
megadott kereteken belül ma
radjanak a költségek. Az élet
és vagyonbiztonság érdekében 
szükséges fenntartások mara
déktalan elvégzése mellett, az 
egyéb fenntartási munkákat 
csak a rendelkezésre álló 
pénzüqyi keretek erejéig sza
bad el végezni. 

Jobban ki kell haszmálnl 
saját fenntartási kapacitásun
kat, mert a vasúton kívüli 
vállalatok lényegesen drá
gábban végzik el ugyanazt a 
fenntartási munkát, vagy 
nyújtják ugyanazt a srol.gálta
ltást. Felül l,ezi vizsgálni 
ezenkívül az idegen fuvaresz
közök kihasználását. Az el
le-nőrzés azt bizony!totta, ho'1tl 
saját közúti kapacitásunk 
sincs megfelelően kihasználva. 
Ezért egyfelől - ahol lehet 
- saját fuvareszközeinkk.el 
eléltitsük ki a közúti fuvar
szük.ségletet, másfelől ott, 
ahol saját fuvare52lkö7.lln.k 
ilyen célra nem használható 
ki állandóan, idegen fuvar
vállalással. eszköooLnk jobb 
kihasználásával és ha'SZl1osítá
.sával is szol"'álhatjuk gazda
sági érdekeinket. 

Az idén még 4 hónap All 
rendelkezésünkre ahhoz, hogy 
az &zi forgalom, a na.gy sre
mélv- és áruszá11ításl teendők 
mellett a gazdálkodásban is 
rendbesredjük dolgainkat. Or
szá�zerte elismerik, méltá
:nyolják jó eredm�yelnket, 
melvekre továbbra is számít 
a közvélemény. Most próbál
juk meg ugyanezt - e'1t/ ki
csit olcsóbban . . •  

Bermann István 

Köszönő sorok 
Vietnamból 

Mint ismeretes, a Szakszer
vezetek Országos Tanácsa és 
a KISZ Központi Bizottságá
nak megrendelésére a MAV 
Dunakeszi Járműjavító üzem 
KISZ-fiataljai 9 darab Bah 
szeméiykocslt készítettek a Vi

etnami Demokratikus Köztár
sasá.g részére, melyeket, mint 
a magyar nép ajándékát ez év 
tavaszán indítottak útnak tá
voli célja felé. 

A 9 személykocsi azóta meg
érkezett Vietnamba és Fan 
Csong Tue elvtárs, a VDK 
közlekedésügyi minisztere táv
iratban köszönte meg az aján
dékot dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi. mi
niszternek. Táviratában a töb
bi között ezeket írja: 

„Onnek, tisztelt Miniszter 
elvtárs és az Ön személyében 
a vasút minden do!gozó;ának 
baráti, forró hálánkat fe;ezem 
ki. Kérem ad;a át hálás kö
szönetünket a KISZ Központi 
Bizottsánána k és a Szakszer
vezetek Országos Tanácsdnak." 

Ahány brigád, 

annyi takaró 
A pécsi távközlési és biz

tosítóberendezési fenntartási 

szerepet tölt be mind a bel;1'oldi, mmd :1 nem: zetközi vasúti forgalom lebonyohtásában. Sulypont1 
helyzete, a vasutas dolgozók nagy létszáma t'?iatt min
dig alkalmas terület volt arra, hogy az ottani dolgozók 
munkájáról és munkakörülményeiről más területen is 
hasznosítható tapasztalatokat szerezzünk. 

A csomópont dolgozói az elmú;t években többször 
hívták fel magukra a közvP.!emény figyelmét, amikor 
kiemelkedő munkateljesítmények alapján magas ki
tüntetésekben, erkölcsi és anyagi elismerésekben része
sültek. 

Legutóbbi látogatásunk alkalmával az érdekelt 
bennünket, hogy ezen a csomóponto� hogyan tartják 
be a kollektív szerződés rendelkezéseit. A tapasztala
tok sajnos ezúttal nem ajánlhatók más területeken való 
alkalmazásra de hasznos tanácsokkal szolgálhatnak a 
törvén11esség ' betartására, mind a vezetők, mind a 
dolgozók részére. 

ombóvár vontatási főnökségénél a fordán kívUll 
D utazókat a szolgálat leteltekor nem értesítik ar-

ról hogy legközelebb mikor jelentkezzenek szol
gálatra. A'naponta 18 órak".r elkészített vezény_lést kifiLf!
gesztik a vasutas kulturotthon és az u1dombót1ari 
presszó falára (éjjel is megvilágítva) és a dolgozók -
a lakossággal együtt - ezen a nyilvános hirdetményen 
keresztül értesülnek legközelebbi szolgálatukról 

A kifüggesztett vezénylés megtekintése és tudomá
sul vétele nincs kötelezően elrendelve. A csomóponton 
ol1J<1n közszellemet alakltottak ki, hogy azt minden 
dolgozó sa;át érdekének, ,.öntudatos" kötelességének te• 
kintse. Ez a módszer a vontatási főnökség részére nyil
vánvalóan kényelmes, mert nem kell a szolgálatot 
előre tervezni és gazdaságos is, mert sem lakáson töl
tött készenlétet nem kell elrendelni, sem a vezénylés 
pontatlanságából adódó kollektív szerződés 24. § (5) 
bekezdés szerinti kötelezettséget ne nem kell vállalni. 

E
(őfordult olyan eset, amikor a kollektív szerző
dés 35. § (3) bekezdés szerint törvényesen eláre 
ki;elölt heti pihenőnap;át töltő dolgozó ellen 

azért indítottak fegyelmi el;árást, mert az említett 
hirdetésről" értesülve jóhiszeműen felhívta a vezénylő 

figyelmét, hogy pihenőnapja van, nem kapott értesí
tést annak áthelyezéséről és tervbe vett ügyének inté
zését nem tudja elhalasztani. Ha a dolgozó - történe
tesen Nyers József mozdonyvezető - mit sem törődve 
a hirdetménnyel nyugodtan töltötte volna pihenő
napját, akkor nem lett volna alapja a fegyelmi felelős
ségrevonásnak sem. 

A kollektív szerződés 21. § (1) bekezdése előírja, 
hogy az utazó szolgálatot teljesítő dolgozó egy srolgá
latban pihenő nélkül teljesített szolgálati óráinak szá
ma általában 12 óra lehet és rendkfoüli esetben aem 
haladhatja meg a 18 órát. 

A dombóvári vontatási főnökségnél 1971. jllnlus 
hónapban - egyfolytában pihenő nélkül - 18-24 6ra 
között 154. mozdonyvezető és 203 fűtő, 25-30 óra között 
22 mozdonyt1ezető és 39 fút:JJ, 30 óra felett 7 mozdon11-
vezet6 és 11 fiitö teljesített szolgálatot. Ugyanezen 
időszakban havi 300 szolgálati óra felett 4 mozdony
vezető, 2 motorvezet<'5 és 10 fűtő, havi 300 távolléti óra 
felett pedig 24 mozdonyvezető és 40 fűtő teljesített 
szolgálatot. Volt olyan dolgozó is (Tdpai József moz
donyvezető) aki 350 szolgálati és 360 távolléti órát 
teljesített 

Ezzel a munkáltatással a vontatást főnökség amel
lett, hogy veszélyeztette a forgalom blzt.onságát, t!Sr
vényellenesen a dolgozókra is olyan felelősséget hárt
tott, amit egy esetleges baleset következményeként ön
hibájukon kívül viselniök kellett volna. 

I 
gaz, hogy ebben a kérdésben a dolgozók sem 
mentesek a felelősségtől. Nagyon gyakran tesz
nek ők is elmarasztaló megjegyzéseket a szak-

szervezetre, ha ragaszkodik ennek a sokat vitatott sza
bálynak - a 18  órás szolgálati óra maximumnak - a 
betartásához. 

Azzal a tipikus esettel állU11k itt szemben, amikor a 
szakszervezetnek a dolgozók véleménye ellenére, de 4 
dolgozók érdekében kell állást foglalni, illett1e csele
kedni. Sajnos, későn ismerte fel a szakszervezet állás
pontjának helyességét Moór István szombathelyi moz
donyvezető és Bódis Imre fűtő, akik szolgálatuk 20. 
órájában elaludtak és az általuk továbbított 4168 sz. 
vonattal 1971. április 24-én 14 óra 19 perckor Aszófő ál
lomás kijárati ;elzőjét meghal.adták. (A 4169. sz. ellen
vonat útban volt.) A szigorú fegyelmi határozat indok
lásában egyedül az áll, hogy 18 óra szolgálat letelte
kor nem kértek leváltót, pedig erre módjuk lett volna. 
A fegyelmi felelősségrevonás mellett bűnvádi eljárás 
is indult ellenük, ahol a védelem ellátását a szakszer
vezet vállalta. 

S 
ok hasznos tapasztalat mellett Domb6t14r állomá
son is akadnak hiányosságok. Itt is szívesebben 
11álaszt;ák a kényelmesebb megoldást még ak-

kor is, ha ezzel a dolgozókat megkárosítják. Jellemző 
például, hogy a heti pihenőnapokra vonatkozóan nem 
tartják be a kollektív szerződés 35. § (2) bekezdésben 
foglalt előírásokat. A heti pihenlínapokat a hónap vé
gén nem jelölik ki előre a következő hónapra, !gy azt 
a dolgozóval nem is közlik írásban. Heti pihenőnap el
maradása esetén annak megváltását nem az ide vonat
kozó 16/1967. MüM R. 9. § (2) bek. szerint számolják el. 

A felsorolt hiányosságok megszüntetésére és a fe
lelős személyek felelósségrevonására a pécsi igazgató
ság vezetője az intézkedést megtette. 

KaJcsa József 

főnökség Zalka Máté arany- A gondoskodás újabb jele : 
jelvényes szocialista bri-
gádja mozgalmat indított 
,.egy brigád - e'7t/ takaró" 
jelszóval Ennek nyomán a Rendelő; fogászattal 
főnökség 33 férfi és egy női UJ üzemorvosi és fogorvosi 
brigárl.la összesen 34 da- rendelő ke7.dte meg működé
rab meleg, steppelt takaró! sét Budapest-Józsefváros 
adományozott a vietnami állomáson. Erre a cél-
gyerekeknek. ra az úgynevezett ki-

Az értékes ajá:ndékot a sajátításl csoport helyiségeit 
Hazafias Népfront Baranya alakították át nehéz fizikai 
megyei Bizottságának titkár- munkával és mintegy 300 ezer 
sága augusztus el!'l6 napjai- forintos költséggel a pálya
ban vette át a pécsi TBFF fenntartási főnökség XV. pá
szakszervezeti bimttságától. l.yamesteri szakaszának dolgo-

Bádü Jó.;,sef zói. 

Az új orvosi rendelő megfe
lel az igényeknek. A várószo
bák is tágasak. kényelmesek. 
Az üzemorvosi rendelés na
ponta 6-tól 8 óráig tart, az 
ellenőrző orvos délben negyed 
1-tól negyed 3-ig rendel Fo
gászatra naponta 7-től 13 órá
ig, illetve hétfőn és pénteken 
16 óráig mehetnek a dolgozók. 

Rapi lóael 
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Mini lakótelep a város peremen FEGYELMEZEffEBB MUNKÁVAL 

Hogyan élnek Vácon 

a villamos felsővezeték-építők? 

Budapest térségében is tsökkenthető 
a balesetek száma 

Sa.tnya fákka.l benőtt, gazos dzsungel volt még 1910-ben 
Vtic-á!lomás Pest felőli végének az az S holdnyi teriilete, ahol 
most 200 lakosú rendezett mini-lakótelep lélegzik. Napközben 
11 telep csendes. Csak a műhelykocsi felöl hallatszik kala1)ács
csengés vagy érdes reszel6hang. 

Gyakran mondjuk, hogy a baleset a vasúti munka selejtje. Valóban ennél jóval többről, a selejt fogalmát jóval meghaladó károsodásról kell rendszerint beszélnünk. Hiszen a legkisebb vonatveszélyeztet.és is emberek életét, testi épségét, népgazdaságunk jelentős értékeit teszi kockára. 

Ennek tudatában elemezte a vasútüzem első !é'.é-vl baleseti helyzetét a budapesti Igazga
tóság vasútüzem-biztonsági osztálya. Megállapították, hogy viszonylagosan nem romlott az igazgatóság baleseti helyzete, 
és a tapasztalható kedvere 
tendenciák további biztatást, alapot adnak a balesetmegelózó tevékenység fejlesztésére. Halvány füstcsík kúszik föl az e111/ik filrdőkoc$/. végéböl, 

'11/0Tsan vastagszik és tömött barnásfeketén oszlik el a „főtér" 
fölött. N11Uik az egyík faház ajtaja, takarítónő !ép ki ra.jta ta
karító eszközökkel. Ot óra. után férfiak jönnek, elöbb szállin
gózva, majd csoportosan. Az irodakocsikban a lakókocsikban 
tú1111Rk el, vagy a. fürdökocsi bejárata nyel/ cl őket. Vége a na.pi munkána.k, a telep lakói ha.zaérkeztek. 

hallgatj6k, énekelnek !s hM
monikakfsérettel. A beszélge
tőcsoportokban rendszerint a 
n39i muníka eseményeinek 
megtárgyalásával indul a szó. 
Arvai Sándor, az I. éPítésveze.. 
tóség helyettes vezetője elége
detten állapítja meg, hogy a 
Vác állomáson augu._«ztus 2-án 
elkezdett oszlopszállítás a hónap másod1k harmadában már 
a felénél tart. De azért Feje! 
Jánossal, az emelódaru-rés2:leg 
vezetőjével az.an taawrodnak, 
miként lehetne még fokozni a 
tempót. 

Balesetből egy is sok 

Gyökeres változások 
Arvaitól megloordezzak, véleménye szerint mi a külfü1bség a sokat k1f0"'.,,ásolt régi ceglédi és a váci telep között. Sum.má.san felel : ,;Sg és földI'' Hozzáteszi még, hogy a váci ellá� a munkakörülrn.ényeket, a munliiakedvet !s javítja, ez.ért megy jobban a ve

zetés.építés, mint bármikor a múltban. 

- llflnt egyéb kérdéseket, a 
baleseteket sem vizsgálhatjuk 
önmagukban, e!V01'14t1.o.:tatva a.z élet más jelenségettől -mondotta értékelésü.�ról Ger
gely László, a VBO vezetője. - Elért eredményeinkhez, a 
fol,ozott teljesítményekhez 11i
szonyítva mandhatju.k, hogy 
baleseti helyzetünk nem ked· 
vezőtlen. Az utóbbi négy év során az átlagos do1goz61étszám igazgatóságunk területén 13,5 százalékkal csökkent. Ugyanezen loo alatt az egy dolgozóra eső vonatkiilométerteljesítmény 17 százalékkal, az ezer dolgozó által kiszolgált vonatmennyiség pedig 15 százalé�al emelkedett. Ezalatt a közlek,edő vonatokat ért balesetek száma csak 9 .száza;lékkal emelkedett. 

A MAV Villa.mos FelslJvezet�k Epítést Főnökség váci telepén rögzfbettük a fent! pilla:na,tképet. Nem han.gulatkeltésből, llanem azért, hogy a mini lakót.elep elnevezéssel és a vele felidézett képzettársítál50klkal is érzékeltessük a változást, amit a főnökség nem mindig a leghízelgőbb jelzőkkel emlegetett, régli teleyhelyei után a váci hozott. 
Jól emlékezhetünk: rá, állancló elégedetlenség, zúgolódás, paJll85Z forrnsa.i vol:tak a régi telepei{. Nincs ez, nincs az, a dolgozók mostoha. kö-rii.l

ménvek között élnek, hiányzik 
a szociáli.1 gondoskodás, a gazdasági és mo:z.gal.mi ve:z,e.. 
tók nem teremtik meg azokat a körülményeket, amelyek közöbt családi otl>honuktól távol, nehéz, felelősségt,eljes munkájuk tartama alatt embersége
sen élhetnének. Annak idején többször adtunik ha,ngot a ceglédi telepen dolgozó felsőve:retékesek kifogásainak, sót kifaka.dásainclc: nem megfelelő a 

szállás, gyenge és drága az es
te tálalt, melegnek nevezett 
étel, a &zakszervezet, CMk a. 
munkával tö-rődik, a munkás
Ml kevésbé, nem tartana/: 
.sznkszervezeti taggyűlést, ahol 
a dolgozók kipana.szJ.:odha.tnák 
magukat stb. 

Hogy van most? 

két étlcerokocsl áll a dolgowk 
rendelkezésére. Saját főztjüket 
tálalják benne ma.,au.kna.k, a többség azonban a Dunai Ce
mentmű konyhájáról, jól záró termoszedényekben hozott, 2-3 fogásos vacsorát eszi 6.20 forintért, amiből 2,80 a vállalati hozzájárulás. 

A követlcez6 ld&szakban újabb nyolc wld lakókocsit modern.izáltat a főnökség Kecskeméten, aa: arra megéret
telket pedig fóvimgára küldi a 
Landlerbe. 

Burmeister János szerelő éPítésvezető =int a régi dolgozók, akik végigcsinálták már a vasútvill.amosítást minden 

Minden dol1rozónak külön öltözőszekrinye éa kényelmes mosdója �an 
(Laczkó Ildík6 felvétele) 

A „Fecskék" 1ak6i többnyire eddigi munkahelyen, aMak fia.tailok. Szeretik lakóhelyüket örülnek a legjobban, hogy és vigyáznak rá. Az egyik csökkent a fluktuáció az épíKISZ-kocsiba utcai cipővel t.ésvezetó.ségen, amióta jobb a nem szabad belépni, hogy a szociális ellátás. 
szoba tiszta maradjon. Az ajtó Tátorján Antal, aki 1956-ban mellé oda vannak készitve a került a villamosvezeték éPígumiszaruiálok. Amint a Lakók t& közé, =nak !elején Budamegtérnek a munkából, cipó pest-Ferencvárosban mint le, szandál fel. De nemcsak óv- gödörásó kezdte a szakmát. ják, díszítik is a s:wbáka.t, amelyekből két négyágyas va.n - A r�"?: szalláshelveken té-
minden lakókocsiban len a vorosre Izzott kályha 

A Szilágyi O&Zlopálli
tó cso- '::iellef: is majd megfagytunk -

port lakrész.ének legfőbb disze ondJI!;- Azt..án széles mOOO'!y-

- Hány vonattal történt tényleges baleset az idei első félévben? 
- Harminchat balesetunk 

volt, s ezek mla.tt ha.láleset 
szerencsére nem fordult elő, de öt vasu/las dolgozónk szen
vedett sér'J.lést. Az összes bal
eset mi.att bekövetkez__<>tt kár, ide értve a síktolatás és a gurítás közben történt rendkívüli eseményeket Is. meg
haladta a 4,8 millió forintot. 
A 36 vonatbaleset Igen na..."Y szám, ha önmagáb:m nézzük. Csakhogy az értékelt idősza.'¼:ban több mint 280 ezer vonat közlekedett a területüI>.kön. 
Ebben az összehnsonlításban 
már érzé-kelhet6. hogy munkánk alapjában véve jól szervezett és fegyelmezett volt. Szeretném kiemelni azt is, hogy területünkön lényege.<en, a bázisidóilalt..�oz képe<;t 28,6 
száu;lélckal csö'.tlrent a vonatvesrelyeztetések száma. - Baleseti helyzetünk vlszonyla�os javulásának me,gá11apítása mellett azért azt Is 
hangsúlyoznunk kell - foly
t.at+.a az osztályvezető - hogy 
balesetből ew u sok! F.zért 
tárgyalju'!<: minden baleset 
ügyét szigorúan fegyelmi ala
pon. Az első félévben tlktént 
balesetek miatt 89 dolgozónk 
ellen kellett fegyelmi eljárást 
indítanunk. 

Hiányos 
a felügyelet a munka.verseny-zászló. Kü- � �X:láz� �-=: mos

lön� a „Fecskék" berendezé.. nyelmér61 beszél ' és h��é- A forgalmi baleseteket ele-se IS ugyanaz, mint a zöld ko- :sz.i • ' .e- mezve megállapítható, hogy a csdké. Sehonnan sem hiányzik . él szállító t kkaJ tör' 

tént balesetek száma (4) nem csökkent, vonatveszélyeztetés öttel kevesebb volt ugyan, de még mindlg tűrhetetlenül sok. 
Ez arra mutat, 1-.ogy az érde
kelt végrehajtó dolgozók fele
lősségérzete közel &em kielé
gítő, és a ,zolgátati főnökök 
felügyeleti munkája sok helven 
csekély értékű. 

Buda.pest tér8égében megen
gedhetet!enill maga& a vona
tokat ért balesetek és 11eszé
lyeztetések száma. A mennyiségi eredmények szorgalmazása mellett az üzembiztonság fejlesztésére !& fokozott figyelmet kell fordítani, mert az it-t bekövetkezett baleset.ek több alkalommal az egész hálózaton megérzett kedvezóUen kihatásokat eredményeztek. 

A kétvágányú vonal:lk köZÜl a szobi és a hegye1halmi fő
vonalon magas a balesetek és veszélyeztetések előfordulási gyakoris�a. A mellékvonala
kon több b11le1et történt, mint a bázisidőszakban, s ez egy
értelmlicn arra mutat, hogy az üzembiztonság oldaláról nézve esett a színvona:1. A munkafegyelem megszil6rdftásával, az ellenőrzések hatékonyságának növeléséve-1. de a technikai oozköx.ök erllte!jasebb fejlesztésével i.� mielőbb segíteni kell a rendkívül kedvezőtlen helyzeten. 

Ui baleseti gocok 
Elmondotta a budapesti VBO vezetője azt Is, hogy továbbra sem csökkent a kocslmúszaki okok miatt bekövetkezett balesetek száma. Az elmúlt négy év első felének ilyen irányú adatai a kwetkP..z6k: 1968-ba.n 15, 1969-ben 10, 1970-ben 16, 

1971-ben pedig 14 bale!et kö-
1'etkezett be múszakt okokból. A helyzet tehát alig változott. Ha valaminek mégis örillnl lehet, az csak az, hogy az Idei 
els6 félévben a vontatójármli
vek baleset,et; okozó hlbli.l el
túntek, ami a vontatási tele
pek jobb munkájának köszön
hető. 

Az elllz6 év egyes baleseti 
gócai megszűntek, másutt erő
sebben kirajzolódott a ve
szélyzóna, egyes szolgálati he
lyek új baleset.góc jelleget öl
töttek. 1gy Szolnok, Aszód, Váe, 
Bp. Józsefváros és Obuda ál-

lomások vezet/Sí és dolgozói a mozgalmi szervek segítségével úrrá lettek a nehézségeken, és első félélTi forgalmukat baleset és veszélyeztetés nélkül bonyolították le. Bp. Ferenc
város állomás egy balesete és két vonatveszélyeztetése jelzi, hogy ez a szolg61ati hely még korántsem szűnt meg baleseU góc lenni . . . T,i1'sony állomd.s 
két balesetével, Nagymaros és 
Kőbánya-Kispest állomás két 
vonatveszéiyeztetésével, sajnos, ú; baieseti gócként „jelentke
zett". A legnagyobb vontatási telepek közül a ferencvárosi és a l:lámán Kató vontatási főnökség mozdonyvezetői idézték elő a legtöbb veszélyeztetést 
és balesetet. 

Lényeges romlás volt tapasztalható az utasftásszerú váltóés vágányút-ellenőrzés megtartásában. A múlt éo első fe
lében nem volt baleset vágány
út-ellenőrzés elmulasztása mi
att, most pedig hat baleset tör
t�nt ilven mulasztásból. E k� 
mulasztástipusban 17-17 vesz.élyeztetés fordult elő tavaly Is, az Idén is. A helyzet tehát nem rosszabbodott, de aggodalomra ad okot, hogy a vágányút-ellenőrzés elniulasztások száma 4-rol 11-re növekedett, 
s különösen az, hogy az ese'"..ek nagy része a szolgálati főnökök felügyeleti szolgálatának ideje alatt fordult elő. 

103 vasutas 
hárított el 
balesetet 

Melyek a legfontoMbb tee!ldők a budapesti lgazgatú.ság t.eriiletén a munka m.in6-
ségének javítása, a biztonság fejlesztése érdekében? 

- Amit ezzel kapcsolatbiin 
mondhatok, természete,en nem új ti vasutasok számárti - feli?lte Gergely László. - A biz
tonsági szabályokat minden 
helyen és idóbzn feltétlenül be 
kell tartanunk. A vezetés iránt a fokozott. magasabb .színvonalú ellenő::-zés követelményét támasztjuk. Dolgozóink edd:g is kétségtelenül sokat tettek a balesetek megelőzéséért. Amikor a hibákról bszélünk, etTól is szót kell ejteni. Az idei elsó 

félévben 103 vasutas dolgozó 
hárított el balesetet területünkön, ami1:-t az erkölcsi elismerésen túlmenően 133 ezerforint jutalmat fizettünk ki részükre. Közismert.en szoros az összefüggés a balesetek gyakorisága és a fluktuáció között. Ezért kell a mozgalmi .szerve;::kel közösen erőfeszítése.1;:et tennünk a törzsgárda erősítésére, az új dolgozók magasabb színvonalú kiképzésére s arra, hogy több segítséget kapjruia-k szolgálatukban a kezdeti nehézségek lek0zdésél1ez. 

Lórincz János 

Folytassuk a beveret5ben 
�ett leírást a váci el
helyezésről. A vágányok felől 
az Ismert zöld Lakókocsik hosz
szú szerelvénye határolja a 
,főteret". A tér két oldalán 
már nem megswkott a kép. 
Négy-négy, tehát összesen 8 
"Fecske-8-a.s" mintájú közúti 
lakókocsi helyezkedik el. A 
szobi von.a.l villamosításának 
megkezdése előtt, a váci telep 
berendezésére vásárolta őket a 
főnökreg teljes fels:z'.ereléssel a 

Kecskeméti Egyesült Jármú 
Ktsz-től darabonként 250 ezer 
forintért. A tágas, szilárd, kí
vül-belül tetszetős ERDÉRT 
f.aház.ból négy sorakozik a köz
úti lalkókocsilc végében. Jól 
öss:reácsolt, hőszigetelt fa1aik 
kívü1ról halványbarnára va,n
nak pácolva, lakkozva, belülről 
pedig de'.t.orit-lemezzel fedték 
óket. A régi zöld vasút! l.ak6kocslk 
jóri,szét belül teljesen átala
kíttatta a főnökség a Kecske
méti Szolgáltató Vállalatta.l. A 
kopott, öreg deszlcafailakat itt 
is színes farost lemez borítja. 
Az alaposan felújított kocsik
ban már nem egy, hanem 3-4 
mosdókagyló sorakoz.iik egy
más mellett. Annyi tágas öltö
ll&:zekrénY van :mindegyikben, 
ahány lakó. 

a villanytűzhely, a hűtószek- - Otthon, Hajdúdorogon szem Y vona O • • 
rény, az olajkályha, a rádió és sincs részem Uven összkom- --------------------------
a konnektor _ villanybarot- fortban. 

A legújabb tfpusú olajká!y�a. 
fú.ti a kocsikat. A konyhaful
kében mindenütt villanytűz
hely, hűtőszekrény, konyha
szekrény és mosogató ka(!11ló. 
Minden átalakított kOCSlban 
rádió szól. Az egyik étkezőko
csit televíz.ióval is felszerelték. 
Vacsora után itt gyűlnek ösz· 
sze tv-nézésre a telep lalkói 
közül a dohányosok. Mert -
mily okos figyelmes:=kg - kü
lön ;i.ein dohányzó" t-ó·-S1JOba 
is van a e-faházban. 

Cipö le, szandál fel 

Nem lenne teljes beszámo
look, ha eJhal]_ga;tnánk, hogy a 
műanyag lábrácsokkal borított 
padlójú, különös gonddal tisz
tántartott fiirdökocsiban mosó
gép is van. Használják is so
kan. Reggelihez, vacsorához 

vának. A 8 kÖ'LÚti lakókocsin kívül kettő egybeépítve öltözőés fürdókocsiként szolgál szén. fűtéses kazánnal, mosógéppel, centrifugával. 
A középfoly&s65 ren� faházakban jobbra ÉS balra nyílnak a négy- és ha,tszemé

lyes szobák. Tíz szoba fér el minden házban, a tízből egy konyha, egy pedig fürdő, vil• 
lanybojlerrel. Két épületben 
télen villanykályha melegít, 
kettőben olaj. A házak bármily 
erősek, bármilyen „végleges
nek" látszanak alapjukon, a 
telep köl töz.ése esetén gyorsan 
sz.ét:szedhetók és akárhol újra 
felépíthet&. 

Benépesülnek a tv-szobák 
Este hat után, amikor mmmind hazaérkeznek a VOll'lalról 

az os:z.!opállítók, a sz.erelók, a daruook, szerveződnek a „partik". Vacsora után legtöbben a 

tv-szobák felé vonulnak. Sokan indulnak, hogy benéz:re
nek kicsit a városba. Népes társaság gyüJek.ezi,k Kiss 
György szerelő csoportvezető körül. Kiss szépen ta.."'.lgóhar
monikázik, a zenekedvelők őt 

Tanultak a hibákbóJ 
Amióta me� a főnökségen az új szakszervereti bi:wttságot, az szb-ülést minden hónapban megtartják és meghívják rá a váci építésVezetőségek műhelybirottsági titkárait, vruammt a párt- és KISZ-vezetőket is. 101/ állandó a kapcsolat a vezeté�tók és czz szb között. Gyakran meg

fordul a telepen ICodat István szb-titkár is, ald hivatali beoo,másában műszak! ügyinv<..zó és két munkakörének teendőit hasznooan össze tudja egyeztetni a termelés meg a dolgoZ<llkról való gondoskodás érdekében. Mint megjegyzi, ti szak
mai és a mozgalmi vezetés az 
utóbbi két évben sokat tanult 4 múlt hibáiból. Most minden törekvésük az, hogy a hajdan többnyire barátságtaJan körülmények között élő vi!Jlamos!elsővezeték építők, akllt csak hét végén, a családi körben érezték az otthon melegét, a jövőben az építőtelepen is otthonra leljenek és a vasút leg
jobban ellátott dolgoz,ói közé 
tartozzanak. 

Szász Fcnme 

Nem szabad 

visszaélni a barátsággal 
A barátságot mindig rontja, ha a baráti vis?Jonyban állók vls&zaélnek az egymás iránti bizalommal. Hasznos, sőt nélkülözhetetlen, hogy a MA V forgalm.l dolgo.zói - elsóoorban a vonatkísérők - ÉS az Utasellá.tó alkalmazottai szoros munkatársi vagy barát! kapcsolatot tartsanak egyinássaL Ennek azonban soha ne legyenek olyan lesújtó tapasztalatai mint amilyet az egyik utóbbi ellenőrzésüillk alkalmával =� a 703-as 

Szegedről Budapestre tartó gyorsv01'lllton. 
• 

Feltant, hogy Szakán Péter jegyvizsgáló tűl sokat id6zget a büfés kocsiban. Pontosabban: a 3802. számú bf1.fé1 koest rak
tdrhel1fiségében. Ekkor határoztuk el, hogy ellenőrizzük az Utasellátó személyzetét. Kiderült nyomban, hogy Gábor Andrés fordavezetón ÉS Szabó István büfésen kívül, még egy Idegen nő tartózkodi.k jegy nélkül a raktárban. A személyzet először azt mondta, hogy ő Is az Utase1látó dolgo.zója, de neve nem 
szerepelt a 257 991-92. számú menetlevélen. Hogy Is szere.. pelhetett volna, amikor a nll - személyi iga:rolványa szerint -, daruvezet6 egy öntödében. 

Az Qgy tisztázása után a jegynélküli nó kifizette Szegedt6? 
Budapestig a gyorsvonati viteldíjat, az 50 forintos bírsággal együtt. 

Ml, els&orban a jegyvi.7,:sgálót hibáztatjuk, de az Utasellátó dolgozói !& számithatnalt a felelősségre vonásra hlsz,ei1 központjukhoz eljuttattuk jelentésünket. Reméljük, a Jövőben nem rontják ák sem, mások sem a két v-'.ulalat közötti barátságot, az egyébként jó együttmt'.ls:ödést. 
Szücs F-

A valasz kesik 
Németh Ferenc vonatve2lE!tó, 

aki 20 éves törzsgárda.tag és Zalaegersreg állomás létszá
mába tartozik, két évvel ezelőtt egy celldömölki útján 
megpillantott a hivatalos levele2lés között egy „körözvényt". Arról szólt, hogy azok a fiatal vasutasok, akik építkeZiti akarnak, kölcsön,t Igé
nyelhetnek a vasúttól Erre Németh Ferenc így okoskodott: - Leszolgáltam húsz 
évet, hátra van még 15 esz
tendőm. Az építési engedélyt 
megkaptam, milyen jól ;ön-ne 
most egy ilyen építkezési köl
csön, amit felkínálnak . .  Másnap meg is írta a kérvényt, majd a szolgálati fónöl�g javi-.:ilatávaL a sY>lgálatl út szabályos megtartásával elküldte a kérelmet � várt. Válasz azonban azó:la sem érkeze+t. 

Németh Ferencet most máj nem az bántja, hogy kölcsön ne-m kapott, hanem az. bog} 
húszévi becsületes szolgál/tta 
sok--solt társadalmi munkái, 
ellenére mPg csak t:álaszro 
sem méltatták. Vajon miért? 

llarlN J62Ul 
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tlményekben gazdag vakáció· volt ...  
OTP-kölcsön 

Gyermekek csereüdültetése az NDK-ban lakáskorszerúsítésre, gázbevezetésre, utazásra 
Az NDK-bell Karl Man- « 

Stadt vasúti Diesel-javítóm<í
helyének szakszervezeti bizott
ságával egyetértésben, az idén 
ötven gyerme.11: csereüdülteté-
set sikerült biztaiítanunk. 

A német gyerekek Balaton
kenesén töltötték a két hetet, 
közben megismerkedtek Ti
hany és Budapest nevezetessé
geivel. A magyaros vendéglá
tás is tetszett nekik, s termé
�etesen ez szintén feltétele 
volt annak, hogy Igen jól 
érezték magukat. A két hét 
alatt barátságot kötöttek ma
gyar pajtásaikkal. Kölcsönösen 
címeket cseréltek és azóta ki
alakult az egymás közti leve
lezés. Az elmélyült bará�a 
vall az a körülmény is, hogy 
a búcsúzásnál kevés szem ma
radt szárazon. 

Az utóbbi időben egyre több 
kisebb jövedelmű dolgozó ke
resi fel az OTP fiókjait azzal 
a kéréssel, hogy milyen segít
séget kaphatnak lakáskorsze
rűsítési, tatarozási, gázbeveze
tési és egyéb problémáik meg
oldásához. Az alábbiakban is
mertetjük azokat a legfonto
sabb kölcsönigénylési lehetősé
geket, amelyek közül mindenki 
kiválaszthatja a legmegfele
lóbbet igényeinek va.lóra vál
tása céljábóL 

Lakáskorszerűsítés 

rífuga, villanyti!zhel11, Mtö
szekrén11, bútor, televízió, rá
dió, magnetofon stb. megvá
sárlcúára. Kölcsönnel lehet 
megvásárolni különböző mo
torkerékpárokat, csónakot, 
sport- és campingcik.keket is. 
Kedvezményes feltételekkel 
vásárolható hétvégi ház. 5000 
forintig terjedő vásárlásnál a 
vásárolt áru összértékének 20 
százalékát. az 5000 forinton fe
lüli vásárlás esetén az összeg 
30 százalékát kell készpénzben 
kifizetni. Az előbbi esetében a 
törlesztési idő legfeljebb 12 hó
nap, az utóbbiaknál maximáli
san 18 hónap. A kölcsönösszeg 
után 6 havi lejárat esetén 4 szá
zalék. ezt követően a lejárat
tól függően 3 havonként 1 
százalékkal emelkedő egyszeri 
kezelési költséget kell fizetni, 
amely a kamatokat és az egyéb 
bankköltségeket is magában 
foglalja. 

társasutazás formájában, aa 
IBUSZ-nál és egyéb utazási 
irodáknál 2000 forintot, az 
Expressznél 1000 forintot meg
haladó utazási költség részbe• 
ni fedezésére vehetnek hitelt 
igénybe az áruvásárlási köl
csönökhöz hasonló feltételek 
mellett. 

A magyar gyermekeket -
akik az NDK-ban nyaraltak 
- a különböző szolgálati he
J,Yeken dolgozó szocialista bri
gádok tagjainak gyermekei 
közül választották ki. A két 
hetet ők Frauensteinben, eg11 
tiárkastélyban töltötték, amel11 
700 méter magasan fekszik 
Thi1rinQia fen11vesekkel borí
tott he1711ei között. 

-..... --..... -----�-

Erre a célra -, amely egye
bek között magában foglalja 
a fürdőszoba kialakítását és 
berendezését, a gáz bevezeté
sét, a lakás tatarozását, hely
reállítását, közművesítését stb. 
- a költség 7 5 százalékáig 
terjedő, legfeljebb 30 OOO fo
rint összegú, 6 százaléka& ka
matozású kölcsönt kaphatnak a 
személ11i tulajdonban levő la
kások tulajdonosai és bérlői, 
továbbá az állami tulajdonban 
levő lakások bérlői. A hltel 
törlesztési ideje 5 év, indokolt 
esetben 10 esztendő. Budapes-

Személyi kölcsön 
Azok, akik a szocialista Olt"· 

szágokba kívánnak ellátogatni, 
akár egyéni, akár szervezett 

Az OTP azoknak is rendel
kezésére áll, akiknek átmene
tileg rövid időre szóló kész
pénzes kölcsönre van szüksé• 
gük. Részükre személyi köl• 
csönt biztosít. A kölcsönösszeg 
általában 6000 forintig, illet
ve kivételesen indokolt ese
tekben 10 OOO forintig terjed
het. A maximális 10 000 forin,
tos személyi kölcsönt a lakás
problémákkal (lakáscsere stb.) 
kapcsolatos kiadások részbeni 
fedezésére folyósftja az OTP, 
ebben az esetben azonban a 
rendeltetésszeru felhasználást 
utólag igazolni kell. A szemé
lyi kölcsön törlesztési ideje ál
talában leg1eljebb 12, illetve 
18 hónapig terjedhet. Az ügy
leti kamat évi 8 százalék, ezen
felül a szokásos bankköltségek 
kerülnek felszámításra. 

Képeslap �telii.böl ten 1970-ben 819 tatarozási ________________________ _ 

Visszatérve az Qdfilésb61, a 
gyerekek a legnagyobb elra
gadtatással mesélték külföldi 
nyaralásuk élményeit, csupán 
a kosztot találták kissé szo
katlannak. A vendéglátók 
azonban mindent elkövettek, 
ho011 wermekelnk minél job
ban érezzék magukat az NDK
ban, Meglátogatták Karl 
Marx-Stadtot, s többek között 
egy játékgyárat :Is megtekin� 
tettek. 

A búcsűzásnál hasonló je1e
netek játszódtak le, mtnt a 
kenesei táborban. Könnyes 
szemmel vettek egymástól hű
mit a gyerekek és ott is szá
mos cím cserélődött, hogy le
velezés litján tovább ÍnéJyűl
jön a személyes barátság, 
amely a közös táborozás vidám 
napjaiban kialakult. Bízunk 

benne, hogy a hasonló CBeré1c 
ezután is lehetőséget adnak 
gyermekeinknek a szoeialista 
országok és népeik megismeré
séhez. 

* 

A csereüdülésben részt vett 
gyerekek nevében ifjú Henuri 
Ferenc budapesti, VII. osztá
lyos általános iskolai tanuló 
küldött levelet szerkesztósé
gü.nkn,ek. 

,.Pajtásatm U911an fteffl 'kb
tek fel, ho1111 nevü.kben is lr
jak - szögezi le bevezetőjé
ben -, biztosan egyezik a r,é
Zeményünk abban, hog1J mind
nyájan na1111011 ;ól éreztük ma
gunkat az NDK-ban. Számta-

lan élményben volt részl1nk. 
Német barátaink az igen szl
vélyes togadtatás után állan
dóan gondoskodtak szórakoz
tatásunkról. Sportolási lehető
séget is biztosítottak. Sokszor 
összemértük erón.ket, ügyessé
günket a német pajtásokkal. 
Kirándulásaink alkalmával 
megtekintettük a világhírű 
Zwínger képtá.Jl,t Drezdában. 
Ránk, a fiúkra. mély benyo
mást gyakorolt az Indián Mt1-
zeum, ahol valóságos környe
zetben láthattuk az indiánok 
egykorl életét. Ezenkívül meg
ragadott bennün.ket Karl 
Marx-Stadt szépsége. Minder
ről hosszú oldalakat lehetne 
Imi . • •  " 

Beszámolt a levél a frissen 
kötött barátságról is, s amint 
Feri írja: hazaérkezé1e óta 
már két let>elet kapott a né-

kölcsönt csaklilem 18 millió 
forint és 422 korszerús(tési 
kölcsönt több mint 8 millió 
forint összegben folyósítottak 
az OTP-fiókok. 

A földgáz bevezetéséhez -
az Országos Energiagazdálko
dási Hatóság által kijelölt te
rületen - a költség 75, in• 
dokolt esetben 90 százalékának 
erejéig 30 OOO forint össz.egü, 
kétszázalékos kamatozású hl
telt biztosít az Országos Taka
rékpénztár. A hitelt a földgáz
nak az utcai fővezetékból az 
ingatlanba való bevezetésére, 
gá:zJkészülékek beszerzési és 
felszerelési költségeire, vala
mint a központi fűtés földgáz. 
tüzelésre való átállításának a 
költségeire használhatják fel 
mind a i;zemélyi tulajdonban 
levő házak tulajdonOliai, mi 
a bérlők. A kölcsönt legfeljebb 
10, Indokolt esetben 15 év alatt 
kell visszafizetni. 

Harmin.c ország 
gépipari bemutatója Brnóban 

Ebben az évben tizenhar
madszor rendezik meg Brno
ban a nemretközl gépipari vá
sárt. .A szeptember 11-20 kö
zött tartó vásáron a vendéglá
tókka1 együtt 30 ország gép
ipara ismerteti legújabb ered
ményeit. 

Magyarország a brnoi sereg
szemle hagyományos részvev6-
je. A magyar vállalatok több 
mint 1100 négyzetméter fedett 
és 180 négyzetméter nyitott 
területen mutatják be termé
keiket. 

K-orel PaeUk, a brnol Vl\sár 
vesérigazgatójának és Fran• 
tlsek Hála a budapesti cseh
szlovák nagykövetség k.ereske-

delml tanácsosának részvételé
vel még a júniusban megren
dezett sajtótájékoztatón külön 
felhívták a részvevők figyel• 
mét azokra a termékekre, me
lyek előállftásában a követke
ző évek során gyártási koope
rációk jöhetnek létre. ilyen 
például az autóra szerelhető 
betonkeverő és több külön• 
bözó fajta számitástechnikai 
berendezés. A csehszlovák üze
mek már tárgyalnak a győri 
M41111ar Vagon- és Gépgy4r 
képviselóível arról az együtt
míiködésl lehetőségről, hogy a 
Győrben készülő gépkocsialvá
zakra csehszlovák gyártmányú 
betonkever6k.et szerelnek. 

----------------------- met pajtdsoktóL Megköszönte 
Aruvás6rfás SZEPTEMBER 5-EN NYÍLIK A LIPCSEI ŐSZI VASAR 

Több mint hobby 
ezután a nevelők fáradozását, 
akik lehetővé tették a magyar 
gyerekeknek, hogy sokat lás- Az áruvásárlási kölcsönak• Az NDK budapesti nagykö- NDK 4200 vállalata 208 ezer 
sanak, tanuljanak, 8 bepillant- cló révén az Országos Taka- vetségén dr. Kurt Rödtger ke- négyzetméteren mutatja be 

rékpénztár arra törekszik, reskedelmi tanácsos tájékoz- legújabb technikai újdon."lága-A szülőföld, az unber szere- kftl6" tiszteletet lbreszt a hassanak egy szocialista ország hogy a lakosság egyre nagyobb tatta a magyar sajtó képvise- it, köztük közlekedési eszkö-tete indította a gyorsan mo- kor, s II rn,11.Jt.6 fr4nt, aki az szorgos népének életébe. mértékben szerezhessen be lőit az idei 6szl lipcsei vásár zöket is. A Szovjetunióból 500 dernizálódó élet sodrában idő ilyen távolságából is őrzi, .,s Ú111J érzem _ fejeződnek olyan értékű tartós fogyasz- eddigieknél is nagyobb sza- termelőüzem küldi el 7000 ter
Nagy Zoltán közgazdászt, a birtokolja az értékes gy(íjte- be a sorok -, köszönettel tar- tási cikket, amelyek könnyeb- bású kiállításairól. A szeptern- mékét. A magyar ipari és keMA V Anyaggazdálkodá,,i és ményt. Még Iúncs teljes !lm- bé, szebbé tehetik életüket. ber 5-én nyíló vásár területét reskedelml vállalatok 2500 Ellátási lga7.gatóság főelőadó- talógus. Egy-két éven belül tozunk a Vasutasok Szakszer- Az ánivásárlásf kölcsönt dlta- az 1968. évihez képest 125 ezer négyzetmétert elfoglaló ltiállí
;iát, hogy az ell)1tori bicskei nem is várható e hobbyból in- vezetének is, é• mindazoknak, lában 1000 forinmáZ magasabb négyzetméterrel kibővítették. tásán a világ minden részéb6l 
ember kenyétikeres6 baszná- dult pzdag magángyújte- akik bfztosltottáJc számunkra értékű árucikk beszerzésére ze. összesen 27 külföld! ormíg érkező szakemberek ugyancsak lati, szükségleti tárgyalt, mun. ményeknek pontos felmérése. ezt a felejthetetlen, nagy él- het ígén11be venni, mint pél- 1600 cége állítja kt termékeit láthatnak majd többek között 
kae57.köreit gyűjtse, 6r1=. A K. Gy. J. mén11eket n11ú;lt6 nyaralást." dául mosógép, porszíoo, cent- cs oilág minden tájáról. Az k&Llekedési eszközöket is. 
bicskei származású budapes• ti, lakosú vasll� ma SeJn rH✓/-'✓✓.AMV✓✓�,H�,.J""/�/..,-✓l'JG.'V✓Al!W'...,..✓/�.HAG".l"-'H'-'LbY'..M'Y✓/M9,H///.N'/,H✓/-'..l'W//.NY✓H�✓HHHH✓/H�//✓H/✓6✓�HN✓✓/✓✓✓✓✓✓✓�✓///H///6✓/H/✓//✓✓/✓/✓✓✓✓/✓✓✓✓✓/✓✓�✓/✓✓H� 

!kis gond a néprajzkutatás, a 1 
magyar népmúvésret tá,·!i,Yai- � Ha2l!li konzervekkel megra
nak szenvedélyes gy(íjtése. j kott táskámmal terhelten, csak 
Mindez összefonódott va.sutcu § rövid sétát tettem Párizsban. 
életével és a több mint e1111 é1,- � Miután nem először ismerked• 
tizeden át lelkesen r,<!g::ett � tem a ,.fény városával", pan
vasutasszalcszervezeti 1/ju. � tosan kidolgozott úti tervem 
munkd,s mozg,almi munkájá- � szerint rövid tartózkodás után 
tial. � indultam tovább Hi3páni4 felé. 

Lehet ez hagyománytisztelet � Az AuaterZítz pál11audvar 
is, hites őrzője az emlékeknek, � pénztáránál bemutattam sza
családnlt, generácl6k emlé- � badjegyemet. Mindent rend
kelnek. Be1s6 és külső vá- 1 bet. talált a derék vasutas. 
gyódás, elkötele2Jettség az ama- � Le Is bélyegezte a jegyet, majd 
tőr népraj:iJkutatás, a néprnú- � ezek után a legnagyobb lelki
vészet és történet mellett. § nyugalommal elfoglaltam he
Mlndenképpen több a hobby- � lyemet az egyik első osztályú 
ná1. s fülkében. 

Hobbyn,ak is nemes, a leg- i Elindultunk • . •  
:nemesebb olyan magán vál- § Búcsút intettem a Sacré 
lallkozás, ami szerfelett hasz- � Coeur-nek, a gall főváros fel
nos amatőr néptörténetl mun• l felvillanó épületóriásainak, 
ka fs. A több száz darabból � azután egy barátságos, mexi
álló gy(íjteményben megt.a- � kól turlstan6 társaságában ro
lálhat6k a bicskeiek és kör- � bogott velem a pária-madridi 
nyékbeliek használati tár• I e;,:pre11z. 
gyai: a faeke, a rokka, a Ja- § Expressz • • .  T 
ragott szék, a oetett ágv. i 

••.  és jött a kalauz Zuglóban, Pillang6 úti föld- i 
szintes lakásának tárgyai, há- s 
zikönyvtára CllOdá1ni való. ! Olyan négytengelyes kocsik
Több t�t olyan könyv sora- ! ból állt a szerelvény, mint a 
kozik szobájában, eme]yek a § többi vonat, és ezt is vlllany
haz.a különböző tájairól, te- !: mozdony vontatta. Mellettünk 
hetséges embereik népművé- � hegyek, völgyek, alagutak, fo
szetéról vallanak. A nép..,ise- � lyók, kis falvak és nagyobb 
letról, pásztoom(ívés:retről, s � városok v'1togatták egymást. 
l)araSxtviseletröl, a népi búto- � �n útltársnömet Mexikóról 
rokról, a tazekasságról, Ka- l faggattam. Olasz és német sza
tolats-regrol, M&tyóföldról, s l vakat kevertünk, közben 6 
ki tudná felsorolni a �ny- � különleges itallal kínált, amit 
riyi értékes, gazdag anyagot. lén pesti szalámival viszonoz-

Található gyűjteményében � tam. _ kelta kori urna, avar kori tá- § S egyszercsak jott a ka· 
nyér, római ArPá<i-korl és tö- 1 Jauz . . •  
rok kopony:a, 1290-Ml szánna- 1 A hölggyel gyorsan végzett, 
7.6 rézveret. Minden darab hz én jegyemet hoszasan né-

Turistaként Spanyolországban 

zegette, majd a fejét csóválta. 
.,J6l szabott ruhát visel a 

franci.a. kalauz" - állapítottam 
meg közben nyugodtan. Sötét
kék zubbonya fehér inget ta
kar. De lapos sapkájának fé
nyes simllje alatt gyanúsan 
villog a szeme. 

- Ce n'est pas boni Uram, 
ez nem jó/ - jelentette ki 
megfellebbezhetetlenül. 

- PoUTqUoí? Miért? - kér
deztem meglepetten. 

- Mert ez különleges vo
nat. Expressz! 

A francia kalauz nem is 
várt feleletet, hanem el6vette 
utánfizetési tömbjét, h0111J el
számolja az általa kéf't 19 
frank különbözetet. Megszep
pentem, hiszen száz dolláros 
valutámat tekintve, nem kis 
összegröl volt szó. Bántott 
ezenkívül, hogy az egyezmény 
értelmében a franciáktól ka
pott szabadjegyre efféle, me
netrendszerűen közlekedő vo
naton is ráfizettetlk a külföldi 
vasutast. Bezzeg mi nem va
gyunk Uyen kicsinyesek a ven• 
déiekkel szemben. 

Végül, ha nem Is könnyen -
sikerült a francia. kalauzt jobb 
belátásra bírni. 

�jfél tájban érkeztünk a 
spanyol határra, Hendave ál-

�, -
Uiijegy:zet L 

lomásra. Mindenki álmosan 
kászálódott le a vonatról, mert 
át kellett szállni az ott vára
kozó, széles nyomtávú szerel
vényre. Előbb persze, ltbaaor
ban haladtunk a rendőrség é# 
a vámhivatal felé. Volt köz
tünk amerikai, angol, argen
tin, francia és spanyol utas, 
azonkívül egy kis vékonyka, 
nyugatnémet lány, egy néger 
férfi szóval mindenféle náció. 
De csak az én kék útlevelem 
keltett feltűnést. Nézték, lapoz
ták, forgatták. Kérdezgettek, 
fagattak, végül árgus pillantá
sok kíséretében megengedték, 
hogy felszálljak a Madridba 
Induló vonatra. 

Ráfizetés 

Ám Indulás után ott is jött 
a kalauz. Mentségére szolgál
jon, hogy kollegiálisan - szin
te kicsit bocsánatkérően - ka
zölte velem, h0111J 115 pesetát 
kell fizetnem. Hiába számit
gattam, hogy egy dollár hat
vankilenc peseta, nem volt 
mentség: fizettem. 

Reggel futottunk be Madrid· 
ba. Ch.amertin pál11audva1Ta. 
Nem nagy állomás, de több 
nyelw vasűti és szállodai ln-

formációs szolgálat segftl a ta
nácstalan külföldieket. 

A két és fél mlllló lakosú 
Madrid központjának egyik 
mellékutcájában kaptam szál
lást, 80 pesetáért. Ugyanott Is
merkedtem meg a hatalmas 
termetű, magányos ausztráliai 
férfivel, Michellel, aki egy min
dig dörmögő mackóhoz hason
lított. Foglalkozását tekintve, 
nyugdíjas vasmunkás. Remek 
cimborának bizonyult, így hát 
jól öszebarátkoztunk. Elmond
ta, hogy gyermekei tanácsára 
és az.ok anyagi támogatásával 
ismerkedik Európával, és ak
kor leginkább - a spanyol 
borral 

A spanyol bor egyébként 
elég olcsó. A leg;obb zomatút 
sem mérik 10-12 pesetánál 
drágábban. Azt mondják ott, 
hogy a spanyolokat is éppen a 
jó bor teszi olyan kedélyesek
ké és barátságossá, amilyen
nek megismertem őket. A 
konyhájuk sem rossz, men cs 
miénkhez hasonlít. Csak talán 
kevésbé fGszeresek az ételeik. 
Gyakori az olajos, különféle 
zöldségekből készült elóéteL 
Levest c.sak estére főznek. A 
süteménytéle ritkaság, de a 
bOlr mindig elmaradhatatlan. 

Egy ebéd, amolyan jobb ét
teremben, 80-100 pese<tába 
kerül. A ruházati cikkek ára 
nag11jábóZ egyezik a mi áraink
kal, de a cipó nem ol11an ol«ó, 
mint ahogy nálunk hírlik. Egy 
valamirevaló női cipó például 
500-600 peseta, vagyis átszá
mítva 250-300 forint. Jól ki 
kell nyitnia a pénztárcáját 
annak is, aki színházba vagy 
moziba akar elmennJ kedve
sével, vagy éppen a család
jával. 

Rengeteg látnivaló 

A városban, Dél-Európa 
metropolisában rengeteg a lát
nivaló. A kétszintű metro, a 
sok autóbusz viszonylag olcsón 
szállítja az utasokat, de a 
szintén nagyszámú magántaxi
solmál ajánlatos előre kialh-ud
ni a viteldíjat, mert könnyen 
meglepetés érheti a gyanút
lan külföldi turistát. Néha 
.sajnos, rájuk van utalva az 
ember, mert az excentrikus el
rendezés(í nagyváros térképét 
hiába tekintgettük új bará
tommal, Michellel. Nagyon ne
héz rajta eligazodni . . .  

Láttuk azért a bulvárok 
hatalmas - klasszikus és mo
dern - palotáit, a tágas pa,,:-. 
kokat, a híres Prádó szökő
kútja, az archeológiai múze
um megannyi csodáját. E7A!l[ 
után határoztuk el, hogy meg. 
nézzük a Torrost, a szenzáció.s 
arénát, híres bikaviadalok 
színhelyét. Pontosabban: efl1I 
igazi bikaviadalt. 

Gergely József 

(Folytatjuk) 



MAGYAR VASUTAS 

A vasuta_s sporteg yesületek 
v·álasztása előtt 

A Magyar Testnei,elési- és 
Sportszövetség elnöksége ha
tározatot hozott a sportegyesü
leti vezetőszervek újjáválasz
tására. Az MTS elnö.l<ség;e ha
tározata alapján 1971. szep
temberben és októberben kell 
a ,r,ortegyesülete� vezetóség
ú küldöttváuu;ztó közgyúlésit 
megtartani. Be kell számolni a 
kétéves tevékenységről és ezt 
követően megválasztani a ve
zet.6 szervclret. 

Fontos tár!a:la 'mi esemény 

Sza.kS2le!'Ve7,et! szerveink a 
sportszervewtek újjávMasztá
Eát, mint fontos társadalmi 
eseményt, a sportmozg;alom 
clemokrati2lmusának továibb
.tajlesz.tését fogjáJt fel Ennek 
tnegfelelóen segítsék a sport
uervezeti választásokat. Fog
laljanak állást a dolgozókat 
érintő testnevelés és sport leg_ 
fontosabb kérdéseiben. 

Szakszervezetünk elnök.,ége 
1968 1t0Vemberi határozatában 
megszabta a vasutas sportmoz
galom feladatait. E határozat 
alapján a sportmunka köze
lebb került szakszervezeti 
alapszervezeteinkhez, a sport
egyesületek mind nagyobb er
ikölcsi, politikai és anyagi ;tá
mogatásban részesülnek. 

Szaikszerve2Xati szerveink és 
sportegyesületein.k közös mun
kája TIYomán tömcgsportmoz.. 
ga}munk is fejlődik. Sport
egyesületeink !közös mu.-1kája 
cyomán tömegs,portmozgal-

kutatás alapján, k&.-ültekin
tően kell megvizsgálni; kik 
azol; a személyek, a.kik száml
tásba jöhetnek a választásnál. 
Olyan sportembere.1<:et kell vá
lasztani, akilmek szakmai fel
készültságe, magatartása, 
egyénisége és űgyszeretete biz
tosíték a sportegyesület előtt 
álló feladatok megoldására. 
Helyes ha a sporbmozgalom
ban jelenleg jól dolgozó egyé
nek továbbra is tevékenyked
nek, de szükregesnek tartjuk 
az eddiginél több sza/ks2Xarve
zeti tisztségviselő aktivizálásá-t, 
és bekapcsolását a sportkörök 
vezetőségei be. 

A sportkörök elnökségei 
gondosan készftsék el bes,,i
molójukat. A megváli4sztás 
óta eltelt időszak eredményeit, 
fogyatékosságait értékelve az 
MTS II. kongressz\!Slának ha
tározata alapján szabják meg 
a• további felac:atokat. A köz
gyűlés előkészítésére és lebo
nyolítására inté2ikedési tenet, 
forgatókönyvet •célszerű kés2!
teni, melyben meg ikell hatá
rozni az egyes napirenm pon
tokkal kapcsolatos felacliato
k,at. 

Főbb tennivalók 

A sportegyesületi ve?Jetóség
vá1as22tó közgyűlés előkészüle
teit és lebonyolításá-1: az M'l'S 
e!nök...-<ége által jóváhagyott 
irányelvek alapján kell meg
swrvezn.i és végrehajtani. Az 

Irányelvek meghatál'OZ2lák a 
főbb tennivalókat; a Twzgyűlés 
napirendjét, célját, el6k{-szité
sét és lebonyolítását illetően. 

1. A sportegyesület elnöksé
gének és számvizsgáló bizott
ságána'k beszámolója a kétéves 
munkáJról. 

2. A sportegyesület elnöksé
gének, számvizsgáló bizottsá
gának, valamint a küldöttek 
megválasztása. 

A közgyűlés elókészítését, a 
sportegyesület feladatainak és 
célkitűzéseinek körültekinr.ó 
meghatározását a helyi társa
dalmi szervezetekkel, elsúsl).r. 
ban a párt, szakszervezeti és 
KISZ-szerverotekkel való ha
tékony együttműködés al;;.pj.in 
kell végezni. 

Cél:kfül2lés: szélesíteni a 
sportegyesület demokratizmv.
sát, emelni a sportegyesületi 
vezetés színvonalát és javíta'li 
a nervezeti, gazdasági, mód
szertani munkát. 

Szaks:oorvezet! bízottsáigalnk 
az együttműködési irányel
vekben foglaltak alapján 
nyújtsanak hathatós segftskget 
a sportegyesilleti beszámoló és 
vezetőségválasztó közgyűlések 
előkészítéséhez és megtartásá
hoz. Mindent el kel! követni 
anna!k érdekél:>en, hogy a test
nevelési és sportmm;g:alom a 
vasút területén az elnökség ál
tal kiadott irányelvelcr.ek 
megfelelően egél=égesen íej
lódjék tovább. 

K. L 

munk is fejlődik. Sportegyesü- ,-------------------------

leteink egyre jobban se.gíti-k a:i: 
üzemi versenyek srervez.é9ét. 
.Szakszervezetünk jelentős ösz
szegeket biztosít a vasutas 
aportmozgalom és létcsítmé
'C!lek helyzetének javítására, a 
sportkörök működési költsé
geinek biztosítására. Ennek 
nyomá,n újjáépültek részben a 
miskolci, szegedi, s:rombathe
lyi :vasutas sportpályá,k. Du
nakeszin pedig új tornacsar
nok épült. Számos létesítmény 
bövütt az elmúlt két évben. 

Egy esztendő tapasztalatai 

a GB-l,atározat tükre/Jen 

A választásol<'..at, az elért 
eredményeket fel kell hasz
nálni a tagság körében a ne
velő- és agitációs munka ja
vításám. A jogok és köteles
ségek nagyobb mérvú érvé
nyesítésével fokozni kell a 
:,portegyesületeK!hez való ta�
tmást és felel� érzést. 

Kö,ültekintóen 

A vezetooégválasztó közgyű
lések célja és jelentősége in
dokolja az előkészítő munka 
át,gon<lioltságát, tervszerűségét. 
Éppen ezért kűr.önös gondot 
keU fordítani a sportegyesiile
tek elnökségének arra, hog,J 
politikailag és szervezetileg 
megfelelően kés::ítsék elő a 
vezetőségválasztó közgyűlése
ket. l!;rvényeslt.eni kell a tag
ságnak azt a jogát, hogy be
iszámoltassa a választott si;er
veket, vezetőket, megvitassá:k 
a sportegyesület helyzetét és 
megfelelő hatk-oz:atokat hoz
zanak a munk.a továobi javí
tására. 

A választá.."'01c el�észftése 
sorám, széles ikörtí vélemény-

A Gazdasdgl Bizottság 
10 152/1970. számú határozata, 
amely elrendelte a késve kira
kott vasűti kocsik állásdfjá
nak, illetve a fekbéreknelt a 
felemelését, egy évvel ezelőtt 
született. Az egyébként elég
gé vegyes érzelmekkel foga
dott határozat elérte célját: 
mind a v1füalatokat, mind a 
vasutat a rakodások jobb 
megszervezésére, a kocsipark 
ésszerűbb kiha.!ználására, a 
rakodás g�pesítéséf-e, a kocsi
forduló worsítására ösztönöz
te. Az 1970. augusztus 15-én 
érvénybe lépett határozatnak 
köszönhető többek között az 
idei év első felében elért áru
szállítási rekord is, amelynek 
külön növeli az értékét, hogy 
a kocsipark lényegében nem 
változott, vagyis nem kellett 
a korábbinál több teherkocsit 
igénybe venni. 

A pécsi 1iasútigazgatóság te
rületén is szembetúnóen ja
vultak az eredmények. Amíg 
például 1969 második és 1970 
első felében 138 253 kocsit 
raktak ki késve az állomáso
kon, addig 1970 második és 
1971 első felében már csak 
63 870 tiolt a késve kirakott 
kocsik száma. A javulás eb
ben a vonatkozásban több 
mint 50 százalékllll. 

U TAZÁS KO R 
pályaudvari pawiJonjatnlcban 

w6sárolhot 

1' ,• , 
AJ Af./DEKOT, 

,. , 

EDESSEGET, 

Ugyanilyen jó e!'edményt 
kapunk akkor is, ha a kocsi
álláspénzes órák számát ha
oonlítJuk össze az említett idő
szakokban. A GB-határozat 
előtt Z mil!fó 287 ezer óráért 
kellett kocsiálláspénzt felszá
mítani, a határozat utdn vi
szon.t csak 824 ezer 809 óráért. 
A csökkenés pontooan l mil
lió 452 ezer 278 óra. A fel
számított időért korábban 32 
millió 574 ezer forint 6.llás
pénzt fizettek a vallalatok, 
majd a GB-határozat után ez 
az összeg is csaknem egymillió 
forinttal, egész pontosan 
953 488 forinttal csökkent. 

Elgondolkoztató persze, hogy 
a kocsiálláspénzek összege 
miért nem csökkent olyan 
arányban, mint az állásidők, 
illetve a késve kirakott kocsik 
száma. Ennek az a magyará
zata, hogy néhány vállalat 
még mindig nagy késéssel rak
ja ki a ré.szére érkezett áru
kat, márpedig ilyen esetben a 
kocsiálláspénz progresszlven 
emelkedik, és elérheti az 
óránkénti 200 forintot is. De 
erről jóformán csak ők tehet
nek . . •  

Akadnak vállalatok a fuva
roztatók között, amelyek nem
törődömsége elsősorban a 
szombat! és vasárnapi rakodá
soknál szembetűnő. 

Azok a válialatok járnak 
jól, amelyek élnek a GB-ha
tározat által biztosított lehe
tóséggel, s rakodó parkjuk fej
lesztésére állami támogatást 
igényelnek. Ismerete.s, hogy a 
többlet kocsiálláspénz nem a 
MAV bevételét gyarapítja, ha
nem fejlesztés! alap képzésére 
.szolgál Igy kapott 1,5 milliós 
támogatást a Pécs-Szekszárdi 
TüZl.tP Vállalat, és így jutott 
háromnegyed millió forintos 
oeruházáshoz a Somogy-Zala 
megyei TÜZl.tP Vállalat is. S 
az elmúlt esztendőnek ez szin
tén fontos tanulsága H, J. 

r 

A szokás hatalma 
(Gers� László rajza.) 

Vasutas beatzenekarok bemutatója 
Tapolcán 

A szombathelyi tertileti bi
zottság és a tapolcai Batsántli 
János Művelődési Központ 
augusztus 14-én jól sikerült 
beat-tánczenekar! bemutatót 
rendezett Tapolcán. A bemuta
tón a nyíregyházi, a mi��olcl és 
a tapolcai vasutas ifjúsági klu
bok tánczenekaroi vettek részt. 
A tapolcai fiatalok: élénk ér
deklődését a rendezvény 
iránt még az augusztusi nagy 
meleg sem tudta befolyásolni. 
Este 8 órára zsúfolásig meg
telt a vasutas művelődés! köz
pont színházterme fiatalokkal 

A műsor előtt a városi 
KISZ-bizottság titkára köszön
tötte a beat-együtteseket, az 
énekeseket, a meghívott veze
tóket és a :rés�evó több mint 
300 fiatalt, majd sor került a 

bemutatóra, amelyen az 
egyilttese!c 30-35 perces mü
sorukban a legjobb számaikat 
adták elő. Ismert magyar és 
külföldi számok váltogatták 
egymást a tár.czenekarok tol
mácsolásában. A bemutató 
után a zenekarok műsorát, 
előadásmódját Fekete Gyula, 
a „Hungária" együttes tagja 
véleményezte, majd szaktaná
csokat adott a további műkö
désükhöz. 

A bemutatót hajnalig tartó 
tánc követte, melyen a zene
karok tagjai a közönséggel 
együtt jól szórakoztak. A jól 
sikerült rendezvényért dicsé
ret illeti a szombathelyi te
rületi bizottságot, a tapolcai 
m!h,elódési központ vezetősé
gét. 

Ha kell, megfogják a lapát nyelét 
Az angyalföldi p{l�ya!enntar

tási főnökség központj{lban 
immár 12. éve dolgozik a sok 
elismerést szerzett Csányi 
László szocialista brigád. Tag
jai mérnökök, technikusok. 
Alig rövidebb és kevésbé dl
csó múlttal rendelkezik a 
munkaügyi és a számviteli 
dolgozók Marx Károli,, illetve 
Landln Je11.Ö szocialista bri

díszítő zúzalékkal. 'A brigádok 
tagjai szabad szombatj�t 
feláldozva, az; elváráson túl 
tettek eleget ön.ként vállalt 
kötelezettségűknek. A nehéz 
fizikai munkában huszonné
gyen vettek részt és összesen 
144 órát dolgoztak az íróasz
talhoz szo,kott, szellemi mun
kások. 

Ch- Dénes 

gádja. Ezek a közösségek ne-
:-

-----------vükhöz és rangjukhoz méltóan 
teljesítették a XXI. vasutas
napra tett vállalásaikat. 

A felajánlott társadalmi 
munka részben kapcsolódott a 
Tiszta Budapestért mozgalom
hoz. mivel Rákospalota-Újpest, 
ezenkívül a híres „gyermek
város", Fót állomásának utas
peronját szórták f.e1 fehér, 

MÁR MISlOLCOR IS FOCIZNAK A NffK 

Női labdanígócsapat.ot ala
kítottak a Miskolc-Tiszai pá
lyaudvaron dolgozó lányok, 
asszonyok. A szal<.srervezeti 
birottság Halász Káro!vt bíz
ta meg az edzői. toondókkel, 
a."d társadalmi munkában 
hetenfttén-t kétszer' tart lao
dake?.elési és erőnléti edzést 
a nói csapat tagjainak. 

Egyelőre az MVSC labda
nígócsapatán:ak hazai mér
kőzései előtt tartanák majd 
1:>emutató játélkot a n6k. de 
a jövő évtől kezdve bene
veznek a gyengébb nem lab
darúgó-bajnokságira. 

Klsdrdal János 

A MÁV Széchenyt-heavi t:Jt
törővasút felvételt hirdet az 
1971. szeptember 15-én indu
ló úttörővasutrui tanfolyamra. 
Jelentkezhetnek a oudapesti 
és Budapest környéki úttörő 
pajtások, akik az általános is
kola IV., V. és VI. osztályos 
tanulói. Tanulmányi eredmé
nyük legalább 4-es átlagú, 
egészségi szempontból úttörő
vasutas szolgálatra megfelel
nek és az iskola úttörőcsapa
ta javasolja erre a kitünte
tésre. A felvétel ideje és he
lye: 1971. szeptember 6-tól 12-

lg, naponta 9-11 óráig Hűvös
völgyben az OttörővlUlút üzem
fónökségén. Felvilágosítás: 
üzemi telefonon 52-74/6, vá
rosi telefonon: 167-631. Fel
vérell lapot kívánságra az út
töróvasút küld. A vasutas szü
lők gyermekei előnyben ré
szesülnek. 

r, 

TRAFIKAR UT A Felső-Mátra legszebb al lomása 
A szerkesztóseg üzeni 

Kisvárdai János; Vincze Károly 
Miskolc: Szfics Ferenc Hatvan; 
!!alma! János, Bánáti József Pécs; 
Pacz József Curtlct; Rapi J67.sef 
Bp. Józsefváros; Bognár Károly 
Tapolca; Boldizsár Gyula Békés• 
csaba ;  Markos József Zalaeger
szeg; Lécz Imre Mátraballa: Le
veleiket lapunk anyagAhoz tel
hasznA!Juk. �UTA S E LLATO;,' 

Befejezték Mátraballa · {lllo
tnáson a felvételi épület kor
szerúsítését. A rendeltetésének 
Ismét · átadott épület méltán 
nyerte el a Felső-Mátrába 
utazók tetszését. A korszerű 
irodákból nem hiányzik a víz
vezeték sem. A bútorok ott 
Is, a várótermekben is újak. 
Az utasok részére megnyitott 
mellékhelyiségek szintén meg
felelnek a kultúráU.ság fogal� 

� .  

mába tartozó követelmények
nek. 

Az állomás dolgozói vállal
ták az újjávarázsolt épület 
és környéke ti.sztántartását, s 
fgére.tüket be is tartják. Az 
utazóközönség joggal állapít
ja meg, hogy Mátraballa je
lenleg a Felső-Mátra vidéké
nek legszebb álilomása 

Lécz Imre 
bizalmi 

Bánlaki Ignácz Bp.: Benecz Bé
la Ozd ; 011 János Verőce; Sebes
tyén József Veresegyház ; szacs 
Sándor Monosbél ; Juhász András 
Békéscsaba: Leveleik el Wellikea 
helyre lovAbbfl<lltuk. 

1971. SZEPTEMBEJt L 

- Smclallsta brig:tdok nap
lóiból rendeztek kiáliltást a 
miskolci vontatási főnökségen. 
Az augusztus 16-tól 26-.lg tar
tott naplókiállítá.st nagy ér
deklódés.sel tekintettél( meg a 
dolgozók, akik közül mintegy 
ezer fő tartozik uocialis<:a 
brigádba. A kiállítás vendég
könyvébe 450 látogató jegye-c
te be elismerő vagy éppen bí
ráló véleményét, hasznosítható 
javaslatát. 

- Hétvégi iidülóhá.z építés� 
kezelték meg a Hatvan-Füzes. 
abonyi Pályafenntartási Fő
nökség dolgozói a mátrade
recskei vasútállomás szom
szédságában. A 400 OOO forlr.• 
tos költséggel léte.sülő !ldüló
ház építését a dolgozók 150 OOO 
forint értékú társadalmi mun
kával siettetik. Az egy
szerre hét családnak, illetve 
30 személynek pihenést nyújtó 
üdülő a jövő nyárra készül el. 

- Tisztasági év. Miskolc
Tiszai pályaudvaron a hel:i,i 
Vöröskeresztes szer-vezet !elhí
vás ára tisztasági évet tartanak 
a vasutasok. Ennek sikeréért a 
vasút fennállásának 125. év
fordulójára tisztasági őrjára
tot szerveztek és külön fel
ajánlások-at tettek. Legutóbb 
D. Tóth József oktatótiszt és 
vonatkísérő brigádjai 13 sala• 
kos kocsit ürítettek ki két órán 
belül, hogy a felgyülemlett 
salakhegyek hamarabb eltűn
jenek a kocsik ismételt meg
rakásával. A vonatldsérék 
szocialista brigádjai a helyi
ségek belső felújításában IJ 
részt vesznek. 

- Virágkarnevál. Debrecen. 
ben az immár hagyományos 
alkotmány napi virágkarnevá
lon nagy tetszést aratott a 
vasutasok virágkocsija. A soll 
ezer. színpompás virágból. al
kotott szimbólium a magyar 
vasút fennállása óta eltelt 125 
év fejlődésére emlékeztette a 
több tízezernyi közönséget. 

- Gyór város eszperantó. 
mozgalmának hat évtizedes 
történetét írta meg dr. Ferend 
Imre MA V-íoor.ros. Az érde• 
kes tanulmány többek: között 
rámutat, hogy az eszperantó
mozi?alomnak mindvégig lel
kes hívei voltak Győrött a 
vasutasok, s különösen az llle
�ali tásban t.evékenykedó kom
munista munkások. Ezrei fügi& 
össze, ho� a felszabadulás 
után a Rába-parti városban 
rendezték meg az első magyar 
eszperantó konJ!'reSSZUSt. 

- Az úttöró-fúvószeneltare'k 
ll. péesl találkozóján, ahol 
mintecy 300 !fiú zenész adott 
számot tudásáról, slkere!!en 
szerepelt a vasutass?.akszerve
zet kiskórös! úttörő 1'úv6szene
k:i.ra. A Mecsek Áruhá:r. előtti 
téren ez a zenekar ön�ll6 mű
sorral szórakoztatta Pécs la
kóit amrusztus 20.án. 

- Véradónapok a záhon,1 
MOmóponton. Augusztusban 
három napon át eremeg_vven
négyen Jelentkeztek vérad� 
a csomópont dolgozói kllzOl. s 
összesen 270 lit.er vért adt.<>lt 
a.,. orvosok életmentő munká
jához. 

FEL HÍVAS! 
Az l!!szü.l .J':lnni!Javft6 TlrekTAt 

l\lOvelódésl Kl!zpontjtban anJ!o4 
olasz, orosz ny�lvtantolys.mok. ba• 
lett. mGvészi torna, akrobaWcu• 
torna. színpadi tánctanfolyamolc 
Indulnak. Jelentkezni lehet sze
mélyesen. telefonon és levélben. 
Cim: Tilrekvh MOvel/ldésl Kii,._ 
pont, Budapest x., K�nnes ltQ
min krt. zs. Telefon: 138-ZU. 

Balettra, mQvészi tornára, akn>
batikus tornára. valamint sz!ni:,zdl 
tánctanfol'vamokra való Jelentlre-
7-és korhatá�a S-111 év. Lev�ldm : 
Tilrel,vés Stddl6, Bp. x.. Posta
fiók 123. Vasutasoknak és család
tnR1alknak 25¾-os kedvezményt 
ny,1Jt a MOve!�ésl Kllzpont. 

IIAGTU VAIIUTA!t 
. • Vasutasok StaknerTeZet&:e• 

1•!11• 
Szerl<efttf • szerltes!tll lllzottdl 

F6szerkeszt6: GulY4• .J,n„ 
Felel'5s szerkeszti!: Vtst Fere!III 

Szerkesn6sé!!: 
Budal)e9t. Vt., Benemr atea CL 

Telefon, "'"""'' nt-m. 
Qreml, tt-n. 

Ktadja & tujenttl 
• Néps,:ava t.apl<lad6 Vdl?alat 
Budapest, VJi"' R4kóe2:1 út M. 

Telefon, ftf-llt 
lt.e'16efnll Bp. '9, pt, & 

Fele16s kiadó: Gábor llár10A, 
a Népszava Lal)kladó Vállalat 

tgazgató,a 
Csekksztlmlaszámunk, 

MNB l!S-11 tlSI 
Szikra Lapnyomda 
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N A P I R E N D E N  

a nők szociális és munk6körülményei 
A kezdeti lépéseket mar megtettük - allap'ította meg a központi vezetőség 

A központ' ...-ezetóség augusz
tus 27-i ülésén tárgyalta a 
vasúton dolgozó nők helyze
tét, a múlt évben megjelent 
kormányrendelet, valamint a 
SZOT és saját - 1970. július 
28-i - határozata tükrében. 

A téma jelentőségét minde
nekelőtt alátámasztja az a 
tény, hogy a szakszervezetünk 
tagságának 1 9.� százaléka nő. 
Többségük a vasúti végrehajtó 
5ZOlgála t területén dolgozik. 

Szociális- és munkakörillmé
nyeik javításának fontosságát 
ez is növeli, hogy az egyes te
rületeken meglevő létszám
hiány pótlása, a szolgálati órák 
csökkentése elsősorban újabb 
női munkaerők bevonásával 
érhető el. Fentie'.c érdekében 
halaszthatatlan annak megha
tározása, melyek azok a, mun
ka.körök, amelyekben kizárólag 
csak nőket szabad foglalkoztat
ni, illetve milyen munkakörök
ben szükséges növelni a 1ét
i.zámukat. 

A központi vezetóség elé ke
rült jelenté! részletesen taglal
ta azokat a m,igtett é6 meg
teendő intézkedéseket, amelyek 
a dolgozó nőkre vonatkozó ha
tározatok maradéktalan végre
hajtása érdekében szükségesek. 
Egyik sarkalatos pont az 
egyenjogúság érvényesülése. 
Különösen a vonatkozó határo
zatok megjelenése óta tapasz
talható előrehaladás, de az elv 
a bérezésnél és a vezető mun
kakörbe helyezésnél még nem 
egyszer csorbát szenved. 

Elóre lépést jelentó fntéz1ct
dés volt e tekintetben a nem 
vasutas férjek részére beveze
tett utazá.si kedvezmény. A-z. 
elmúlt évben mód nyílt - el
sősorban a végrehajtó szolgá
latnál - a bérezésben mutat-

kozó differenciák némi csök
kentésóre. DJ 22 munkakör 
vizsgálatánál kitünt, hogy az 
azonos munkát végző női: ke

resete még mindig 100 forint
tal atac.sonyabb, mint a fér
fiaké. 

Ezt indokolhatja ugyan ob
jektív tényező is - például rö
videbb szolgálati idő, kevesebb 
szakmai gyakorlat, alacso
nyabb szakképzettség -, de 
nagyon sokszor szubjektív té
nyezők is lehetnek az eredöL 

Általános például, hogy a 
kü:szolgálati adminisztratív 
dolgozók bérel:s:zámolók, 
vszt-ügyin tézők, irodakezelők 
stb. - bére igen alacsony, s 
ezeket a munkaköröket nagy 
többségében nők töltik be. 
Sajnos a bürokrácia növekedé
sével csak a munká;uk és a 
fel,elósségük nőtt, de a bérük 
alig, 

Az utóbbi években növeke
dett a vezető munkakörbe he
lyezett nők száma, de koránt
sem képzettségüknelc, szám
arányuknak megfelelően. A 
szemléletbeli hiányooságok 
miatt ebben közrejátszik a nők 
idegenkedése, valamint a to
váhbtanulásukat nehezítő -
elsősorban családi - körülmé
nyük is. Ebben a kérdésben 
úgy foglalt állást a központi 
vezetőség. hogy tervszerű se
gítséget kell biztosítani a nők
nek a továbbképzésre, nagyobb 
gondot kell fordítani beisko
lázásukra. 

Ez annál I!! fontosabb, mert 
sok kívánnivalót hagy maga 
után a vasúton dolgozó n6k ál
talános, szakmai és politikai 
képzettsége egyaránt. Ezt tá
masztják alá az alábbi adatok 
is: egyetemet, főiskolát 0,8. fel
sőfokú technikumot O,Z, közép
islwlát Z0,4 százcuékul, végzett, 

Nyolc áltaI�nosná! atacso
nyabb a képzettsége 28,1 szá
zalékuknak, 

A nők nagy rés.ze szakvizs
gához kötött munkakörben 
dolgozik. Többségük rendelke
z.k � szükséges szakvizsgával. 
Ezek azonban túlnyomórészt 
alapfokú, kisebb számban kö
zépiokú vég--'E!ttséget jelen Le
nek. Az ú.j szakoktatási rend
szerben nagyobb lehetőséget 
lcel! kapniuk a magasabb ké
pesítés elnyerésére. Dicséretes 
az a törekvés, mely szerint a 
gyermekgondozási szabadságon 
levőknek módjuk nyílik szak
májuk letételére. 

A nők foglalkoztatásának 
egyik fontos fel tétele a megfe
lelő munka- és szociális körül
mények biztosítása. A harma
dik ötéves terv során számos 
kisebb és jelentősebb szociális 
létesítmény építésére került 
sor. Találkozunk már olyan 
kezdeményezéssel, hogy éjjeli 
fordákban a. · családanyákat 
nem utaztatják, Koncentrál
tabb szabad időt biztosítanak 
számukra munkaidő-beosztás 
változtatásával. 

A negyedik ötéves terv so
rán minden eddiginél nagyobb 
lépést kell tennünk. Munkás
szállások. üzemi konyhák, öl
tözó-1nosdók építésének P1JOr
ritásáoo! legalább a minimá
lis elvárásokat biztosítani kell. 
Ahol lehet, meg kell szüntet
ni a nők éjjeli szolgálatát. A 
gyermekintézmények férőhe
lyeinek emelése, az egészség
ügyi intézmények gyorsabb 
fejlesztése, korszerűsítése egy
aránt beletartozik a nők vé
delmét, megbecsülését, mun
kájukat könnyít6 koncepcióba. 

Említést érdemel az új kol
lektív szerződésből az a lcité
tel, mely szerint a 6 évesnél ,._ ________________________ fiatalabb gyermeket nevelő 

A VIETNAMI GYEREKEKNEK 
Hetvenhét takarót adtak át a Yasúti Főosztályon 

A Vasúti Főosztály és a 
hozzátartozó intézmények dol
gozói, a szakszervezeti bizott
ság kezdeményezése nyomán 
hetvetihét takarót adomá
nyozta/e a vietnami gyerekek• 
nek. A +,akarók jelképes át• 
adására szeptembet' 13-án ke
rült SOt' a MAV Vezérigazga
tóság kultúrtermében. 

Az ünnepélyes hangulatú 
eseményen jelen volt Huang 
Cuong ass:rony, a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság bu
dapesti nagykövetének felesf. 
ge, Erdei Lászlóné, a Magyar 
Nők Országos Tanácsának el
nöke, dr. Mészáros Károly mi
niszterhelyettes, a MAV ve
zérigazgatója, Molnár György, 
a vasutas-szakszervezet titká• 
ra, Tóth Györgyné dr„ a szak• 
szervezeti bizottság titkára. 

Az ünnepségen Hidvégi Fe• 
t'enc, a külügyminisztérium 
föosztályvezető-helyettese, aki 
nemrég tért haza ötévi dip
lomáciai szolgálat után a 
Vietnami Demokratikus Köz
társaságból, beszámolt szemé
lyes élményeiről, arról a hő
sies küzdelemről, amelyet a 
vietnami nép folytat szabad
ságáért, az imperialisták és 
dél-vietnami bábjaik ellen. 
Ebben a harcban, a mérhetet
len szc;.vedések enyhítésere, 
Mgyc;n na.gy szükség van min• 
'den segítségre. 

leg szavakkal k&:dlnték meg 
a vasutas nők, férfiak segítsé
gét, ezúton is kifejezésre jut
tatott. szolidaritását. 

Biztosították az adomAnyo
zókat, hogy a takarókat :minél 
gyorsabban eljutta,tják a viet
nami gyerekeknek. 

anyát csak belee& ·ezésével 
szabad túlórában foglalkoztat
ni. A gyermelutondozási sza
badságról visszatért an.Ya bérét 
30 napon belül rendem! kell. 
Yötelezó jutalomszabadság 
esetén a gyermekét egyedül 
nevelő, valamint a három vagy 
ennél több gyermekes anya 50 
százalékkal felemelt jutalom
szabadságban részesül. 

A központi vezet6ség úgy ér
tékelte, hogy a dolgozó nők 
helyzetének javí�t célzó ha-

(Foiutatá& 4 Z. olda.Zon) 

SZEPTEMBER.: 

Munkavédelmi hónap 

a miskolci 

igazgatóságnál 
A miskolci 1'G.3Útigazgatós4g 

területén szeptembert munka
védelmi hónappá nyilvánitot-
1,á,k a szolgálati heJyek. Az 
irányelveket és a feladatokat 
a� igazgatóság határozta meg. 
Eszerint a balesetek csökken
tésére. a dolgocók élet- és 
mu.nkakötiilményeinek javítá
�ára, a munkavédelmi és bal
e.sctelháritási óvórendszabá
lyok megtarlá&ira irányuló 
erofeszítéseket nem kampány
szerűség jellemzi. Szeptember
ben ugyanls csak kezdetét ve
szi egy hosszan tartó folyamat, 
amellyel állandóan javuló 
eredményeket érhetnek el a 
szolgálati helyek. 

A hónap szervezésében, a ild
tűzött feladato}: ismertetésében 
a gazdasági vezetőkön, illetve 

A százötvenedik "llazai" V 43-as 
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a biztonsági megbízottaikon k.í
�-ül részt vesznek a hel)i párt-
szervezetek, szakszervezeti bi
zottságok, a KISZ-szervezete� 
a nőumacs és a Vöröskereszt 
aktivistái is. Októberben érté
kelik a munkavédelmi hónap 
tapasztalatait, miután a kö. 
zépvezet.óket besz.ámoltatják a 
tett intézkedésekről, Illetve a 
tapasztalt hiányosságokról. Az 
összegyüjtött javaslatokat fel
has:imálják a további munká
hoz. 

Augu,ztus utolsó napján a 150. hazai gyártmányú, szllí
ciUlll-egyenirány!tós V 43. soroz:itú villamosmozd?ny �s �eg
kezdte üzemelését a MA V vonalam. Pályaszán:ia a�:t vegzé51!:1k 
157-tel mert az első hét Uyen mozdonyt a hcenciaval egyu_tt 
külföl<lről vásároltuk. A százötvenedik y 43-ast a n_egyed1k 
ötéves terv időszakában továbbiak követik. Az idén osszesen 
28 darabot kap a vasút a Ganz-MA VAG�tóL 

Buszonnégymi/Dó nevel éJi célokra 
KŐSZEGEN TARTOTIÁK A &fÁV-NmLÓOTIUO�OK PEDAGÓGUSAINAK 

TANÉV ELEJI TANÁCSKlZ.4SÁT 

Augusztus végén Kőszegen 
zajlott le az ország hat MA V 
nevelóot>thonában működő 
pedagógusok háromnapos ta:n
év eleji nevelési tanácskozása, 
amely sorrendben a 11. vol-t. 
A pedagógusokon kívül részt 
vettek mindazon intézetek 
képviselői, amelyekk<il az ott
honok kapcsolatban állnak, 
továbbá a Művelődésügyi Mi
niszterium ifjúságvédelmi osz
tályának szakemberei, a ven
déglátó Vas megye és Kéi&zeg 
város párt- és ,tanácsi szervei
nek vezetői 

A MAV vezérigazgatóság ál
tal� igazgatási, Jogi. és 

egész.5égügyi szakosztálya nz 
új tanév célkitűzéseit úgy ha
tározta meg, hogy_ azokban 
érvtnyesüljön a. párt ifjúság
politikai munkája, fokozzák az 
eszmei, politikai, világ,Jézcti 
nevelés színvonalát, a pedagó
giai munkát, az önkormányza
tot. Felhívta a figyelmet, hogy 
az elmúlt tanévben kialaikult 
bemuta.tó foglalkozároka.t, ta
pa.sz;talatcseréket az idén is 
tartsák napirenden. 

Nagy gondot fordítanak a 
mtmkára nevelésre. A nevelő
otthonok élete erre sokkal na
gyobb lehetőségeket ad, mirut 
az iskola és a családi neve-

lés. A növendékek legfonto, 
sabb feladata természetesen a 
tanulás. Eközben alakul ki 
kötelességtudatuk, a munká• 
hoz való helyes viszonyuk. 
Rendszeresen foglalkozmak a 
vasutas pálya ismertetésével, 
megszerettetésével. Az a tö• 
rekvés, hogy minél több nö
vendék válassza a vasutas
hivatást. Jelenleg átlagosan 
35, helyenként 50 százalékuk
Ml lesz vasutas. Több üzem
látog�tást, a vasú.tr61 szóló 
filmvetítést -szerveznek. 

A n.agymúltú intézetekben 
egyébként 1267 árvát és fél
árvát, továbbá rendezetlen 

--------------------------
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családi körülmények között 
élő vasutasgyerekeket nevel-

Kezdódhet a cukorrépa szállítása ! 

Három vaaííligazgatóság vezetói Hatvanban 

Répaszállítási értekezletet 
tartottak szeptember 6-án a 
Mátravidéki Cukorgyár, vala
mint a MA V budapesti, m!s
kolei és debreceni igazgató6á
gainak vezetői Hatvanban. A 
gyáriak tájékoztatása szerint a 
hatvani, illetve a selypi cukor
gyár a budapesti vasúti�
tóság területéről 62 OOO, a mis
kolci térségből 93 000, . a  deb-

recenl Igazgaióság vonanairól 
pedig 225 OOO torma cukorrépát 
fogad feldolgozásra. 

A vasút a reá háruló száll!. 
tási feladatokat elooso:rban 
irányvonatok képzésével vé
gezheti el, ezenkívül a kam
pány időszakában külön moz
c'lonyt kell biztosítania a cu
korgyárak folyamatos kiszolgá. 
lásához. A selypi és a. hatvani 
gyár igényeinek kielégítéséhez 
62 főnyi személyzet szűk.séges. 

Az értekezleten mind a gyár, 
mind a vasút képviselői Is
mert.ették létszámgondjaikat, 
ennek ellenére sikerült a fel
adatokat úgy összehangolni, 
hogy sem a szállításban, sem 
a feldolgozásban ne legyen 
fennakadás. A MAY-igazgató
ságok vezetői javasolták a gyár 
illetékeseinek, ho1J11 igye1cezze
nek speciális szállttási teendőik 
eUátására ;ói kiképzett t>as
uta.sokat igényl,e venni. Pél
dául kocsifel.frókat, raktárno
kokat, mét'legel6ket. Leheti?sé
get nyújt erre az is, hogy 
Hatvanban és környékén sok 
nyugdíjas vasutas lakik, s a 
kampány időszakában sz.íve
sen kamatoztatják szaktudásu
kat egyes munkakörökben, 
mi::it a gyár ideiglenes alkal
mazottai. A gyáriak méltányol
ták a vasútnak azt a kérését 
is, hogy a vagonokat gyorsan 
ürítsék ki, illetve juttassák 
vissza a forgalomba. 

A közös tanácskozás után a 
vasútigazgatóságok vezetői 
Hatvan állomás dolgo-.t.ói val Is 
külön megbeszélték a répa
szállítás feladatait\ak részleteit. 

nek, Nyolcvanan új lakókém 
vonultak be a tanévkezdéskor 
az intéz.etekbe. Ebben az év• 
ben Z4 millió forint á!l ren• 
delkezésre nevelőotthoni cé
lokra, s 5,6 millió forint fenn
tartási kíadáSokra. A növendé
kek éle1mezésére, ruházatára 
és egyéb kiadásaira 7,4 millió 
forintot, felújításokra 3,8 mil
lió forintot irányoztak elő. Az 
il'lltéretekbe fel vett gyerekek 
ellátá._-<ára intézetenként 
kis el,téréssel - átlagosan 
15 172 forinitot forditanak, 
mely összegben nem szerepel
nek a felújítási és beruházási 
oénzeszközök. Ezzel szemben 
átlagosan 2344 forintot fiz«t
nek gvennekenkénlt a hoz7.á
tartozók. Az állam ráfordítá
sa tehát egy-egy gyeri!kre 
csa1enem 13 ezer forint évente, 
melv jóval n,eghahdia az át
lagos családi jövedelemből 
egy gyermekre Jutó �
ö=esen 92 pedqf!Ó!!US és 21'.i 
e<"V'éb állandó fófo<tla lkozác<.Ú 
alkalmazott dolgozik az o��
honokban. 

Több otthonban kicserélL\ a 
bútol.'Zaitot, korszerűsítik a 
.bet'endezéseket. A kósz,egibea 
400 ezer, a most 75 éves sze
gediben tavaly 310, a kapos
váriban 600 ezer fori,r.tot köl� 
t.enek. illetve költöttek erre 
a célra. 

Az intézetek nem elhanya
golható segítséget; kapnak a 
patronáló szervektől és a szo
cialista brigádoktól. A Mis
k.olci Vontatá.si Főnökség és 
a Tiszai pályaudvar brigádjai, 
nőbi.wttsága, Békéscsaba állo
más kollektívái, a Vastíti Fő
osztály nób!zottsá.ga számotte
vő erkölcsi és anyagi támoga
tást nyújt. Az MHSZ. a jár
műja,itók KISZ-brigádjai, a 
határőrség és a honvédség is 
szívén viseli a vasutas gyer
mekek sorsát. 

· A takJrókat Tóth Ferencné, 
a szakszervezeti bizottság nő
felelőse adta át jelképesen 
Ruang Cuong asszonynak és 
Erdei Lászlónénak, akik m� A jelképes á�ás ünnepéQ'es pillanat& (Laeuó Ildikó felvé&éle) Szücs Fereo� Sz. '.l', 
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A központi vezetőség elfogadta 

a Vasutasok Sz akszervezetének 
1971-1972. évi programját 

A Vasutasok Szakszervezete 
11e2:etőszervelnek és tisztségvi
selőinek legfontosabb tenniva
lóit az elköveúkezendő időszak
ban a Magyar Szocialista Mun
káspárt X., a magyar szakszer
veretek XXII. és a Vasutások 
Szakszervezete VIII. kongresz
szusánaik határozatai képezik. 

Tevékenységünk ana irá
nyul, hogy f.Lakszervezetünk az 
eddiginél is hatékonyabban se
gítse a politikai, gazdasági, 
kulturális és swciális cé>krl.-tű
zések valóraváltását, mindjob
ban betöltse érdekvédelmi és 
érdek.képviseleti szerepét. En
nek érdekében minél hatéko
nyabban közvetítse a párt po
litikáját a dolgozókhoz, mozgó
sítson e politika megvalósítá
sára A dolgozók jogai tiszte
Zetbentartásának megkövetelé
se mellett neveljük őket köte-
1.ességei.k maradéktalan teijesí
tésére. 

A szakszervezet kettős, de 
egységes feladatának valóra
váltása érdekében a központi 
vezetőség programjának leg
főbb elvei a következő másfél 
évre: 

- A Vasutasok Szakszerve
zete magáévá téve a párt po
litikai és gazdasági célkitűzé
seit, irányítása alapján. sajátos 
eszközeivel segíti a szocializ
mus további építését, ennek 
megfelelően a vasút negyedik 
ötéves tervének valóraváltAsát. 

- Tamogatjuk a gazdasági 
1'ezetés törekvését a termelés 
irányító tevéken11ség j<LVíiasá
Ta, segítünk feltárni és felol
dani az ell.entmonlásokat. 
Részt veszünk a vasút, közép
és rövidtávú terveinek elkészí
tésében. A leggyümölcsözőbb 
munkakapcsolatot igyekszünk 
Ji:ialakítani a gazdasági veze
tők és a mozgalmi szervek kö
zött Az üzemi demokrácia fó
rumait mind hatékonyabban 
felhasználva - az egyszemé
lyi felelősség tiszteletbentart.á
sával - töreklzünk a dolgo
zók vezetésbe való bevonásá
ra, a vezetők és beosztottak 
kapcsolatának javítására, a jó 
munkahelyi légkör megterem
tésére. 

- Tartalmában és módsze
reiban tovább fejlesztjük'; a 
szakszervezeti mozgalom alap
szervezetei szintjén is jobban 
gya!korlattá tesszünk a réteg
munkát. különös tekintettel a 
1t6k, az .ifjúság és a nyugdí
ja.Sok hefyzetére. Kidolgcn:zuk 
a műszaki értebnbég körében 
,,égzendő szakszervezeti mun
ka feladatait. 

- Megkülönböztetett figyel
met fordítunk a törvényesség, 
ti munkaüg11i és egyéb jogsza
bályok betartására, arra, hogy 
szervezeteink minden szinten 
önállóbban éljenek iog- és ha
táskörükkel. Felléoünk a iör
vénysértőkkel. a dolgozók tör
vényekben biztosított jogainak 
csorbító1val szemben. 

- Kiemelt kérdé,,ként kezel
jük az 1971-75. évre megkö
tött kollektív szerződésben' fog
lalt kétoldalú kötelezettsé�ek 

Allást foglalunk a vasút háló
zati feladataival és tervével 
jobban összhangban álló igaz
gatóságok közötti munkaver
senyre vonatkozóan. 

Elemezzük a szocialista bri
gádmozgalom helyzetét, előké
szítjük a szocialista brigádve
zetólt üzemi, vállalati tanács
kozásait, klalakitjuk a tovább
fejlesztés feladatait. 

3. Kezdeményezzük, hogy a 
vasút a korábbiaknál jobban 
al!kalmazkodjon a munkaidő
csökkentés következtében a 
népgazdaságban meghonoso
dott munkáltatási rendhez és 
az ebből következő személy
és áruszállítási igényekhez.. 
Megvizsgáljuk a munkaidő
csökkentés kiterjesztésének le· 
hetóségeit. Kidolgózzuk a 
szakszervezet álláspontját, 
hogy a teljesítmények eme!.ke
déséne!- velejárója legyen a 
dolgozók improduktív foglal
koztatottságának csölcltentése, 
az egységnyi időre és teljesít
ménJ,Te eső jövedelmek nö
vekedése. 

4. Szorga1mazzuk a gazdzj. 
g1 vezetők jog- és hatásköré
nek bővítését. a centrális Irá
nyítás és a decentralizált ve
zetés megvalósítása elvét. Tá
mvi,atunk minden olyan törek
vést, amely az utánpótlás 
sze1·vezett biztosítását, a dina
mikus és perspektivikus lét
számnormálc kialakítását c.i
lozza. 

5. A >bér- és prémiurnrena
szereket a gazdasági vezetés
sel együttműködve úgy igyek
.szünk fejleszteni, hogy azok a 
legfontosabb feladatok leggaz
daságosabb végTehajtására ösz
tönözzenek, kifejezzék a mun
ka nehézségi fQfát. színvona
lát, a dolgozóit felelősségét. 

6. Továbbra. Is egyik legfon
tosabb feladaturtk a dolgozók 
élet.színvonalának a teljesít
mények függvényében való 
emelése. Fokozzuk erőfeszíté
sünket, hogy a vai,-utasok ke
reseti szintje a vasút népgaz
daságban betöltött helyének és 
szerepének megfelelően lépést 
tartson a népgazdaságban ki
alakult arányokkal, a dolgo
zók jöYedelmében jusson kife
jezésre a vasúti ' szolgálatot 
jellemző kedvezőtlen körülmé
nyek eli�merése. 

7. A bérezési rendszer egy
szerűsítéoore való törekvés 
mellett kezdemé�ezzi/.k a 
megfelelő bérarányok fokoza
tos elérését az egyes szolgálati 
á. ak, munkakörök között. A 
vasútüzemhez való hűséget a 
törzsgárda tagság fokowtt elis
merésével, a rangfokozati 
bérat·ányok emelésével is szor
galmazzuk. 

3. A legfőhb tennivalók so
rában is első helyen áll az a 
törekvésünk, hogy megalapoz
zu� a feltételeit annak, hogy 
a dolgozók foglalkoztatása mi
nél előbb elérje a törvénye, 
m.unkaid6t. 

II. 

eseti veszélyekre, valamint a 
foglalkozási ártalmakra. Elő
térbe helyezzük a dolgozók 
balesetvédelmi oktatását, a 
munkavédelm: tevékenység 
társadalmasítását, központi és 
helyi intézkedések útján. 

5. Az egyedülálló anyák és 
nagycsaládosok helyzetének 
könnyítése érdekében megkö
veteljük a vasút negyedik öt
éves tervében a gyermekintéz
mények bőt•ítésére és korsze
rilsítésé-re előirányzott tervek 
időarányos megvalósítását. Bő
vítjük a gyermek- és családos 
üdültetés lehetőségeit. 

6. Ke,,,deményezzük és segit
jü'.c, hogy a vasút vállalati es7� 
közeivel az eddiginél jobban 
segítse a laikásgondok mei:tol
dását. 

7. Szorgalmazzuk az egyen
és védőruha-ellátás javítását, 
a ruhatérítésl ös.szeg felemelé
sét. 

I l l .  

1. J'elentóségének megfele
lően segítjük a dolgozók szo.. 
cialista tudatának fejlesztését, 
politikai, általános és szakmai 
m lveltségének emelését. figye
lemmel arra, hogy a vasút kor
szerűsítésével növeksúl, a ma
gasabb felkészültségű dolgozók 
aránya. Az irányításunk alatt 
álló művelődési és kulturá!L<; 
intézménl·ek tevékenységét e 
cébk elérésének jobban a szol
gálatába úl!itjuk. 

2. Nevelési törekvésünk ar
ra irányul, hogy a munkahe
lye'.: váljanak az eszmei-politi
kai nevelés bázi.saivá. A part-
512:ervezetekkel együttműködve 
olyan közszellem kialakításá
ra törekszü,ik, amely neni tű
Ti a fegyelmezetlenséget. a ci
nizmust, az elvtelen anyagias
ságot és a ta.-sadalomellenes 
,na;;atarta.st. Ezek érdekében 
fokozzuk a dolgozók bevonál>át 
a szak,,-zerve,z.et.i poll tikai is
kolák rendszerébe. 

3. Segítjük. hogy az tskola
hiányos dolgozók közül minél 
többen pótolják az elmaradást, 
mind többen szere:aenek ma
gasabb sui.kmai képesíté;t. 
Különö;; sze,·epet szánunk 
ilyen tekintetben is a szocia
li:sta brigádoknak. Reszt ve
szC "k a vasút oktatási rend
szerének korszerűsítésében. 

4. Növeljük az agitació és 
propaganda hatékonu,ágát. Ki
alakítjuk a politikai informá
ció bizalmiakra építt>tt egys.;.. 
ges rendszerét. Fellépünk a 
kispolgári ideológia megr,yil
vánulása, a nacionalista és so
viniszta elhajlások ellen. To
vább fejlesztjük szak:,zerveze
tünk nemzetközi kapcsolarait, 
dolgozóink internacionalista 
gondolkodásmódját. 

Szak,;zervezetünk lapját és 
kiadványait erőteljesebb�n e 
nevelés.i cé'kitúzé&ek szol,gála
tába áll!tjuk. 

5. Sajátos eszközeinkkei se
gítjük a dolgozók szabad idejé-

nek kultúráltabb kihasználá
sát. A művelődési, szórakozá
si lehetó3égek bővítése mellett 
elsősorban a testnevelés és 
sportmozgalom továbbfejlesz
tésével, az egészséges életmód 
propagálásával és feltételeinek 
javításá,·al járulunk hozzá a 
növekvő igények kielégítésé
hez. 

IV. 

A szakszervezetek szoclulis
ta jellegének erősítése, a haté
konyabb munkastílus kialakí
tása megköveteli, hogy az ed; 
diginél is nagyobb figyelmet 
fordítsunk a demokratikus 
centralizimus és a kollektív ve
zetés következetes érvényesíté
sére, a munkamódszerek töké
letesítésére. 

l. Elemezzük a választásolt 
és a VIII. kongresszus után 
kialakult káderhelyzetet. Meg
határoztuk az ebből fakadó 
feladatokat a káderoktatás, a 
vezetés-irányítás, és a káder
munkára vonatkozóan, 

2. Felülvi2sgáljuk és a kong
resszu.,; határozata végrehajtá
sa érde!�ében tO\•ábbfejlesztjük 
a szakszervezet alsó, közép és 
felső szerveinek kezdeményező 
készS<!gét, mun-k.astilusát, ügy
rendjét. A választott szerveik 
és tisztségviselők tevékenysé
gét a dolgozók ügyeinek hat
hatósabb intézésére, a szak
szerve7A.'ti demokrácia erősíté
sére. a határozatok végrehajtá
sának segítő ellenőrzés.ére 
ös�zpon1ositjuk .. Ebből a srem
pontból felülvizsgáljuk a tag
ságunk. egyharmadát áifogó 
budapesti területi bizott.':;áp.; 
munkáját. 

3. A:z. alaps---..a báJy szerinti 
négyévenkénti válas:.<tás azt 
igényli, hogy a hosszabb ideig 
funkcionáló ,iszt,;égviselők 
alaposabb felkészíti::,ben ré
szesüljenek. Ennek megfele
lő� tovább fejlesztji/.k a ká
deToktatá.s szeTvezeti kereteit 
és hrtalmi SLínvonalát a SZOT 
1971. V. 11-i határozata alap
ján. 

4. A szaic;zervezeti demok'Tá
cta fórumait jobban felhasz
náljuk a keíoldalú informálás
ra. Növeljük a szakszervezet! 
taggyűlések szerepét, a b!zal
mialt munkájának színvonalát. 
Megkülönböztetett figyelmet 
fordítunk az utaz6szolgálatnál 
működő szervezetekre. 

5. Arra törek:szü.'11,, hocy a 
sza.kszerveze; pfnzügyi, gaz. 
dasági tevékenysége még szo
rosabb összhangban legyen a 
mozgalom általános feladatai
val. Tovább jm•ítjuk a tagdí
jak céhzerű felha!>ználását, fi
gyelembevéve a takarékOS!.ág, 
a gazdasági te\"ékeny.,,ég de
centralizálásának. az ellenőr
zés színvonala emelésének kü
vetelményeit. 

'asntasok Szakszen·ezete 
központi vezetősége 

19'71, SZEPTmfl!Elt 18. 

Napirenden 
a nők szociális és munk�kfüülményei 

(Folytatás az l. oldalTól) 
tározatok végrehajtásában a 
kezdeti lépéseket megtettük, de 
a tennivalók döntő többsége 
még előttünk van. Éopen 
ezért a központi vezet5ség 
szükségesnek tartja felhívni a 
mozgalmi és gazdasági szerve
ket, hogy tevőlegesen vegye
nek részt a határozatok vég
reJ-aitásában. 

Minden évben szükséges fe
lülvizsgálni igazgatóságonként, 
hogy mennyire érvényesül a 
szocialista bérezés elve. Az in
dokolatlan - nőket sújtó -
béregyenlötlenségeket mielőbb 
m0� kell szüntetni. 

A tényleges egyenjogűság 
érvényesülésének egyik alap
vető feltétele a nők politikai, 
általános és szakmai művelt
ségének emelése. Ennek érde
ké ,en: 

- fokozottabban be keU 
oonni a ndket B politiktii okta.. 
tá.sba. 

- növelni kell B kihelyezett 
általános és középiskolai osz. 
tályok számát, 

- éTdekeltté kell tenni a 116-
ket a tovább t,:inulásban, 

- ösztöndíjon keresztül biz
tosbzni kell magasabb fokú 
képzettségtLk megszerzését. 

A központi vezetőség hatá
r zata előírja annak részletes 
vizsgálatát, hogyan ler.etne 
mentesíteni a nőket az éjsza
kai szolgálat alól, hogyan le
hetne javítani a fordulószolgá
latosok munkakörülményein. 
KtLlönösen kihangsúlyozza a 
fokozottabb gondos1'odást a 
gyenneküket apa nélkül neoe
lő és a sok gyermekes anuák 
esetében. 

Nagyobb nyilvánosságot 
az igazgatóságok versenyének 

A szakszervezet elnöksége 
1971. január 8-i ülésén tár
gyalta a vasút.igazgatóságok 
munkaversenyét és határoza
tot hozott a versenykitűzések 
felülvizsgálatára. A határozat 
alapján szeptember 3-án újból 
az elnökség elé került az 1. 
szakosztály és a közgazdasági 
osztály közös előterjesztése. 

A vasút.igazgatóságok mun
kaversenyenek új célkitüzéseit 
- az elnökség határozata nyo
mán - még az év elején el
készítették. Az új szabályozás 
szerint az igazgatóságok mun
kája három fő célkitűzés - a 
teherkocsi-gazdálkodás' dina
mikus egyensúlyának biz
to�-itása, a vonóerő-felhaszná
lás ga::daságosságának fokozá
sa, a munka termelékenységé
nek alakulása - alapján ke
rül értekelésre. 

Az előterjesztők egyébkoént. 
nagyon helyesen hangsúlyoz
ták, hogy az igazgatóságok 
nem egymással versenyeznek, 
hanem mindegyik a saját cél
kitűúsei. tervel minél jobb 
teljesítésében érdekelt. Érthe
tő hb,..en a vonatforgalom 
tei-vezését és :;,zervezését, az 
eszközök kihasználásának fo-

kozását az igazgatóságok köz
ponti apparátusának irányírta
n! kell. 

Az elnökség az előterjesité, 
vitájában elhangzott észrevé
telek alapján javasolta: a cél
ki111zéseket tovább kel! finc,
miumi. hogy a verseny még 
hatékonyabban segítse a vasút 
előtt álló szállítási felada.to11 
minél. gazdaságosabb végre• 
hajtását. Továbbá felhívta a 
g.:zdasági ve:<:etók és a szak
szervezeti szervek figyelmét: 
biztosítsanak 11'2gyobb nyilt:á• 
nosságot a versenynek. 

Az elnökség ezután megvi. 
tatta, majd elfogadta a szocia• 
lista brigádmozgalom helyze
téről éa tovább!ejlesztésénel, 
feladatairól szóló előterje:,;;
tést. Egyetértett. a vasutas 
szocialista brigádvezetők III. 

országos tanacskozasának elő
készítésével kapcsolatos javas
latokkal. Ugyanakkor felhívta 
a;i; 1. szakosztály és a közgaz
dasági osztály figyelmét a ta
nácskozál.ok gond01, előkészí
t,ésére. 

Az elnökség végezetül el
fogadta a i;zak.szervezet és a 
lí2 százalekos ÖTA első fél
t\ves gazdálkodásáról készült 
beszámoló jelentést. 

Dunakeszi fiatalok készülődése 
a KISZ Vili. kongresszusf ra 

Cserépkui Lászlóné . .'.l. Duna
ke•zi Jarmujavító KISZ-hl• 
zottságának propag:mdistája 
mondottn a következőket: 

- üzemünk fiataljai köve
té,;re méltó tettekkel készül
nek a KISZ közelgő kongresz
szusára. Válla'ásaik tcljesí�
vel részben segíts.éget n)'újta• 
nak a gazdasági feladatok. el
vég-,:éséhez, másrészt pedig a 
párt- é; s-zakszervezet politi
kai tevékenységéhez kapcs0-
l6dva vesznek rél;zt a KISZ 
VIII. kongresszusa jelszavá
nak megvalósításában: ,,Jobb 
munkával é� nagyobb tudással 
a szocialista Magyaro-rszágértl" 

Szeptember 4-én kommunis
ta szombatot tartottak az 

(i'lem fiataljai. Minden KISZ
ala..>szervezet :;zámba vette, 
hogy hol van szükség tettek
re. Mivel a,; üzem egyik leg
égetőbb gondja mindenütt a 
segédmunká:shinny. elsősorban 
az elmaradt fizikai munkák 
pótlására irányult a fiatalo:, 
i,egíteni akarása 

A IX-tlS alapszervezethez 
tartozó Zákonyí Gyula így szá
molt be a KISZ-kongresszus 
je:;yt\ben megtartott kommu
nista szombatról: 

!eliesítés.ét. 11:vente megvi7..s- 1. A dolgozók szoclálls e11á
gáljuk a végrehajtás tapa-szta- tottságával kapcsolatosan oda
latait, beszámolunk a dolgo. ,. hatunk, hogy a negyedik öt
zóknak és java<;lat.ot teszünk a éves ieTV i;égéi.g minde11 szol
szükC>éges módosítások elvég- gólati helyen rendelkezésre 
zésére. áUj;.nak a legszükségesebb 

Dúsan termő szőlőskertek között 

- Azon a napon is, mint a 
többi munkanapokon. reggtel 6 
óra 45 perckor gyülekeztünk az 
előre megbeszélt helyen. :E:n 
Török Imrével együtt az V-ös 
g_várrész!eg forgéváziavit6-mú
h· lyébe kerültem. Négy forgó
v · z javítását vállaltuk. s a jó 
hangulatra jellemző, hogy a 
vártnal Tövidebb idő alatt vé
peztil11k a munkával. Igaz, 
n, n volt semmi fennakadás. 
mlndent tökéletesen előkészí
tettek számunkra a műhelyiek. 
A végén a gyáreg�ég egész te
rületén élvegeztük az ott so
rakozó forgóalvázak javítását. 
A nem éppen tiszta fizika! 
mi•nka szokatlsn volt számom
ra. :le a jóleső fár�jt«ágl(al be
íeje;,ett műszak után büszke 
vo�tam arra, hogy amit vállal
tunk telje-,fte!lük . . . 

1. 

1. A vasút gazda•�gi tervei
nek segítfuét célzó tevékeny
ség�nknél abból az alapelvből 
indu!unk ki, hogy a köz
lekedéspolitikai koncepció 
alapján a népgazd1ság wllitá
si szükségleteinek kielégitésé
ben a xasút szerepe továbbra 
is megh,1tározó marad. A 

MAV -nál meglevő üzem- és 
munkaszervezési ht-:ínyosságok 
negatívan hatnak a tervek tel
jesítésére, a vasutas dolgo:6k 
kereseti, munka- és életvtszo
n•1aira. Erert a gazda�á�i veze
tést minden szint'>n ösztönöz
zük a korszert" technikáho7 
igazodó munk1�zervezet é� 
te:hnolóstlai eljá�á-sok kialakí
tá�ra. Fe!do' «oz uk e t�ren a 
szakszervez�ti munka tenniva
lóit. 

2. A szocialista munkaver
seny korszerűbb formáirutl< 
alka'ma:zása út_i,Sn mozgósítjuk 
a dol�oz.likat a fc1ad'ttok leg
eazdaságosabb teljes!té:: :re 

szociális létesítmények, figye
lembe véve a közlekedéspoli
tikai koncepció távlatait. El
lenőrizzük és segítjük, hogy a 
tei:vbe vett létesítmények idő
ru·ányosan megvalósuljanak.• 

2. Rendszeresen ellenőrizzük, 
ho.,..y a tízéves tervnek megfe
lelő:m történjen a. vasú tegész
ségügyi hálózat fejlesztése, az 
üzemegészségügy szín vonalá
na:. javítása, els&sorban a be
tegségmegelőző és gondozó te
vékenység. Az egészségügy! 
szolgálat átszervezési tervével 
kapcsolatosan különös tekin
tettel a dolgozók munkahelyi 
és lakóhelyi megoszlására. 

3 Megkülönböztetett figyel
met fordítunk a, csökkent 
munkaképességűek és a kor
kedvezményes munkakörben 
foglalkoztatottak helyzetének 
javítására. 

4. Jobban kö.:tLggyé kívánjuk 
tenni a balesetmegclőző tevé
kenységet, különös tekintettel 
a modern vontatási járművek
kel k műszaki berendezések
kel, a villamosítás6al. járó bal-

Bóvítefték a Fatelítő badacsonylóbdihegyi üJUlőjét 

A szépséges Badacsony Iáb
dihegyi lankáján, a rodostói 
rész bazalt-orgonas!pjal alatt. 
dúsan tennö szölőske1i.ek kö
zött emelkedik a Faanyagvé
delmi és Fatelítő Vállalat üze
mi üdülője. A vállala-t egy 
évtizeddel ezelőtt átvette a 
községi tanácstól az öreg épü
letet és kényelmes pihenő
hellyé alakította dolgozói ré
szére. A 10 év alatt kétszer is 
felújították, kicsinosították. 

A dolgo,:ók nagyon meg
kedveiték a barátságos nya
ralót és mind többen jelent
keztek tidülésre. Ezért a válla
lat vezető!, bokros teendőik 
közöt.t, az Idén arra ls fordí
tottak Időt, energiát, nem 
utolsósorban pénzt, hogy az 
üdülőt klbővítsél1:. A vállalat 
párt- és szakszervezeti bizott
sága, amely a gazdasági veze
téssel együtt. szívügyének te
k:nti, hogy a dolgozóknak ez 
a pihenőh0lye minél jobban 
megfeleljen céljának, társa-

dalmi munkara mozgósított a 
bővítéshez. Az idény kezdete 
előtt, hétvégeken, a mozgalmi 
és szakmai vezetőkkel az élen 
a központ. valamint az üze
mek számos dolgozója mun
kálkodott. azon, hogy minél 
te' '> hely jusson a pihenésre. 

Végh Béla igazgat6 négy
személyes faházat tervezett. A 
mutatós épületekből kettőt ki
viteleztek. Az üdülőépület 
mellett állították fel őket. 
Egy-egy faház �t lakrészből 
áll, mindkét részben két ágy
gyal és a többi sztLkséges be
rendezéssel. A közös előtér el
különített részébe bevezették 
a hideg-meleg vizet. A vizet 
az a két nagy villanybojler 
(az egyik 200, a másik 100 li
teres) melegíti, amelyet 
ugyancsak ez alkalomma1 sze
reztek be és a ház alagsorá
ban helyeztek el. A meleg vi
zet természetesen bevezették 
az üdtilő valamennyi lakószo
bájába és többi helyiségébe. A 

szobák beTendezését kényel
mes, modeTn bútorokkal cse
Télték ki, új, színe;; függö
nyökkel, huzatokkal, szőnye
gekkel egészítették ki. A be
utaltak t.etszését igen meg
nyerte az ugyancsak a bőví
tés alkalmával épített tetőte
rasz, ahonnan gyönyörű kilá
tás nyílik a Balaton hatalmas 
víztükrére é,; a tavat koszo
rúzó hegyekre. 

A kibővített üdülőben az 
idén a vállalat k'>zoonti, va
lamint a három Uzem - a 
domb6várt, a piLspökladány'I 
b: a tokodf - dolgozó! közül 
összesen 160-an üdültek a kel
lemes, rlhentetét környezetben. 
Ez a szám előreláthatólag még 
az Idén növekedni fog. mert a 
szobákat olajkályhával Is el
látják s az ősszel-télen is 
szép vidék, meg a jól beren
dezett üdülő. nyilván ezekben 
az évszakokban is vonzza 
majd a vállalat. dolgozóit. 

' sz. r. 

A II-es ifjúsági alapSzerve
zet 30 tagja közül hu-szonné
g-·en válla: ak 8 órás társadal
mi munkát, pontosabban há
ro. · úgynevezett eyőrí kocsi 
mosását. A X-es alapszervezet 
fiataljai b'Zintén a forgóvázak 
javításában működtek közre. 
Szám szet-lnt huszan voltak. s 
dicséretükre válik hogy emiatt 
a korábban terv.,2-l'tt k;rándu
lásukat hahsztották más alka
lomra. Végered t:1én111'en mint
equ 200 fiatal töltötte munká
ba-i a szeptembef- 4-í zabad 
szo'Tlbatot. hasonló megmoz.. 
dulás többször is volt már Du
nAkeszin, de ilyen sokan mosl 
először vettek részt közös ak
cióban egyszerre. 

Séra Sándor 



Erősí ·est hÖztak 
a CSD-mozdonyok 

Egy elfelejtett 

végállomás 
- Mi vagyun1c a v'ilág vége hatalmas birtok a mUnk. 11 

- mondja Szigeti Sándor for- község, 12 termelösz,;vctkezeS 

Hogyan látják a MÁV munkáját a csehszlovál< mozdonyvezetők ? galmi szolgálattevő Dunapataj és két állami gazdas(/.g szál• 
állomáson. !ítja ide áruját. Naponta csal� 

Az utas, aki kitekint a személ3-kocsl ablakán K.lslmnha
las állomáson, s egy, a szomszédas vágányon álló CSD je!zésú 
mozdonyon akad meg a tekintete, könnyen meglepődhet. Hir
telen nem tudhatja, jó helyen jár-e . . .  Pedig a meglepődésre 
semmi ok, hiszen augusztus eleje óta 15 1,arab 556-os s!lro7.atú 
csehszlovák gőzmozdony is közlekedik a MÁV vonalain. 

Hát, ha nem is a vége, de négy kocsit indítunk, de ősszel 
az augusztusi melegben álmo- 16 is elmegy. úgy kell dolgoz.. 
san nyújtózkodó állomásépület, nunk, hogy kihasználjuk � 
nem mutatja a vasútnál meg- állomás szúk rakt.erületé� 
szokott lázas, nyüzsgő képet. Veszteglő kocsi nem lehet a 
A 161-es vonal Parajnál meg- vágányokon. 
szakad. ez a végállomás. S a - Ez azt jelenti - veszi át 
vasutasokat is mintha itt fe- ismét a szót Szigeti Sándor -, 
lejtették volna. Tamás Imre hogy szocialista brigádunk leg
állomásfőnök már 33 éve szol- font?sabb feladata a fuvars.z!!'l'
gál egy helyen, s a többiek is vezés, állandó és eleven kap
mind a törzsgárdához tarto�- cso!at a szállíttatókkal, ü.gyfe
nak. Az állomás a szegedi igaz- leinkkel. A darabáru-forgalom 

�égy ,;ontalásl f6nöksé
günk : a Háotán Kató , Ferenc
t,áros. Székesfehervár és Hat
tian kapott erősítésként CSD
mozdonyt és személn,etet is 
három váltásra. Mert valóban 
erősítésül jöttek hozzánk a 

csehszlovák vasut3Sok, akiknek 
érkezáse, nálunk végz�tt ered
ményes munkája jól példázza 
a két testvéri szocialista orsz.ág 
vasútjának egé.szsége, együtt
működését. 1 

gatósághoz tartozik, de Buda- átadásával csökkent a forgo
pest majdnem 100 kilométer- lom. Ha látta volna mennyien 

. j Te! közelebb van. Mondják, ha álltak itt naponta kosarakkal, 

ÖT GÉPET KAPOTT FERENCVÁROS �•J , másnap raportra kell menni az zsákokkal. pakkokkal. Két va-

.; �/ 
igazgatóságra, már délben el- gont is meg tudtunk rakni. 

-r, 
indulnak, hogy reggel Szegeden _ ·ehéz 3 kisállomások hely. 

Több szempontból is 
nükségessé vá.lt. hogy átme, 
neti időszakra segítséget kér
jünk csehszlovák elvtársaínk
tól a hiányzó vonóerő-kapaci
tásunk póttasára - mondotta 
az 556-as sorozatú gépek foga
dásával Jcapcsolatban Németh 
Ferenc, a budapesti igazgató
ság vontatási 06Ztályve.zetője. 
- Az igazga.tóság területén fo
lyó nagymérvű pályarekonst
rukció sok vágányzárral jár 
együtt, s ez magával hozta az 
cleg1111tozgás lelassúlását. 
Ilyenkor csak tvbb géppel, 
több személyzettel lehet ellát
ni az amúgy is megnö,·eke
dett sZállításl feladatokat. En
nek következtében a téli hó
napok óta igen erós megterhe: 
lt«Sel dolgozo\t a bud:ipes,ti 
igazgatósához tartozó vontatási 
i;zaks?.olgál:it. A vontatás fei
l=té.ére megrendelt újabb 
M62- es V43-as gépek beér
kezése folyamat.as szállítással 
ez év negyedik negyedévétől a 
Jövó év közepéig várható. 

Ebben az átmeneU időszak
ban jelentenek erösítést a bu
dapesti igazgatóság vontatási 
!;Za)w-,0lgálata számára a cseh-

szlovák gépelt, amelyei.: a leOYenek. Oda-vissza három zete, ha elkerüli őket a forga-
szo:nsz�os szlovákiai fútőhá- nap az út. De nem kevésbé lom. Patajon becsületesen, 
zakból érkeztek öt honapra viszontagságos a közlekedés a ,70rgalmasan dolgoznak az 
ternzett időtartamra. de szer- Omaszta Gyula fővárosba sem. Kétszer kell emberek, mert valamikor élet-
ződésük szükseg esetén tovább Hrc:J;.ó Gyula. f.tszálln!, ha az ember Dunapa- hívatásul választották a vas-
is meghosszat>bítható. tajról v�attal akar_ Budapest- utat. De az utolsó dicséró ok-

A legnagyobb erősí!ést _ lennenek . . .  De azt hb.zem, -celében is a saját tapasziala- � utazm. No, de kinek fontos levél is megsárgult már 8 fa-
érthető�n _ a Ferencvárosi mindezt nem is kellene mon- taikra ismeinek magyar kol- mnen Budapestre menni. vagy Ion. _ molát _ 
Vontatási Főnökség kapta. öt danom, hiszen a magyar elv- légái. ideutazni? - kérdezhetnék so-
géppe� harminc csehszlovák társak minden ilyen problémát A két csehszlovák vasutas kan. Meglepő választ kapná- .----�--------

vasutas dolgozik náluk. jól ismernek. főként Kelebiára és Dunaúj- nak. A község mellett elterülő 
- Azért azt mégis érdemes városba visz vonatokat. Az festői szépségű Szelidi-tó az 

- Nagyon meg vagyunk el.í- l !ít 556 0463-as gépu"kkel 190-200 utóbbi időben látogatott fürdő-
gedve a csehszlovák va;;utasok enne megem eni - jegyezte hely lett. Még ku"lfóldlek is··  la' -

k · . . l F l tt k' me1; Hreskó Gyula -, hogy kílométert tesznek meg átlago-mun a3a1:a · egye meze • ,_ több alkalommal észlelünk ki- san egy-egy szolgálat alkalmá- togatják. 
tűnően képzett, jó va.sutasokat 
ismertünk meg bennük _ világitatlan elöjelzöket . . .  ml, ami értékes teljesílm€ny. Vala.mikor a jód<lb vizű tó 

mondotta Völgyesi György, a - Igen, de meg is kúrdez ük Különösen, ha azt is figyelem- a kalocsai érsekség birtoka 

Ferencv.frosi Vontatá,,i Főaök- ·onatvezetőnket, hogy az ilyen be vesszük, hogy a környezet, volJt és annyira féltették. hogy 

ség vezetője. eseteket miért nem jelentik. amelyben dolgoznak számuk- kijárták, ne kelljen feltüntet-
En·e ő azt mondta, hO"" rég- ra mégi,;csak a külföldet je- ni Szelidet a térképen. Egyéb-

- f:s a gépek ho=an váltak ""' lenti· T1·zeru1égy na tá é ke'nl ez a pap·1 hatalom volt a 
be h.a.za.i pályán ?  .., ót.l minden alkalommal meg- . P u n n gy 

gáti· annak, hogy már a háteszi ezt, ahogy eló t·an írva. na'>'.>t tölthetnek otthon, s az-
- Az 556-os mozdonyok t:a- de intézkedés ne,n történil:. utá, újra Ferencvárosban je- ború előtt kiépüljön a Bv:da-

lamivel erősebbek a mi 424-es lentkeznek szolgálatra, hogy a pest-Baja vasút,;onal. fgy lett 
gépein.knél és 1lall1/ előnyül:, - Azt mlndio tud;.ik, mi- Dunapatajból a vilúg vége. 
h.o(}IJ stokkerrei fü.thetök.. Ez kor indulunk, de azt már ke- mieinkkel együtt segítsék a vagyis végállomás. 
az önmu1cödő tüzel6s7-erkezet vé�bé, hogy mikor érkezünk MA V szállitáSli feladatainak Az ötvenes években az Oj 
t=i lehdővé, hogy csak egy t,íssza · · · - mondta :i fúto s teljesh;,. ... �t. vasútépítési hullám idején fon-
fűtő teljesítsen szolgálatot az úgy hisszük, ebben az és.zJ,'{..,,:t:- L. J. tolóra vették, hogy ös,,zekötik 
egyébként nagy teljesítményű 

1 
_________________________ , 1 a megszakadt vonalat. de kü-

mozdonyon. A hozzánk érke- lönbözó okok miatt lefújták a 
zett gépek egy része ott, már munkát. A tereptárgyak, hí-
hidegen állt, de musrakilag Kis állomás a .róvonalon dak, átjárók. töltések már el-
kifogástalan állapotban van- J '  készültek. Amióta jó a kapcso-
nak. latunk déli sroms.zédunkkal és 

Csardas:;állá..• ah;; 900 lelket. :,Ozdenek. A koe:;itartúzkodást a Szelid-tó közkinccsé vált, 

Éberség 
Révfülöp állomáson súlyos

nak ígérkezó balesetet hárí
tott el szeptember a-án a 
2102-tes gyorsvonatot továbbí
tó 615. számú motorkocsi ve
zetője, illetve a vonat\·ezetó. 

OTTHONOSAN ÉRZIK MAGUKAT 
számláló �elepillés a Szolnok 99, a kocsikihaliználást 98 S,<á- eg,.-re sürgetőbben v<itődik fel 
-Békéscsaba közötti fővonal za1ékra teljesitetlék eddig, s a gondolat: jó lenne folytatni 
mentén. Vasútállomásának az árutonnaterv teljesítése is a megkezdett .ípitkezéseket. 
tizenegy dolgozója azonban jó 100 szá7.aJ& kötill mozog. Nemrég egy vajdasági újság
hírnevet szerzett a MAV-nál, Társadalmi munkát mindenki ban hasonló értelmű c!kk je
vagy legalábbis a szegedi igaz- végez, �öbbek között észreve- lent meg. A jugos-.llávok a ke
gatóság területén. hetó ez a széven gondozott vi- lebiai határállomru. forgalmá-

Mielőtt a gyors befutott vol
na a második vágányra a 
hangszórób többször • be
mondt.ák : ,.vi(}IJázat/ 1,onat ér
kezik . . .  " Az első vágányon 
eközben egy autósdaru nehfz 
vasbeton-cölöpöket emelt ki 
egy tehervagonból. A gyors
\'Onat már a bejárnti váltú
kon robogott. amikor a da1·u
val kieme1t cölöp az acHsod• 
conyon megperdült, s mint 
egy óriási, hegyes nyárs, úgy 
meredt a szomszédos vágány 
úrszelvényén belül a közeledő 
vonat felé. Egy rakodómun
kás rémülten szaladt néhány 
lépést., kar jávai integetve a 
motorvezetőnek. Nézni is rossz 
volt, hogy most ml történik ... - Hogy érzi magát Ferenc

·árosban a csehszlovák sze
mélyzet? 

- Tólük kellene ezt megké1'
dewi • • .  Jöjjön, menjtink át a 
laktanyájukba, biztosan talá
lunk bentplhenő embereket és 
többségük jól be�'Ziél magyarul 
� invitált Völgyesi György. 

hervonatok viteléi:el járó prob
lémákra. Előfordul, hogy állo
mások bejárata eZ6tt emelke
dőben megáll{tják 4 oonatot 
egy-egy félórára, csakhogy a 
tolatást ne kelljen félbt>lia(}IJ
niuk. A siirű megúll.á,, renge
teg ldőt es energiát emészt fel. 
:Meggyőz.óclé:;em, hogy körülte
kintőbb forgalom.<;z,ervezéssel 
ezek . javarE,SZ'; elkerülhet.ők 

Az állomásiak mindnyájan rágágyakon, parkon, tisztasá- nak csökkent.é;e érdekében 
a zöldkoszorus, Rákóczi szo- gon. szorgalmazzák a maguk olda-

A csárdaszá!lási vasutasok lán a vnsútéoítést. 
cialista brigádba tartoznak, és hibájából vonat még nem ké- - De addig sem tétlenke
Kelemen Antal forgalmi szol- sett, sőt baleset sem fordult dünk - mondja Szanádl Pé-
gálat\evő vezetésével a S:::o- elő legalább tíz éve. ter, az állomásfőnök helyette-
cia!lsta nolgálati hely címért Boldizsár Gyula se. - 44 ezer katasztrális hold, 

Hála Bertók László motor
és Koszorus László von.a.tve
zető éberségének, a gyors az 
utolso pillanatban megó.llt az 
akadály előtt. Tetemes szemé
lyi és anyagi kártól ment.ették 
meg a vasutat, az utasokat. 
illetve a rakodásban reszt vevő 
dolgozókat. Ez�r,t dicséret il-
leti őket. B. K. Néhany perec l kfuőbb már 

a kocsimühely uociális épüle
tében voltunk, ahol az emele
ten rend-,zlék b" a rsehszlovák ""'....,,""'"""""""'""'""""""""'""',..,.111,,"""""""""-""',..,.""''V\"""'""'"",._,.,""'.rJoV'l"""""'""',..,.""'""'""'"""""'""',.,,.111,,""'""'""'""""'""'""'""'"""'""'""',.,_""'""'"""""""'""'""'""'""'""'"""""""' 

kollé!"ák lnktanyájat. őt, ell1Jen• 
kei,t hatágyas szobában n11ert 
elhel11ezést az öt CSD-mozdony 
.•zemélyzete. Megfelelő mosdó, 
:;uhanyozo áll a rendelkezésük
re, étkező-konyhajukban vil
la )ltuzhdy és hutószekrlln•1 
muköd,k. Társalgójukat uj, 
kenyelmes bútorral rendezték 
be é:, van Itt világvevő r„d!ó, 
meg nazykeµerny televízió 
is. amelynek egyik antennájs 
a pnsonyi adá!,t hozza. -
Mindez a fokozott figyelem, a 
C"nd?skodás k!f..,iezése. hiszen 
a főnö�ég vezetői igyekeztek 
otthonos. jó 'korülménveket 
biztosftanl az egy kicsit · ven
dégn0k is t€'kintett csehszlovák 

fél évszázad a vasút szolgálatában 

vasuta�o!cnak. 
Az 0zylk swbáb3n két CS€'h

szlov:1'< varnta<;t t•láltunk ott
hon: Omaszta G•rtLla m<'?d0"''
vezetőt és Hreskó Gyula tú
tőt. Már a köszönésüknél 
me�lla!)íthattuk. hogy jól be
szélnek magyarul. 

- Mindketten Kau4ról ;öt
tünk Ma{]11arországra - mond
ta Om,szt,i Gyula -. és na
gyon örüliink annak. hof111 ma
gyar kollégáink szívesen fo
gadtak bennilnket éa minden
ben serrifenek. A szép elhelue
zésünkért f.s csak a legnagyobb 
köszönettel tartozunk. 

KIVILÁGÍTATLAN 

ELŐJELZŐK 

Ritka háziünnepsi;get tartot
tak a nap0kban a Vasut! Fő
osztály titkársá�án :  Budai Fe
rencet, a titkárság dolgozóját 
köszöntötték. abból az alka
lomból. hogy 50 éve áll a 
vasúl swlgálatában. Dr. Mészá
ros Károly miniszterhelyettes. 
a MAV vezérigazgató.la üdvö
zölte. megköszönte hűségét, s 
átnyújtotta neki a jubileumi 
jutalmat és melegen ,;o:atulált 
munkáséletenek szép eredmé
nyeihez. 
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Budai Ferenc nem tagadja : 
meghatottsá((ot és büszkeséget 
érzett az elismerő szavakra. 
De amikor arra kértük. beszél
ien élete munkájának fél év
századáról. mégis szerényen 
húzódozott: 

- Nem kell ebblll nagy 
Üfnlet csinálni . . .  

Valóban nem kell. hiszen ha 
csak vázlatosan lsmert,,tiük ezt 
az ötven évet. gazda!? életmú 
bontakozik ki belőle. noha 
nincs benne rendkívüli De 
éooen a sok ezer más mun
kássorshoz való hason'ósáe:á
val. következ"!tessé<e:ével. húsé
gévr>J lesz el!V történelmi kor
sz�k kicsfnv. de csöppet sem - Hoey tetszik az Itteni ielentéktel0n része ' munka? 

;.-
� · 

éve vezetek mozdonyt - felel-
- Hazai vonalainkon hűsz t" »» 2 «« 

te Om:i.szta Gvula -. s úgy Iá- Budai Ferenc. Budai And
tom. a szolgálat Itt sem köny- rásnak. az tszaki Fóműhely 
nyebb. mint nálun' . Azt saj- � több l(Vermekes segédmunká
nos már több es<'ti,,.., volt ? �ának első snrermekeként szil
alkalmam t�nasztnlni. hogy a „ letett 1907-ben. Apiát 36 éves 
fonall'.lm irán„ítói ni,,,--�,1 •k � �ráb,,n a morbus li.un'!aricus, 
,léggé tekintettel a nehéz te- � a tüdőba; vitte el. Az anya 

nyut:;díi nélkül maradt rser
mekeivel. Legnagyobb fiát hat 
elemi után 1921-ben inasnak 
adta az Északiba, a mozdony
os�tálvra. ahonnan huszonhat
ban Dunakeszire kenUt kocsi
alt·az-lakatos ook. Blcte ke
cs.:,i:tetönek látszott, mtert mint 
lakatos szakmunkás ltiO pen
l?Őt keresett. Csakhof(V akkori
ban úgynevezett különszerző
déses rendszer iárta a MAV
múhelvekben. A három ét>re 
szóló szerződés lejárta után 
megszűnt a munkaviszony és 
csak mee:úiított sz0rződésS"!l 
lehetett i�mét dolgozni. de 
nem állandó szakmunkásként. 
A szakmunkásnak bele kellett 
egyeznie abba Is. hogy két
hónaponként napszámos mun
kakörbe. kocsimosónak. ablak
tisztítónak. múhelytakarltónak, 
alvázmázolónak os:;t}ák be, fe
le fizetéssel. nehogy megszer
zett joeait követelje. Ez e,zy
értelmú volt azzal. hogy a ktl
lönszerződésest nem nevezték 
!ti vasutasnak. 

Igy tartott ez 1934-ig, ami
kor Visszakerült az l!:.szakiba, 
ahol a munka mellett esti 
tanfolyamon levizsgázott az 
Ö5Sres lassú és gyors járatú 
motorok kezeléséből. Aztán 
mozdonyvezet�st szeretett vol
na tanulni. de ehhez nem 
volt protekciója. Csak amikor 
háborús szelek kezdtek fújdo
gálni és úgy látszott. szükség 
lesz masini�. helyezték 
ki Dom b6várra mozdonvveze
t6 tanulónak. Ekkor már nem 
szívesen ment. m0rt nős volt, 
s két gyermekkel Monoron 
lakott családi házban. De 
menni kellett. A háború alatt 

ookfele szolgwt minit moz
donyvezető. A felszabadulás 
a domb6,·án fútőha'2lban ta
lálta volna, ha nem kap pa
.nncsot, hogy vonatX>t vigyen 
a hat.iron túlra. E;lindult, de 
Gyeke;,uesen m,easzökött es a 
fronion 1<<>1'esztül hazatért a 
már felszal>adult Dombóvár- • 
ra. 
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Amikor csitulni kezd�ek a 
harcok, az elsők között lépett 
be a pártba és szívvel-lélek
kel vállalt minden pártmun-
kát. társadalmi munkát. 
Negyvenkilencben függetle-
nített szakszervezeti titkar 1ett 
a fű.tóházban. Igyekezett ké
pezni magát, s hogy nem 
eredménytelenül, az mutatja: 
hamarosan felfigyeltek rá, el 
akarták vinni Szekszáordra 
tankerületi főigazgatónak. ,.A 
gépekhez értek, de ehhez 
nem" - hárította el bec,,·•üle
tesen a megbizatást. Nem sok
kal ezután szalmnai felettesei 
is elismerték képességeit. Ek
kor helyezték Budapestre a 
vezérigazgatóság vasútellen
őrzési osztálvára. A titkárság
ra 1954-ben került, pártalap
szervezet! titkár lett. A sze

mélyi kultusZ1Pak ebben a kri
tikus iaőszakcíban úi mennl!ta 
a helyét emberségével, ;ózan 
ítélőképesséqé vel, csakúgy, 
mint az ellenforradalom nap
;aiban, bátor elvhűségével. 

)))) 4 <«< 

Az ötvenes ,Sve-� végén, a 
hatvanas évek első felében 

még mint párttitkár a maga 
területén ki vette a részét a 
konsz.olidácló megteremtésé
ből, a pártélet fellendítéséból, 
a munkahelyi jó közérret ki
alakításából. Aztán újabb 
fontos feladatot kapott: a 
panaszügyek intézésével Mz
ták meg a titkárságon. 

Ennek a revékenységének 
ismerteté:sénel már nem szo
rul arra a krónikás, h, gy öt 
magát faggassa, hogy volt, 
mint volt? Sok száz vasút! 
szolgálati hely ezer és ezer 
kisembere tudna beszélni ar-
ról, milyen buzgalommal, 
odaadással, lelkiismeretesen 
vizsgálja üg-yes-bajos dolgai
kat Bu.dai Ferenc és ha csak 
mód van rá, seiit. Elemévé 
vált a segítés. A panaszügyek 
IJ1Jtézésébe11 lehetőleg kerüli 
az aktázá,st. A telefon a leg
főbb munkaeszkö7e és széles 
Ismeretségi köre. környezetis
merete, rengeteg jó kapcsolata 

a 57J01gálati, a mor.:....almi Ve'lle
tőkkel. Amint alaposan ki
kérdezte panaszosát, már ve
szi is a kagylót, hívja az 
ügyben illetekeseket, vagy ér
dekelteket az ország külön
böző részein. Tudakozódik, 
kivizsgál, vagy ha lehet, 
nyomban intézkedik is. így 
aztán soha sincs hátralékben. 
Pedig havonta 70-80 pa
nasszal fordulnak lwzzá, nem 
is akármilyen ü�gyel, sokszor 
olyannal, ami e167.óleg m.ár 
megjárt néhány fórumot. A 
ldsebb-na,;vobb egvem sérel
mektől. bérpanaszo'<tól lakás
és csql!idi ügyektől kezdve 
egészen a búnügvekig ter'edó 
pr.ohl-l!má1<kal kerestk fel 
Senki sem távozik tille üres 
kézzel. me-nnyunvás nélkül. � 
legtöbben elé�ecletten. Az alap 
nélkül követelőzőkkel, a re
nitens->1<kel szigorúan bánik, 
de velük is mindig emberség. 
gel, javító szándékkal. Gyak
ran még akkor Is segít vala
milyen megengedhető formá. 
ban. ha a paragrafus nem te
szi lehetővé. 

Most már azonban túl a 
hatvanadil-: évén azon gondol� 
kozlk. hogy az év végével 
nyugdíjba megy. 

- Elme(J'IJek nyugdíjba 
mondja -. maid gyorsan hoz
záteszi : - de n�lomba 
nem! 

Arra gondol ez a még ·min
dig energikus. munkabíró 64 
éves vasutas. hogy otthon 
Monoron, ahol másfél évtlre
de tanácstag. végrehajtó bi
zottsági tag. várja a társadal
mi munka. a munkásőri szol
gálat és sok egyéb közhasznú 
tevékenység. 

Szasz Fercne 
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Torékeny fiatalasszony 

a rendelkező asztalnál 

A közvéleményt is formálni kell 
Egyéni és közösségi érdekek egyeztetése a bizalmi szemiivegén nézve 

,,Boxolás" 

vagy 

gurítás ? 

Kislány korától szereti a 
vasutat. Apja harminc éve 
szolgál a MAV-nál. Rajta 
keresztül sok mindent meg
ismert a vasutas életből. 
Szereti a vonatokat, a szol
gálati fegyelmet, a forga
lomirányítást. A nyolc ál
talános után Nemeskeresz
túrról naponta utazott Sü
megre gimnáziumba. Ez 
újabb alkalmat nyújtott a 
vasút megismerésére, meg
szerettetésére. Sokszor el
nézte a szoigálatot telje,itő 
forgalmistát, ahogy irányót
ja az állomás forgalmát. fo
gadja, indítja a vonato'rnt. 
S most mindezt ő csinálja. 

A gimnázium elvégzése 
után 1968-ban forgalmi ta
nulónak jelentkezett Sü
megre. Egy év után letette 
a forgalmi, a kereskedelmi 
és a pénztárosi szakvizsgát. 
A forgalmi önállósító szak
vizsga után 1969 szeptem
bere óta - ekkor 19 éves 
volt - -forgalmista Süme
gen. 

Szívesen, örömmel 
végzem a mun1,ámat -
mondja Talabér Lászlóné. 
-. Nagyon sokat köszönhe
tek állomásf6nökömnek, 
oktatómnak, Mérnyet Sán
dornak. Koncentráltan, fe
lelősségteljesen szolgálok 
- így mondják mások -, 
s ez az oka, hogy az édes
apámmal egyidős. meglett 
kollégák is megblznak ben
nem, elfogadják utasításai
mat. Egy 12 órás szolgálat 
alatt 18-20 vonatom van. 
:€jszakai szolgálatkor a 
pénztárosi teendőket is el
látom. Naponta körülbelül 
400 utas fordul meg állo
másunkon, s havonta 900-
1000 kocsi árut tovább(.. 
tunk. 

A fiatal forgalmista jú
lius 3-án ment férjhez. Fér7 
je, akit még a gimnázium
ban ismert meg, a Kör• 
mendi Felsőfokú Mezőgaz
dasági Technikum elvégzé-. 
se után S7.ülőfalujába, öt
vös terrnelöszövetkezetébe 
ment g�ész szaktechnikus
nak. Ott kaptak két szoba 
összkomfortos lakást. 

- Kértem Sümegrő1 va
ló áthelyezésemet, mert a 

vasút nélkül · nekem nem 
élet az élet. Remélem sike
rüi. Férjem egyébként a 
J1osszú ismeretség alatt már 
megszokta a vasutas szol
gálatot - jegyezte meg, 
majd így folytatta : - Rö
vid vasutas pá.!yafutatá
som alatt volt már .,meleg 
helyzetem" is. Egyszer nem 
tudtunk egy érkező moz
dony részére bejáratot biz-

tosítani, mert a váltókezelő 
az előjelzőhöz ment világí
tani és magával vitte a biz
tosítóberendezés kulcsát. 
(Polacsek-féle külcsrögzítős 
biztosító berendezéssel van 
ellátva az állomás). Gyor
san kellett cselekedni. Uta
sítást adtam a váltókezelő 
gyakornoknak, hogy fusson 
ki a jelző előtt álló géphez, 
s személyesen közölje a ve
zetővel, hogy bejárhat. 

- Mivel tölti szabad 
idejét? 

- A oosút menett a bé
lyeg- és képeslapgyújtést és 
a varrást is kedvelem. Ol

vasásra, sajnos, nemigen jut 
időm. Van lemezjátszóm, 
sokat hallgatok zenét. A 
magyar nóta a kedvencem. 
A gimnáziumban négy évig 
osztály KISZ-titkár voltam. 
A legutóbbi 6zakszervezeti 
választáskor pedig az állo
máson az szb gazdasági fe
lelősi tisztségével bíztak 
meg kollégáim. Remélem a 
házasságban is jó „pénz
ügyminiszter" leszek. 

Mindezt otthonában 
mondta el szabadnapján. 
Diáklánynak néztem elő
ször, de aztán ahogy ragyo
gó szemmel, komolyan és 
okosan beszélt a munkájá
ról, már el tudtam képzelni 
törékeny alakját a vágá
nyok között, a rendelkező 
asztalnál. El is mentem 
munkahelyére, Sümegre. 
Ott hallottam Mérnyei 
Sándor állomá.sfőnöktől, 
hogy nagyon Ü{ll/eS, ió 
szakember. Büszke is rá, 
hogy telelősségte'jesen 
végzi a munkáját. :M1nden 
szolgálatot rá lehet bíznL 
Ottlhonosan mozog szükség 
esetén mint váltóőr, pénz
táros vagy raktárnok. Sok
oldalú-.ág, szerénység és 
példarnuta,á� jellemzi. 

Szelei Teréz 

A mindig többet, tökélete
sebbet tenni akaró emberek 
közé tartozik Nyiregyháza ál
lomáson Sápi Lajos vonatve
zető. Ebből a tuladonságából 
adódik, hogy többfoie funkciót 
tölt be a von.atkísérői s,mlgá
latnál. Az emberek ügyes-ba
jos dolgai iránti !elelfosé.g 
révén lett egyike a hat segéd
Yezénylőnek - akik tíz-tíz 
szolgálat után váltják egymást 
ezen a poszton -. hogy azután 
ismét vonatokat továbbítsanak 
munkatársaikkal együtt. Ezen
kívül párt- és szakszervezeti 
bizalmi, valamint a hét é\'e 
alakult Lenin szocialista bri
gád vezetője. A nyíregyházi 
vonatkísérők :n szocialista bri
gádja közül eddig csak a Lenin 
brigád jutott el az aranyko
szorús kitüntetés megszerzé
séig. A közösen elért eredmé
nyek elismeréséül Sápi Laj<)s 
nemrég miniszteri dicséretben 
része�ült. 

- Most például milyen fel
adato1(, gondok foglalkoztat
jé.k Kelet-Ma,::yarorszá� egyik 
legfontosabb csomóoontián a 
mindPUből rés7.t váll„Jó Yas
utast? - adódott a kérdés. 

Van mit 
megbeszélnl 

Megszoktuk már, hogy a 
szüntelenül változó, fiatalodó 
és korsze,--ü$ödő vasuton állan
dóan újabb és ti.jabb hatások 
érik az itt dolgozó embert -

válaswlta. - Ezek a ráltozások 
ugyanakkor megkövetelik, 
hogy a szakvow.ui és a mozgal
mi vezetők mindenkor meg
bízhatóan és helyesen tájékoz
tassák környezetuket, különben 
zavar támad a munkában.. Je
lenleg i,; van mit megbeszél
ni a kollégákkal, akár vonat
vezetőként, akár vezénylóként, 
párt-, vagy szakszen ezeti bi
zalmiként, illetve bligádveze
töként állok velük szemben. 

Először furc�állom_ a ,.�zcm
ben állás" kifejezést, azután 
kiderül, hogy Sápi Lajos tuda
tosan, a szó nemes értelmé
ben haszná.ita. 

- Ahol több mint -100 vonat
kiséró egyéni és k,m3s érde
keit kell egyeztetni, ott elkép
zelhetetlen, hogy mindenki
nek egyforma legyen a \idemé
n_ye. Milyen vezető. Yn� hi
zalmi lenne az aki mégis min
den.kinek iga,sll adna egy-egy 
ké.ldé;ben ? A szl'lk„ilms tulaj
donsága nem ei!Yt'Ztethetó o..;z
sze a íelelösségg0l . . •  

Igy tudom meg-. hogy Nyír
egyházán jcínéhány von-;tkisé
ró ,.háborog" ;imhtt. hogy az 
eddig áll.alul, 'lo,·ább,tntl sz�
mél),'Or.a.tol· pgv re,zét tt k<>l
lc tt adni a aihn, ,rialmah. 

zett fiatalt, köztük nóket is, 
amit talán mi is megtehettünk 
volna, ha nem ülünk babér
jainlrnn, tétlenül nézve a MAV 
!étszámgondjait. Bár lehetsé
ges, hogy nálunk nem is akadt 
volna annyi jelenlitezó, mint 
Záhonyban . . •  

A személyvonatok egy részé
nek „átengedése" tehát vihart 
kavart Nyiregyházán, de -
amint Sápi Lajos mondja - a 
ühart le lehet csendesíteni. Az 
okos, meggyőző szó hatására 
elsőként a swcialista brigádok 
tagjai, a törzsgárdába tartozó 
jegyvizsgálók száUtak szembe 
azz:il a helytelen nézettel, hogy 
,.le}'okozást jelent személyvo
nat után ismét tehervonattal 
utazni". Akik ezt a nézetet 
vallják, a:nk elfelejtik, hogy a 
JVIAV-nak vannak olyan telep
állomásai - például Ferencvá
ros, Rákosrendezó - ahol csak 
tehervons.ttal járnak a vonat
kisérók, s becsülettel, szorga
lommal vég:z0tt hivatásukat fal 
nem cserélnék. 

- S nálunk is vannak, akiT, 
frek óta kizárólag teherfordá
sok, ráadásul eltökélt szándé
kuk, hogy onnan fognak nyug
díjba menni, ugyanúgy 55 éves 
korukban, mint aki mindig 
személyfordában utazott. Ezért 
szégyeUném például én kije
lenteni, hogy nem vállalok 
csak személyt,onati szolgálatot. 
Sokan vagyunk a régi vonat
kísérők közül is ezen a véle-

ményen. de sajnos olyanok is 
vannak, akik megsértődtek . . .  

Méltányosság ? 

Igazak és kemények Sápi 
Lajos szavai, de még van mon
danivalója. Elsósorban talán a 
szakszervezeti bizalmi mérle
geli most a szavak súlyát, ami
kor kijelenti: 

- Köz.1<.ívúnatra kész.ítettünk 
egy olyan szolgálati beosztást, 
amely szerint minden személy
fordás tehervonatot ís továb
bít. Arn, ha jobban végiggon
doljuk a következ.-nényeket, azt 
hiszem: a könnyebb és kényel
mesebb megoldást választot
tul'- Mert valóban akadnak 
köztúnk, akik második szak
csoportosak, vagyis egészségi 
álb:ipotuk nehezebben viseli el 
a tehervonati szolgálatot. őket 
- az egyéni körülmények ala
pos mérlegelése után - méltá
nyos lenne az eddigi könnvebb 
beosztásban meghagyni. 1gy a 
védóruhaelliitás is kisebb gon
dot okozna . . •  

Ez persze nem megy a köz
vélemény formálása, meggvőzó 
érvelések nélkül, amire Sápi 
Lajos és sok hozzá hasonló 
vasutas most is készséggel vál
lalkozott. 

Helyesen tették. 

Kovács József 

HA NINCS iTMENEn BÁRCA • • •  

Uzsabánya állomáson éjjel
nappal serény munka folyik, 
hogy a vasút.vonalakon és a,: 
országutakon oly nélkülözhe
tetlen bazaltkő mielóbb ren
deltetési helyére érjen. A vo
natok összeállítását úgyneve
zett „durva" és nfinO!ll" tola
tással végzik. 

Sajnos, a síkoktaltásnak ez a 
módszere az á11Ómás, Illetve a 
pályaré$z kedvezőtlen lejtvi
szonyai miatt nagyon gazda
ságtalan. A kocsikat ugyanis 
8 ezrelékes emelkedőre kell 
fellökdösni, ami rabolja az 
időt, és fölöslegesen eméi,zti a 
mozdonyok energiáját. 

Mindezt előnyösen megvál
toztatná, ha az állomáson -
az erdő irányába - egy meg
felelően emelkedő kihiiz6vá
gányt létesítenének. Tekintve, 
hogy a töltési anyag helyben 
van, hasznáJ.t sfnekből és 
talpfákból viszonylag olcsó 
lenne a megvalósítása. A kis 
mesterséges lejtőn egy-egy ki
húzással sok kocsit lehetne 
gurítani, vagyis megszűnne a 
jelenlegi „boxolás". Gyorsan, 
könnyen végezhetnék munká
jukat a kocsirendezők. 

Bognár Károly, 

Tapolca 

A hanyagság ért árat kell f zetni 
Kárterítés és birságotás lesz állító á:llomásainkon többny!- att. Az idén még rosszabb e. 

bizonyára annak az ügynek a re azért követik el a dolgozók, helyzet, mert csupán júliusba11 
vége, arnelYt,ek ikivi;sgálását mert a kocsikon nem találják 92 kocsi 3utott hasonló sorsra. 
azért kezdték el nemrég, mert meg az átnieneti bárcat. Ez Rajtunk, mindnyájunkon mú• 
a JVIA V-nak is tLGetnie k.ell azonban egyáltalán nem ad lik, hogy e,: ne menjen így 
BDZ (bolgár) vasúti kocsik felhatalmazást ruTa, hogy a tovább, 
fölösleges romániai vontatásá- hazatérő üres vagonokat hely- A közös akaraton. össze.fo. 
ért. A tanulságot azonban telen irányba futó vonatokba gáson túl - úgy Játszik 
nemcsak a Curticin szolgálatot soro-aák. Sajnos, gy.akran elő- szigorú ellenőrzésre és fele
teljesítő kocsiintézóknek kell ordul a,: is. hogy a vonatba- !ősségr� onásra is s,:ükség 
levoI1J1iuk. hanem Budapest- so1·ozáskor az átmeneti bárca nm. S ebben az állomásveze
Ferenct>áros, R.áknsrendez6, még a hely&n va:1, de éppen tokru:,!c és minden szakszolgá
Szob. Szolnok, Békéscsaba for- l'Z<!rt kaparják l , i!'.etve ta- lati reszortosnalc részt kell 
galmi .· keresk.edelmi dolgo- rnfüjál;: el, ho::y ne derüljün ki vállalnia. A helyesen alkalma
zóinak is, akik elsősorban !e- nyomoan : nem abba a= irti11y- zott szi�ort a szolgálati he
lelósek a vonatok üssuállíi.í- ba kel! a kocsit küldeni. Vas- lyek i,zak,zervezeti bizottságni 
stér(. utun.1(, sőt népgazdaságunlc :;zinrén helyénvalóna'c tartják. 

A Ma,n,ar Allanwasutakat mindenkor súlyos ttrat fizet az A határállomás dol.J'.(lzóinak 
terhelü, nagv ö,S7.egü tclbblet- így elodiizott t0latitsi mű\·ele, munkáj.ít eg)·éb hanyagságok, 
költségek a7ért merültek fel, ,,me:,<takarit:' ✓-..:;rt". mula.szt.6 ,ok is nehezitlk. Az 
mert a l.ököshazn n át Curtlci• Tolatnsvezetők, a guátó szol- idén m,:g minden hónapban 
be érkezö iránui•onatok g11ak- g/ilat dolgozói. forgalmi szol- akadt leg'>-lább 10-15 olyan 
ran toráb!>itottak olyan, üre- g5la.t,evők. vonJU\ie,:etók so- .,reexpediált'' kOC"Sirakományú 
�en ha•athíi boi1,tír 7�ocsikat, ha ne fe:edjl"k : ha a kocsin küldemény, ameJ�·et a fuvarle
amelyek ral,ottan r•á.s határ- iemmijéle tá mpom nincs arra velek hianya m:att fel kellett 
állomáson lépte!: be rona!a- l'Oi1Ct1tozóan. h-O{ltJ a l'agon me- - ,end.-,c•n:n több 11apra -
inkra. E7ek�t a t· "<'nol:i.\ te- ly!.-,: határallomáson lépett be tnrt.-,w1tni. 
hát a CFR-ne'.<. a Román Al- ias1,ti.rnki a. 1.·1rnatba soro:ni, Augusztus 26-án p��d;iul a 
lamvasl•laknU:, kellett eljuttat- i!leti·e tot·áhl.Jita.ni nem . =a- 690. számú vo1mttal érkezett 

Nem „lefokoiuis" ni az átmeneti hatání!lom,\� bari ! Olyankor telefo:1cm 1.ell 13 rakott kocsinak nem voLt 
térsé_gébe. hogv a megfelelő érdek,őcini Kelebia, Curtici . . ·iámad.ása. A teleiunalgatá.sok-

- Igaz, hogy helt>i é,dekeink „azonosíuV' után om::1n k6rü!- Ri;s:d<:e stb. halárállom,í,-októl. ra a !IIASP-ED megiger1.e, hogy 

Kalauznők a laktanyában 
szempontjcibol ez nem Jó dolog hessenek vi��za a honos yasút hogy szerepel-e a belépő ko- l!yo;:-srnnatlal a7.onnal küldik 
- magyaráz7.a "' tapasztalt vas- koráhba. érintett ha•á•-állo- esik nyilvántar�ában a kér- az okmányokat. Ezekból azután 
utas. - Nem jó, mert aki!< m,\�ra. ebben a.,; e�e1.ben vé- déses jármű száma. Kemle�e.; kitűnt. hogy a 1 3  rakott kocsi 
eddig megs;:ok;tó/,,; a kényelme- gül is Bul,i,íri,íba. Az efféle válasz esetén a KP:.\I-től keU már három nappal korábban 

Hatvanban jelenleg tizenöt 
jeg)'\·izsgálónó teljesít szol
gálatot. Szerencsére ók pótol
ják a vonatkísérettől folya
rnatosan nyugdíjba ment dol
go,:ókat. 

Ez jó eredménynek számít. 
főként ha fig,elembe vesszük, 
hogy néhány évvel ezelót� alig 
egy-két női dolgozó tartozott 
az állomás létszámába. Igaz. 
hogy 1969 óta összesen 32 � 
i:-ált meg Hatvanban a vast,ti 

s,:;olgálattól, elsősorban azért, 
mert nem tudtunk részükre 

ol11an munkakörülményeket, 

1 llet·ve szociális ellátottságot 

biztosítani, mint más üzemek, 

uállala tok. 
A nói jegyvizsgálói létszám 

növekedése szükségessé tette, 
hogy a forduló állomásokon 
megfeleló laktanya, szállás
hely álljon a vonatkísérő nők 
rendelkezésére. Győri Antal 

,·ezénylőtiszt - a szakszerve
zeti bizott.ság útmutatása 
alapján - mindent elkövetett 
és személyesen járt el ennek 
biztosítására az állomásokon, 
Ahol a nőknel, nem lehetett 
l,ülön szobát kialakíf.anl 
rnint például Vácrátót állomá-
1:lon - a ford.ától a nők le
maradnak, vagyis oda csak 

feríiak továbbil.anak vonato
kat. Veresegyházon a férfiak 

a fű'.óháziak pihenóhely:iségé- �ebb személyt>Onati fordulót, • .l�iilön sz-olgáltatásért" azon- rendelkezést kérni. belépett 'iazánk I rületére, s az 
bén szállnak meg, a nők pe- esetenként te71en:onatra is fel ba.n rnlnden i:asút, így a CFR A múlt é,i iapaszti>latok előjelenté;;e,c alapján a JUAS

di.g a férfiak által azelőtt keU szállniok A vasút azonban is, svájci aranyfra11T,ban eléggé lesujtóak. Nem keve- PED dolgozó! idejében gori'1os

használt laktanyában alsza- jól jáM; azzaJ. hogy Záhonyban nyújtia be a.z őt megilletö kö: sebb, mint 531 üres BDZ-ko- lwdhattak t·olna az <Íj Juvar

nak. Jászberény állomáson a �ikerült felvenni é5 jegyviz�gá- vetelését. csit kellett Curticib,31 viss;,-.a- let,elek kiállításáról és megkü.!-
vasúti rendőrség adta át he- lóvá kiképezni sok érettségi- A mi:liasztá.so!rnt vonatössze- küldeni a nemtörődömség mi- déséről. 

lyiségét éjjeli pihenés céljára Az efféle mulasztások meg-
a női kalauzoknak. Somoskő- r------------------------------------------, szünteté»ere, ezzel a föiö,Je-
új/alu.n. Salgótarjánban, akár- ges tolat.i,ok (a rakományok 
csak a budapesti pályaudt•aro- lT ,f f'ÍrlJIL,fn'J'!fl.'O„ V,f lJIIUJÍV A f''7FWT lJ.'{J"lTFJM if f�i\l 

._.,.... ve�zélyezte-<é e) elkerülésére is 
kon, nem volt ptobléma, ml- ' 11,JU.lCT, ll 1111.lUlJJUl JJLIUDl l'i T U1J./UJU1. J hathatós intézkedések szüksé-
vel mind a nőlmek, mind a ges.ek. Az ugi.ani� nem jelent-
férfiaknak külön laktanyai het vígaszt, hogy a MA V ko-
szobái!c vannak. 1967-ben, a Budapest-Szob tosan egybeh:mgolják a vasúti csiálláspénzzel terhel! a MAS. 

Szükséges és hasznos volt a 
közötti vasútvonal kor ·zerúsi- építésvezetóséggel. A MAV PED-et. 
tésének kezdetekor benépese- elégedett a munkájukkal. A laktanyák helyretét megvizs- dett a ,·áci vasútépító honvé- honvédelc számára is előn yt gálni a férfiak érdekében is, dek laktanyája. Az azóta el- jelent, hogy leszerelési!k után mert kl,d.erü.lt, hogy a szolgá- telt négy esztendő alatt rlep- szakmunkásként elhelyez7.:ed

Pae,; József 
Curtici 

lati főnökségek nem minde- hadseregünk katonái munká- hetnel, a vas.ítnál. 
ni.itt gondoskodtak a megfele- jukka! beh·ták nevüket a 125 A katonák egyébként részt lő elszállásolásról, a téli me- éves vonal fe újításának és kérnek mindenféle társadalmi 
legedő helyiségek 7.:ijelölésé- villamosításának króniké\jába. munkaból. Vácott példúul ott 
ró!. Vácrátóton például az A MAV idejében felkészül\ voltak a városi kórhá,: átadás 
utazó személyzet tagjai meg- a vasútépítő honvédek foga- előtti szépité.sénél. takalii;ru,á
felelő helyiség hiányában a dására. Tanfolyamokat szerve- nál. 1-emrég a Pest megyei 
váróteremben, kemény fapa- zett, tantermekben ismertette Tanács Építőipari Vállalata 
dokon töltik több órás pi11e- meg velük azokat a gépeket, vette igénybe a honvéd KISZ
nőiket. Nem csoda, hogy ilyen amelyek segítik majd a mun- brigád segítségét egy határ- '' 
körülmények között jó néhány kájukat. A katonák megtanul- idős építkezés befejezésénél. 
vonatkísérő hagyta itt a vas- 1.ák azt is. hogy milyen fontos Mert a mi katonálnkra -
utat; s nagyon nehéz volt az közlekedésfejlesztési feladat ahol szükség van rájuk -, 
utánpótlást biztosítani. megvalósításában vesznek mindig lehet számítani. 

Reméljük, a helyzet minde- részt a vasutasokkal együtt, a Ezért :is mély megbecsülés-
nütt tovább javul, s a vasút lrntonai tudnivalók ebajátítá- sel köszöntjül, őket, népünk 

Katonák munka közben 
(Gyimesi Sándor felvétele;) 

dolgozói ezen a területen sával párhuzamosan. fiait szeptember 29-én, a 
mindjobban tapas,:talják a Jelenleg Nagy1rut1'os-Dö- fegyveres erők napján. De-
fokozott gondoskodást. mös köz?tt vun a munkaterü- cembcr 15 e után pedig, ha 

(sz.iícs) Jelük. A napi ieladatokat pon- már villamosvontatású szerel-

vényen utazunk a szobi vona
lon, hálával gondolunk a va�
ll'tépítő váci honvédekre is. 

Papp Re:.:,ó 

Hétvégi pil1enóház épül 
Komáromban 

A l-omáromi strandfürdő
ben a Yasutasszaks,.ervczet 
budape,ti te1·ü1eti biwttsá:ga 
két 16 szemelyes hétYégi pi
henőházat <opíttet a vusuta
sokn.ak. Az alapozas augusz
tusban elkezdődött. A csomó
pont szociall.:,ta bligádjai 
társadalmi munkát ajánlottak • 
fel, s a vállalás teljesítése
ként az egyik nap tizMkettein, 
másnap tizenöten dolgoztak 5 
-5 órát az alap elhésdtésé
'llél. 

A brigádo'lffa a további 
épitkezérnél is lehet számf
t.a1ú. 



MAGVAR VASUTAS s 

AZ UJ O KTATÁSI ÉVADBAN 

E�rhétSZtiznyolcvan tan f ol;iam 
a szakszervezeti politikai ískolákon 

A SZAKSZERVEZETI poli
tikai tömegoktatás 1971-72. 
évi szervezése - az e1nök,ég 
által elfogadobt irányelvek 
aJ,apján - befejeződött. A 
számadatok mind a t!lltlfo<lya
mok, mind a hallg:it.:,k má
mának örvend-etes eme&edé
séról tanúskodnak és i�azol
ják ennek az oktatása formá
nak a népszerűségiét. A há
romféle tém'.lk-ör bő vá'as,zt:ási 
l!ehellőséget biztosított. A s.2lak
szervezebi szervek követke
zetes felvilágosító tevékeny.re
ge, a tömegekre ki,berh'Clő 
agitáció, az egy,énekre hatá.s� 
gyakorló elbeszél�etés ered
ménye vitatha,tat.lan. A wer
ve:oo munkához sz.:;lbségi?t 
nyújtotbak a pártsz.e1ivez?t�, 
a ga2Xl•a:sági vezetők. közép
vezetők. Az eredmények iga
zolják, hogy a közös össze;o. 
gás, az egy nye'.ven való be
széd nem ma,rcui hatástalan. 

A sz.akszerwzehl pol:tiklai 
okta,bás a dolgozók vHág:ná
zebének tisztulását, raocial:sta 
tudatának fejl€6Ztését, az 
időszerű kül- és belnolitik.-:i.i 
kérdésekben való eligazodását 
swlgálja. Ez az oktat,;.si for
ma éviröl évre fe4'kel-ti a nagy 
romegek érdekloofaét. A vas
utas dolgooók közötti népsze
rű-ség,é-re jdlemző, hogy az 

előző éV'i 1411 tanfolyammal 
�zemben, ebben az oktatási 
évben 1780 tanfolyam in.:!ul. 
Ez a növekedés eli�mer?.lTe 
méltó. de figyelm�.otet aTr.l, 
hogy ha a várakozáma!c m�-; 
akarunk felelni. nagy gondot 
keni for-d,ítan'i a tanfol-yam0k " 
tartalmi színvon.alára. :Vem 
szabad, hogy a '11Övekedés 
szinvonalciöklwn·:.ssel jarj01t. 
C5'a!k az étxleklődé,,:t magas 
fokon kielégítő, a felvete-tt 
kérclé!.-ek:,t miu,d·en o1d'.l1ról 
me1;1miagy,arázható, azokra 
mEl'9;nvug,tr,itó válasz:t b;'1Jtosi'tó 
íog;falkozasok eredmenyezik 
a hallgatók kitartó rész.véte
lét. 

ENNEK MEGVALÓSÍTÁ
SA csak magas szintű propa
ga,ndamunkával bizto&ított. A 
jó propagandamunka letéte. 
ményese, pedig a 1)1'opagan• 
d!sták. Olt a.ron l>3.n cs,'.rlc aik • 
J r tudlnak meg;fu,l e-lni az igé• 
nyeknek, ha folyamatosan 
gyarapftjak ms.-xJs1;a-lmll
ni&t.. müveltsé�üket, lépést 
tananak a bel- és külpoli,tikaJ 
e�ménye-l<'k-0],  av,król ál-
1-andóan tájékoro::lnak. tudo
másuk van a munkian,i,1-y �z
dasáf!,i, poli bikai ierV'eiróJ., a 

terv,ek végre'ha-jtásáról, az 
erwmények.ről. Ez.ált,a,1 tuo
iálc összekapcsolni az elméle
tet a gy,akor13 btal, ami a ha
tásos munka előfeltét,ele. 
Rendkwül fontos tehát a 
propagandisták felkészitése a 
feladatokra. A kö2l!>O."lbilaa 
szervezett felké&z.ítökön való 
részvétel nélkül egye-tilen pro
pagandista sem k.épes fd
adatát maga.s színvonalon be
tölteni. 

A központilag kiado1:lt tal1-
anyag mellett ,,A fő figyelmet 
a felk.észítőkön a témák elvi 
tisztázása mellett a szakmai 
sajátosságok. a helyi politikai 
vonatkozá.sok érvényesítésére 
kell fOTdítani., - hang.sú!yo,z,.. 
·za a SZOT elnöksége 1971. 
március 1-i határooota. A he
lyi prob!.émák.ról, fel,ada,�okról 
informáln� kell a p1'0pa.gaR
dhtálrot, hogy azok meg
szüntetésére. illetve vé-g:re
h.ajtására mozgósítani tiud
janak. A ookoldialú i,nformált
ság, az adatok, trervek i.sm.c:
rete, a jó felkészültség mel
liet;t szükségies még. hogy a 
propa-gJ3.IJdü.ta megJ'el-elö elő
adókes,z.'l-éggel rendelkez• J t. 
egy,5.7,e,rú szavakkal. meg tudja 
mag.át értetni, ne csak választ 
adjon a felveteti, kérdések
re, hanem azt m-eggyóző n1.a
,zyarázaittal el is tucl•ja fogad
w.tru .. 

A PROPAGANDISTAK te-
11át rendkívül felel<'i$é�beljes 

tevékenységet fejtenek ki, 
amelynek során az ismeretek 
közlése mellett nevelő, fel• 
világosító feladatot teljesíte• 
nek. A hall�tók szemlélet>é
nek, magatar-básának alakftá
s,a, feji eszt és.e. a kétoid ali 
köks,;;nös információ, a =-k
srervezeti demok.rácia ki
bontakozásán.a.k elősegítése, a 
dolgozók poLitlk.ai, társadal
mi awti-vi,tásának nö1relése, a 
propagand,i,sit,ák tevéken-v:;é
gének egy-egy fontos lánc
szeme. E feladatok teljesíté
sét, végrehajtását elős�te
ni, ehhez a feltéteJ.ek•et bizto
sítani a sza•k&zervezetli bi.zotlt
sá,e(ok kötelessége. 

A úanfolvamok sikeréhez 
elenged•n<?tefüm a tiszta. té• 
len .iól fűtött, barátságos he
lyiség, ahová szívesen men
nek a halle-a-bók. 

A KIADOTT '.KÖZPONTI 
memlélt'E'tő anvagw,ü va,ló el
látást a 400 főn alul! sza'k
szervez.eti bizott�gok résZJé
r,e közoonb!4ag blztos;ítják, a 
nagyobbak gondookodjanak 
annak beszerz.�séról. E szem
léltető anyagot felitéttenül ki 
kell eqésiíteni helyi vonabko
zás-úakkal. A k�ttő egymást 
klegéo,zítf és előnyös,en seglt! 
az előadás-ok megértését. 

A gondos szervezéshez, ha
sonló lebonyolítás, biztosíté
ka lesz a 9ikere,; szakszerve
zeti 1X)JJ.tik.i! oktiat-á„<mak. 

T. B. 

,_ ____________________ _ 

TÁJ KÉ P ... 
:•!int se,·cegő-pattogó pikkelyek, 
l!.a anyám élei; kéi;éveZ 
halat pucol, 
úgy hullik tarkán, 
,w.pfénytől-t,tzágíton-fény,!s,m, 
kavarog a játékos szélben ezllstösen. 
a sok levél, 
s mutatják tar fejül,, 
görcsösen ég/elé-kapaszkodó 
Jok kezük, a tépett, 
őszi fak. 

,1 felhők közt még áttör 
a fény-nyaláb, 
sátorként tartja, 
a szürke kupolát, 
lwgy egy perc múlz;a: 
rettenR.tes robajjal 
öntse ki eső-levét a rés.ni, 
íwl szétszaggatta 
egy cikázó villanás. 

Sógor Béla 

Turistaként Spanyolor zágban 

A Torros, ez a vörös tégla
ból épült, kör alakú, Jdasszi• 
kus létesitmény egy1k kiemel
kedő pontja Madridnak. Hat
vanezer nézőt képes befogadni. 

- AlZ right! - dörmögte 
:!.liiichel, miután a közepes 
áron - 200 pezei.áért - vál
tott jeggyel beléptünk a ka
pun. 

Már jóval a bikaviadal kez
dete előtt megtelt az aréna. A 
friss, sál'ga homoltka! felszórt 
porondon kalapjukat lengető, 
színes öltözetű lovasok jártak 
1,önil. A műsor egyébl<ént hat 
torreádor nevét hirdette, esze
rint hat bika megölését és ha
lálát „élvezheti végig" a máris 
félelmetesen zúgó, morajló 
közönség. 

Jámbor bika . . .  

Múltak a percek, azután fél
vonult a cuadrilla : a díszes, 17. 
századbeli öltözéket viselő sze
replők négyfajta csoportja. 
Elől a capeadorok, utánuk a 

picadorok és a banderi!lerók, 
maid a tOTreádorok. Egysz�r
csak elvonultak, és a kiürült, 
magas karámmal elkerített 
porondra besétált az első szá
mú áldo�at: egy kis termeíiZ 
fekete bi.rca.. Inkább szánalom
ra méltó riadh4�. s0mmint tá
m�dó vadság htszott raita. 

Jámbo,·. csodáU-ozó tekinte
tét körülhordozta a sokezer 
szemú Pl 1 „n,;:é�en, a vPrszom
jas nézők tömegén. De csak 

Útijegyzet II. 
néhany pillanatig tartott a 
csodálkoz6.őa, mert innen is, 
onnan is megjelentek a vörös 
kendőt lebegtető capeadorok. 
Az állat - jámbor ösztönét 
követve - meg-megkergette 
őket, miutan azok a kar.ám 
melletti búvóhely mögé sza
ladtak. 

Később. amikor a bika már 
iujtatott a fáradtságtól. jöttek 
az újabb bőszítők. Ők már kö
zelharcba is kezdtek az inge
relt állattal. 

A hajsza tovább tartott. 
Vastag védőburokkal takart 

lovas, egy picadoi: poroszkált 
be a helyszínre. tme, az újabb 
Pllenség. Kezében hosszú nye
lű, szi(lonyszerú dárda, illetve 
pika. A rosszat sejtő állat tá
madva védekezett. Ám amint 
oöfött, a testének irányított 
fegyver behatolt hátába. A ki
ömiő 1>ét -megfestette az aré
·na sárga homokját. És még 
mindig jönnek, egyre jönnek a 
mesterségüket jol megwnult 
em,J:,etek az oktalan állat bosz
szantására. Kicselezik, és egy
egy rövid dárdát dobnak vér
ző testébe. 

A kegyelemdöfés 

A bika már jóformán csak 
vánszorog, teste remeg, vére 
ömlik, szinte nem is támad. 
Tekintetéből olyasmi olvasha
tó ki: nem haragszom senkire, 
semmire. csak hagyjatok, ne 
bántsatok/ 

De nem hagyják. hiszen n1ég 
csak most következik a retten
tő finálé. A"L arénát éljenzés 
rázza meg, és bejön a retten
hetetlen hős. a to-,,-eádor. A 
női s"Lívek bálványa vörös lep
level 6s alá rejtett tőrével még 
egy végső támadásra Ingerli a 
fáradt állatot, amely már nem 
igazi ellenfél. és csak a legrit
kább esetben jelent veszélyt. 
Ha ugyanis a torreádor elvéti 
fennhéjázva kecseskedő lép
teit és a földre esik, akkor az 
együgyü állat - valami külö
nös érzésnek enge<lelmesked• 
ve - nem támadja a földön 
fekvő, magát védeni képtelen 
ellenséget, az embert. 

A torreádor azonban irgal
matlanul szúrta hosszú tőrét a 
bikába . . •  

Iszonyu pillanatok. A nagy 
test vonaglik, remeg és össze
rogy. Orrából, szµjából alvadt 
vércsomók hullanak a homok
ba. S ekkor lép színre a mata
dor. aki megadja a kegyelem
döfést. 

Ismét vonaton 

A nép őrjöng. Nekem pedig 
a régi mondás jutott eszembe: 
Pánem et circenses. Nem sok 
történt errefelé 2000 év alatt. 
A kultúrember szégyenét érez
tem, amint Michellel elhagy
tuk a Vérgőzös arénát. 

Okulva a francia és a spa
nyol vasutakon történt kalan• 

Vetélkedő 606 részvevővel 
Negyeddön!ók _ Ferencvarosban, Szoln�kon és, Székesf�h

érvárott 
A budapesti vasútigazgató

ság területén sikeresen le7.á
rult a Ki mit tud szakmai vc
télke<lők három hónapon át 
tartó selejtezője. A versenye
ken részt vett 606 vasuta.� kö
zött szép számmal voltak nők 
is, s hogy a vasúti munkában 
jól megállják a he!yüket, ez al
kalommal is bizonyították. Kö
zülük kilencen értek el helye
zést. 

A Budapest-Fe1·encváros ál
lomáson lebonyolított verse
nyen - a forgalmi szolgálat
tevők és térfelvigyázók vetél
kedőjén - Men le állomás kül
dötte: Soós Klára forgalmi 
swlgálattevő végzett az első 
helyen. Jutalmul 400 forintot 
és írásbeli elismerést kapott. 

A Balassagyarmaton meg
rendezett v�lkedőn tizenöt 
térköz.őr és, sorompókezelő 
mérte össze tudását. Közülük 
Lovász István lett az el-só. 
Utána egyetlen pon,t kü1önb
séggel Erdősi Józsefné követ
kezett, akinek a férje is ver
senyzett és 102 pontot szerzett. 
A jé! felkészült házaspár tehát 
két elismerő oklevéllel és 500 
forint nyereméruwel t,ért haza. 
Mindketten a váci pályafenn
tartási főnökség létszámába 
tartoznak. 

Várakozáson ielüll létszám. 
mal és tudással neveztek a 
küzdelmekbe a vontatási dol
gozók. Kiváló eredmények szü
lettek a váltóőrök, kon<iirende-

Tervszerűbb 
vezénylést ! 

Hatnm állomás szocialista 
brigádja.inak vezetői sz-ep
t-e.-nber 8-án értekezletet tat"
tottak. Kijácz József állomás
főnök és Kocsí& László, az 
szb termelési felelőse tájékoz
tatta őket az őszi forgalom
mal kapcsolatos feládatokról. 

A bri.gádvewtók többek kö
zött a tervszerűtlen vezénylés, 
az ácsor,gásokkal okozobt túl 
sok improduktfv távolléti óra, 
a rövid pihenőidők m!a,tt 
emeltek kifogást. Ugyanakk.o;:
biztooították a vasút vezetóit, 
hogy a szállítási llelatlatok 
végrehajtásában méLtán lehet 
a szocialist.a brlgádokra szá. 
mit.ml. 

domon, továbbutazásom előtt 
óvatos voltam. Madrid főpá• 
lyaudvarán, Atosehán gondo
san meggyőződtem arról, hogy 
minden rendben lesz-e a je
gyem körül. Nem szerettem 
volna ismét ráfizet.ni a vona
ton. 

Hazai konzervekkel még Jól 
telített táskámmal, zuhogó 
esőben keltem útra. Azt 
mondják, Madridban legalább 
annyi az eső, mint a bikavia
dal. 

Az állom6s ki• és bejdratát 
eerberusként őrzik a jól öltö
zött, daliás kapusok. Épek, 
egészségesek, fiatalok. úgy 
látszik, ott nincs hiány mun
kaerőben. Hivatásukat komo
lyan véve ellenőrizték minden 
belépő uta.9 jegyét. Athalad
tam a párnázott bútorokkal 
berendezett, csendes és tiszta, 
I. és II. osztályú váróterme• 
ken. Kicsit furcsállottam, hogy 
a 15 óra 35 perckor az első vá
gányról induló háromrészes 
motor-vonatom lépcsőinél még 
mindig egy-egy RENFE-jelvé
nyes, vagyis államvasúti ka
pusféle ellenőrizte a menet
jegyeket. Igaz, utána engem iS 
felsegítettek a vonatba, és ki• 
jelölté/e helyemet az egyik fül• 
kében. 

Mindezek ellenére, most élt'S
s:i.ör nem ,oltam nyugodt. 
:É)reztem, hogy valami nincs, 
illetve nem lesz rendben. S 
nem nyugtattak meg a koc1l 
luxus berendezései, a gomb
nyomásra heveróvé billenthe
tő, egyirányú ülések, a való
szín fitlenül tiszta ablakok va
salt függönyei, a csillogó cso
magtartók és a színes, süppe
dő szőnyegek. 

Gergely J6zset 

(FolytatjuTc.) 

zők vetélkedőjén IS. A vonat
-vezetők, vonatfékezök szintén 
bi.wnyitották, hogy az iga;ga� 
tóság jól képzett utazosze
rr.él,--z.ettel rendelkezik. 

A vetéllrndö megrende-z.és� 
hasznosnak biz.onyult, ugyan
akkor néhány tanulsággal is 
szolgált. :i::rdekes, hogy a fia
talabb vasutasok.' elsősorban a 
mozdonyvezetők, forgalmi szol
gálattevők és a kocsirendezók 
vetélkedőjén törtek előre -
bámulat.os szak.m, · tudásuk, 
széles Jatókörúk és logikai 
készségük révén -, 'míg az 
idősebb generáció tagjai, in
kább a vonatvezetők, váltóke
zelők, térközőrök, sorompóke
zelők és a kocsivi:esgálók ver
senyén jelesRedtek. Szembe
tűnt ezenkívül az :;1_ színvonal
beli különbség, ami a tanfo-

Az Északi /ámiüjavjtóbt.m 

lyami képzés és a hagyomá
ny ,3 oktatási rendsz.er útján 
képzettek között eddig is sok• 
szar megmutatkozott. A ver� 
seny előtti propagandát, a 
sz-ervezést különösen jól segí
tetté!t. Hatvan, Bala.ssagyar• 
mai, Szolnok, Komárom és 
Győr csomópont vezető!. A kö
zép-állomásokról ugyanakkor 
több részvevőre, nagyobb ér
deklődésre számított a rende
zőség. 

A negyeddöntőket - háro.m 
csoportban - szeptemberben 
1::-onyolftják le Bp.-Ferencváro,, 
és Szolnok vontatási fónöksé
gén, illetve Székesfehérvár ái
lomáson. Ezeken a he!ye.\mn 
dől el, hogy a 180 ve-rsenyzu 
közül ki lesz az a 75 vasutas 
aki:: bejutnak az elődönt&be. 

·Órabéremelést kapnak a jó tanulók 
� 

315 dolgozó nem végezte el 
az általános iskol: VIII. osztá
lyát az E:sw.ki Járműjavítóban. 
Az szb a szakszervezeti bizal
miak segítségével a napokban 
készítette el demográfiai fel
mét-esét. KiieriUt, hogy ' 34-en 
mé,i az ötödik osztályig sem 
jutottak el. A legtöbb buktatót 
a hetedik év jelentette, mert 
iz hatosztályos végzettségűek 
száma: 222. A korosztályok 
csoportosításánál kiderült, 
h � a 315 szem�Jyből 10-en 
,·an'hak 30 év alffl, és : 3-an 
30 és 50 év között. A megké 
dezettek közül 10�n válaszoi
ták, hogy szívesen tovább ta_, 
nulnának, míg 305--en nem 

szándékoznak többé iskolapad
ba ülni. 

P. z üzem gazdast,gi és mo, -
galmi vezetői a személyes :.g'. -
táción kívül anyagilag i: 
igyek.szene� a tanulás hasznos
ságáról m'lggyőzni a dolgozó
kat. Azok a s:zalanunkásol,. 
akik 4-es �gy 5-ös eredmén,
nv-w fejezik be általános isko
la! tanulmányaikat, 60 f!Jl.é:
órabéremelésben :részesülnek 
Közepes átlagnál 40 fillér a ju
talom. A betanított és segéd 
munkások közül, aki kitűnii. 
jeles, vagy jó eredményt sze
rez, i:v.-, VIII. osztály vég;!on 30 
fillért; ha hármasra végez;, �,, 
fiué�· órabt'-i-emelést kap. 

H. K. 

Baráti talá[k�zó a Va� Főosztályon 
A Vasúti Főosztály szak

S2lervezeti bizottsága, MSZMT· 
szervezete és KISZ-csúcsveze
tősége szeptember 9-én az uk
rán népművészeti kiállítás 
megnyitása alkalmából baráti 
találkozót rendezeti.. A talál
kozón jelen volt Kijev, Odesz
sza és Szevasztopo;_ hős váro
sok hazánkban tartózkodó né• 
pes küldöttsége, 

A vendégeket dr, Pethes 
Imre, a főosztály pártbizott• 
ságának titkára köszöntötte. 

Bes�dében méltatta a hős 
városok lakosságá'nak a II. vi
lágháborúban tanúsított helyt
állását, majd az ukrán nép
művészet kiemelkedő alkotá
sairól, a baráti szovjet nép 
erőfeszítéseiről beszélt. 

A :rövid ünnepség után " 
részvevők megtekintették _ 
kultúrteremben ' rendezett ki
állítás� majd r.h� 
mellett folytatódott az !smc. 
kedés, a bara tkozás.. 

Az iinnepi beszéd elhangzása után a szo11jet külciöttség ve
zetője mondoU �öszönó szavakat a szivé.lyes fogadtaiúén 

Látogatók a kiállításon 
(Laczkó Ddikó felvéielelf· 
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,,Mindig azt tegye az ember, amit tennie kell . . .  " 
Beszélgetés egy vasutas sportrepülővel 

Bahfl.el' lstván, a Landler 
lenő Járműjavító üzem tech
mkusa alig múlt 30 éves, de 
lassan már �knem két évti
z.."tle „Vizsg.ízc,tt sportrepülő". 
Hogyan lehetséges ez? 

- Még úttö-rő voltam, ami
tor elkezdtem a, repülőtérre 
;á.rni és örök szerelmese Let
tem a. vitorlázó repülésnek -
válaszolt a 'kérdésre. Azután 
nevetve, bizabnasan hOZ7..átet
te : - Tizennégy éves korom
ban a, B-vizsgát úgy szerezhet
tem meg, hogy eg-y esztendó-
1>el idősebbnek vallottam ma

gam. Egy évvel később már 
C-vi.z3gásként egyedül repül-
tem . . .  

Az ig,az! rangot, a kiváló 
teljesítmények elismerásét a 
repülőknél az ezüst koszorú 
jelenti. Erre biZOll'ly nyolc 
évet kellett várn.ia Hahner 
Istvánnak. 

- Miért? 
- Azt hiszem, vallom ma 

is, hogy az embernelc nem 
csupán azt kell vállalnia, amit 
a legszívesebben tesz, hanem 
azt is, amit a legszükségesebb 
Cennie. Az ellenforradalom 

ha tilbbre akarom vinni az szerleszálláskor a legeldugot
életben. tabb helység vasútúllomásáról 

- Munkájában ml érdekli is pillanatok alalt tolcfonkap-
a legjobban? csolatot lete.sltenek a kedve-

- A merész, újszerú meg- mért Budapesttel . . .  Jó érzés 
oldások. Járműjavító tize- az is. hogy HL a jármújavító
münkben például most kezdjük ban és más srolgálati főnök
majd alkalmazni a Nyugat- ségeken rajtam kívül még na
Németországból beszerzett, gyon sokan hódolnak a repü
igen korszerű, menethcnge,lö lésnek. Nálunk a Landlerban 
készüléket. Ez négyszer gyor- dolgozik például Falusi Istuá.n 
sabban dolgozik, mint az eddi- múvezelő, a MAV Repülőklub 
gi gépek. A technológiai esz- titkára és l\Iech�r János esz
tály szakembereire sok érdekes tergályos, repüléioktató. Segít
feladat hárul, s szinte sajná- ségükkel szeretnem elérni azt 
lom, ha a repülés miatt oly- a célomat, hogy vitorlázógépen 
kor-olykor kimaradok egy-egy teljesíwem az 500 kilométeres 
fontosabb téma megoldásáb61. távot . . .  

Valamit valamiért - tartja S az újabb és újabb teljesít-
egy régi mondás, s úgy lát.szik, ményekkel sem érnek véget a 
ez Hahner István esetében i.s vasutas sportrepülő vágyai. 
érvényes. Mert mi következhet még? 

- Azért nem szeretném, ha - Tovább adni megszerzett 
szavaimból bárki azt venné ki tapasztalataimat az utánam 
- jegyezte meg -, hogy nem. következő fiataloknak. Ügy, 
vagyok e!éoedett. Erről szó ahogy az én oktatóim tették. 
sincs. Szeretem a vasutat, a Sok-sok vitorlázó repülőből 
vasutasok nagy családját, a lett a néphadsercoben vagy a 
munkámat, amire és akikre l\IALEV-nél pilóta. Talán én is 
repülés közben is nagyon büsz- nevelek még majd néhányat . .. 
ke vagyok. Nem kis dolog az 
sem, ha egy-egy vidéki kény- L. Simon Zsuzsa 

Idején a kombájnokat, mező- ,_ __________________________ _ 
gawasági gépeket gyártó, 
mintegy háiromezer dolgozót 
foglalkoztató EMAG-nál vol
tam ifjúmunkás. Nem felej
tem el: én éppen a tizenhete
dik fiatalként léptem be 1957-

ben munkahelyem KISZ-s.ter
vezetébe. Az alapító tagok kö
zül mindjárt beválaszrotltak a 
KISZ-vezetóségbe, majd négy 
éven át minden szabad idő
met és energiámat a társadal
mi munka kötötte le. Igy csak 
később, 22 éves koromban 
S2>Creztem meg a repülósölt 
ezüst ko6wrúját, majd 1966-
tól a MAV Repülőklub tagja
ként minden évben részt ve
hettem valamennyi rangosabb 
repülőverseny mezőnyében. 

- Most tehát hódolhat régi 
szenvedélyének, a repülésnek. 
1':zek szerint kiegyensúlyozott 
és elégedett ember? 

Rövid gondol!kod.ás után így 
\'álaszol: 

- Ami a repülést illeti : 
elégedett vagyok. Tagja lehe
tek az ország legnagyobb 
sportrepüló-klubjának. Biz
tosítva van számomra, hogy 
évente három hónapot kimon
dottan a repülésnek szentel
jek. A repülés azonb.."Ul nem 
,,kiemelt" �or,tág, tehát amíg 
repüléssel fogla1kozom, ad
dig sem nagyobb fizetésre, 
sa..m fontosabb munkakörre 
nem számíthatok, mint más 
.sportága.k élversenyzői. Ez te
hát azt jelenti, hogy techni
kusként is helyt kell állnom, 

Ta:évnyi�ó a MÁV Tiszlképzöben 
A MAV Tisztképző Intézet

ben szeptember 6-án megkez. 
dódött az új tanév. Az ünne
pélyes megnyitón dr. Kun De
zső, az intézet igazgatója és 
Bálint Gyula, a Vasúti Fő=
tály személyzet! és oktatási 
szakosztályának vezetője kö
szöntötte az igazgatóságok te
rületéről érkezett új hallgató
kat. 

Az új tanévben 296 hallg<i
tóva.l indul a tízhónapos zárt 
tagozat. Közülük 154-en a for-

galmi és kereskedelmi tagoza
ton tanulnak. A távközlési és 
biztosítóberendezési tagozaton 
59-en, az építési és pályafenn
tartási tagozaton 45-en, a moz
donyszol�álati, valamint a ko
csiszolgálati s-zakon pedig 
38-an kezdik el tanulmányai
kat. Az Intézet Dob utcai lakó
otthonában 188 vidéki hallga
tót helyeztek el, ahol kulturált 
és nyugodt körülmények bizto
sítj1k a zavartalan tanulás fel
tételeit. 

Budapestre látogatott 
a francia vasutak 

, 
. 

, . 

vezengazgato1a 
Szeptember 1 5-én, szerdán 

este Budapestre érkezett Ro
ger Guibert, a francia vasutak 
vezérigazga,tója és felesége. A 
vendégek dr. Mészáros Károly 
miniszterhelyettes, a MA V 
vezér.lgazga,tójának meghívá
sára látogattak hazánkba. Ro
ger Guibert a MA V vezetőivel 

a két ország vasúti kapcsola
tainak bővítéséről, az együtt
múködés ldószerű kérdéseiről 
!olyta tott megbeszélést. 

A francia vendég találdco
z.ott Rödönyt Károllyal, a 
miniszter első hel,yettesével 
is, akivel a vasutak nemzet
közi szervezet.ének munkájá
ról tárgyalt. 

K E R E S ZT R E J TV É N Y  
Vízszintes: 1. A:/. lgazga,t-5ságl 

Dtun.kaverst?ny egyik mutatója. 
(Folytatása a filggJtuge.s 2í-ben.) 
14. Görög osLlopfó. 15. A Keleti 
Alpok kezd�tagJa Svájc hat.árán. 
lG� Szélhárfa. 17. IIegyüég a S�ov
jetunlóban. 19. K"-!re.sz'.kö•é-sü pa
mutszövet. 20. Vis37..3. : idegen muz1. 
21. Az elem leg'kls':!b!J része. is. 

Jó a szeme. 24. Gondozó (ék. 
hiány). 2li. A hali! fölstene a ger
mán mlto!ógiáb,n. 28. Allatl lak
hely. 29. Népvát\d�rlá.s kori szar
mata nép. 30. A g•dollnJur., ké

miai Jele. 32. Nem biztosan áJJ. 
U. Keblére szolit. 35. Szamárhan2". 

36. Angol helyesléS. Jil. Svanyol
ország egy!!< tart�mánya. 41. Latin 
művész.eL 42. E:!; a Iestn16ny. 44. 
Földmüve!O lndlán törzs. 45. Po
zttiv elektród. t6. Belea tarto
mány. 46. Vis6:za: fölc\öv. 50. . • .• 
kódex, régi magyar nyelvemlék. 
52. Güla m:lssalhang�ól. .�. Tá
pászkodik, éledezik. 54. Pokolban 
1s az. 56. Van esz.e. ,n. Hutal. 58. 
Róma •zélel. 59. Nyissa ki a sze
mét. 61. Klcslnyltó l<é[)z0. 63. 
Egyetlen. k1tün6 (latin). ,5. Alasz
kal folyó. 66. Bejirat. 68. . . .  ozls, 
űjjáé.lcdés az él-e:�Jelens�g�k meg
szún1e után.. 69. IiCaravjnok vége! 

70. Svéd bányaviros. TZ. Betllpót
lással orosz vAlt6pénz.. 73. Norma 
háromötöde. 74. Sziclllai tarto
mány. 76. V<>lt burmai állam!ó. 77. 
A.zonOIS milssalhang.::.ok. 

Függölcges: 1. :<ryer� :kártya. 2. 
Mózes öt könyvének elnevczé.,.;e. 3. 
A szerelmi Ura �ó:-ög mllzsája. 4. 
Német személyr:s névmós. 5. Tesz. 
6. Esdekl5. könyclr�ő • ék. '11ány). 
7. Shakespeare-hős, fonetikusan. 
B. ictt:.z. 9. Európai nep. 10. Hires 
görög tör.zs. 11. Han�lan gin. 12 
Neves görög filoz::Hus. 13. A füg
gőleges 18. betüi kló?verve. 18. Olasz 
��� d�ág��:

a 

�
ar

gi��ö�
o

. ��: 
egység. 24. • • .iact.-1. es! 1 25. A vfz. 
szintes 1. folytatása.. ::1. A K;:,,leti 
Al?;>Ok egy része (2Hl m). 29. Nlll 
név. 31. Tlz görö1<!ll. 33. Bács me
gyei község. :H. 0 les. 35. Ceruza. 
37. Mintául szolgáló forma. S9. 
Fémből ké-5,cilt jeb3koronfl. 40. 
Hiba.itat. 41. Viztnövény nével6-
,·et. 43. Testi fo:•h'att!kosok. 43. 
Olai:;z sznUrikus író (H92-1556). 
47. Családi k.apcs·Jlatban van. 49. 
Nőf nev. 51. K-:,ro-:1ftban ,·3n. 53. 
Zérus �lc-k nélkül. 55. Lassan� 
ként nem lcedv�lem. 58. Flamand 
festő (1577-!G�O), 60. • . • ut a e
Vitamin htó.nva okozta betegs�g. 
61. A Duna balo1dall meUt'i-k:f:,Jy� 
ja. 62. Bec�z�tt szül•J. 64. MJ.nt 66. 
vízszintes. 66. . • .  mancla. t-an:,ér
jó-s1ás. 67. a 76. Vizs.tintes 1árgy
raggal. 70. Két"dősz..'>. 7t. Va!'Sárnap
ban meg1.e!hetőt 74. KettÖ5 más
salhangzó. 75. Az arzén vegyjele. 

Bekü!d-endG: víz.szintes 1. és 
folytatása.ként a függőleges 25. 
Beküldési batárld6: 1971. október 
10. 

Az etözo keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A.lk-:>�m.1:nyunk ünne
pe. Huszonöt éves a forint. 

Egy.egy 1cönyvet nyertek az 
1971. évi 16. �z1munkhan mcgJc� 
lent. keresz:tr(lcjtvény helyes meg• 
fE'"jt.ését-;rt : Ga1nmbos ·Nbor. Pilis
vörös'-·ár, Templom t�r 20. Bagi 
Katalin. Záhony, AlkotinAny út 
27. Nagy JI. Istvánn�. Debrecen, 
Báthory utca 3fi. Rélt .lulia. Rá� 
kosrendezö, MA v�•:1llomac.rVnök-
se,g. Pctf")Vlcs András, Bo}d()g, 
Beke út Ili, 

Elhuu„t Louis Armand� 

az UIC főtHkára 

Szomorú hír érkezett hoz... 
zánk: 66 éves korában hirtelen 
elhunyt Louis Armand mér
nök, neves közgazdáqz. a Nem
zetközi Vasútegylet fötitkám. 

Armand nemcsak Európa, 
hanem a világ egyik ]('gi,;,mer
tebb vasúti szal;értoje volt, 
akit tudományos és irodalmi 
munká.sságáárt a Francia Aka
démia is tagj.ai közé választott. 

Mint kohó- és bányamérnök 
lépett az SNCF swlgúlat.ába, 
melyne!, 1949-ben vezérigazga
tója, 1955-ben pedig elnöke 
volt. Ebbűl a beosxtásböl ke
rült a vasútaknak immár az 
egész világra kilerjedő legj<>
leutósebb :;szervezete, a Nen1-

zetközi Vasútegylet (UIC) fő
titkári tisztség�be, melyet 1961. 
január 1 .  óta tóltött be. 

Haladó gillldolkodású fran
ci.a ha-,;afi, az ellenállási moz
galom harcosa volt. Magyar
országhoi; a MA V-hoz szoros 
szálak fűzt.élt, ha:z.án.',:ban is 
több:;zör megfordult. Lálogatá
sai alkalmával eszmec:;erét 
folytatott a magyar közJcke
dé>-ügy vewt.őivel, és töbu íz
ben. nagy érdeklődéssel kl;,;,�i't 
előadást tartott a l\fagyar Tu
dományos Akadémián. 

Távozása a Vél.Sút minden 
bar..\ tja számára nagy n.>:;Zte
s.-g. 

- Gyújtésl akciót lnditottali: 
Vas megyében a balatonberé
nyi úttörőtábor mielőbbi fel
épllóse javára. A mintegy 300 
swmélyes gyermeküdülő épí
téséhez a megyei tanács 5 mil
lió forinttal járul hozzá, 6 ezt 
az összeget egész.ltl ki a me
gyeiek gyúj té.;e. A tanács és 
a KlSZ Vas megyei bizottsá
gán'.1.k felhivá:sa nyomán a 
szombathelyi MA V Jánnúja
vitó dolgozöi két napi kerese
tüket ajánlották fel, amit egy
egy szabad szombatjukcm az 
üzemben végzett munkával te
remtenek elő. 

Tűzoltóverseny Debrecenben 

- A vándonászló elnyerése 
után újabb lendülettel folyta
tódik a jubileumi munkaver
seny a szegedi igazgatóság te
ruletén. A szolgálati helyek 
munkaértekezleteio, illetve a 
szolgálatátadások alkalmával 
egyre több szó esik az évi vál
lalások teljesítéséről, az cSez.i 
forgalmi feladatokról, a no
vember 7-i műszakok szerve
zéséről. A legtöbb állomáson 
újabb felajánlásokat tettek a 
szocialista brigádok a szállítá
si feladatok lehető legjobb el
végzésére. 

Hüsz swlgálati hely 160 lé
tesítményi tűzoltója vett részt 
a legutóbb Debrecenben meg
tartott versenyen. A vasuta
sok önkéntes túzoltószázada 
gyönyörű, napfényes időben 
sorakozott fel a DVSC sport
telepén, majd az ünnepélyes 
szavak elhangzása után kisor
solták a rajt,;zámokat. 

A gyakorlatok eltértek a já
rási és a megyei túzoltóver
senyek lebonyolításának mód
szeréiől, ami lehetővé t.ette az 
igazságosabb helyezéseket és 
bizonyí-totta a taktikai jelle
gű vetélkedők létjogosultsá
gát. Szerelésben például az 
értékelő bizottság nem vette 
figyelembe a hibapontokat -
mivel a tömlők helytelen ki
gurítása vagy a kapocspár 
sza'.<szerűUen ill=té:se úgy
is megbosszulja magát -
csupán a gyakorlat kezdeté� 
tói a víz.sugár megjelenéséig 
eltelt idő alapján állapította 
meg a helyezéseket. A per
cenként 400 liter teljesítmé
nyű kismotoros fecskendőknél 
�5. a 800-asoknál 75 másod
perc alatt kellett a vfzsugár
nak megjelennie. 

A járási és a megyei ver
senyeken általában sdlraz 
gyakorhtokat hajtanak végre 
a részvevők. Ez a vizes gya
korlat tehát jobban próbára 
tette a csapatok állóképessé
gét és tudását. Az. elért ered
ményeket az elméleti teszt
kérdések jó kidolgozásával te
hették értékesebbé a csapatok. 

A verseny tisztaságát jelle
mezte az is, hogy a gyakorla
ti feladatokat a Hajdú-Bihar 
és a Szabolcs-Szatmár me
gyei Tűzrendészeti Parancs
nokság képviselői, a tesztkér
déseket pedig a budapesti és 
a miskolci vasútigazgatóság 
tűzrendészeti előadói értékel
ték. fgy születtek a követke
ző eredményelc : 

400-as kategóriában első 
lett 413 ponttal Fényeslitke 
állomás csapata. Második 
Nyírábrány állomás 390 pont
tal, a harmadik helyezést pe
dig 386 ponttal Biharkeresztes 
állomás csapata érdemelte ki. 

A 800-asok versenyében 412 
ponttal Nyíregyháza állomás 
létesítményi tűzoltói győztek. 
l\lásodik lett Záhony állomás 
399 ponttal, s a harmadik he
lyezést szintén záhonyiak, és-

- Szocialista munkaverseny .. 
szerződés megkötését határoz
ták el Curtici és Sturovó ha
tárállomás dolgozói. A szoro
sabb együttmúködés kialakítá„ 
sát szolgálta a curticiak kül
döttségének korábbi sturovói 
látogatása, most Viszont a 
csehszlovák-magyar közös ha. 
tárállomás dolgozóinak képvi. 
selöit várják újabb baráti meg. 
beszélés.re Curtici forgalmi, ke. 
reskedelmi és műszaki szocia
lista brigádjai. 

------------- pedig a gépesített rakodási 

- Kol'Sl!;erú világítás. Nap. 
pali fényt árasztó kandelábe• 
rekPt kapott Harkányfürdő ál
lomása A mintegy 150 OOO fo
rintos költséggel végrehajtott 
szerelési munkálatokat a Ba. 
ranya megyei tanács szerelő
Ipari vállalatával végeztette Pl 
a vasút. 

A HIVATALOS LAPBÓL 

A IIivataJos Laoból a sza..'<sur
vezeu b1zottságolt l!s a Uolgozok 
figyelmébe aJanJJUk a kóvetkezó
ket: 

A 33. szimból: 114 400,'1971. 3. A. 
Uta. ít.83 a la..káis(lgyt :106:tZ.l::>�Jyo.k 
egyes ren1e.lke.z,A.;el.nck végrehaj
tására. 

114 075/1971. 1. D. Mentesítés a 
kötelező mtmika:?rók!:.LvetJt.éa slOl 
a fövá.,:os terül�tén. 

S9 061/19_71. dVK..'·I. rv. OJ mlntájű 
exprCGsZaruvevény 1--e-n<11zere.:.íté
se. 

A 34. szdmbóh 110 023'1971. 1. D. 
A ffiun.lcis?k é3 dlkllmazot:ta.k 
alapb.!ré""I{ megáUapltása. 

113 355, 1971. 1. D. A �épJ.lrmíi-
vezetők munkaf-elt�telcinE".k. Gs 
munkab�rének: meg,tlla::,ftasa. 

113 433·1971. !. D. Epfülipart dol
gozók téli munka:szUncte. 

113 434. 1971. 1. D. Az. Jdén:ypó1Jé.k alapbéresitése. 113 435'1971. 1. D. t;:9(t6lparl dolgozók kül1nél�si pótléka. ll3 M3.'1971. l. D. A Munka Töt"vénykönyvén� "�"'.i·cha•t� az épftéstigyt ágazatb :i.� "' A 36. &.unból: 11.3 173'1371. 1. D Vo:1atfelvevőt. vonat-.1tv�vut f's eg}•s7.erűs1tet.t voaat·1ez.ct01 szak� vlzs�ak rendszcr-1-;sit�:,:éiól f>Zől� utas1tás mód,>sítáis:1. 

A SZERKESZTOSÉG 
ÜZENI 

Boldizsár Gyula Békéecsaba. 
Miklós László K:skunlelegyh-íza; 
Pacz_ Jóu�t CurUcl: Clsongcádl 
Mlhaly Komárom; Szilá :11 Sár.dur 
Szeged ; Szücs Ferenc Hatvan•  
B?gnár Károly Tapolca : Semjéni 
Jozsef Debr"?<.::en:  LevcJelket la• 
pui�lk anya.gál1oz. felhasználjuk:. 

NemasJi:é-rl Lász.l� �:wmbéllthely· 
Bognár Károl:7 Ta�olc-a ; Buz� 
Gyula Pécs; Lengyel László ,la
noshrllma ; Halász Jdnos BaJatc,n
Ienyv� J<:ová� Gáboc- Fil7.e<..• 
abony, Köpatakt rstván VeF.?pré-nvarsánv: Levelcik�t illet.ékes JJeJy
re t.ovábbltottllk. 

IIIAGV.u& VAStn"AS 
a Vasutasok Szakszervezeténa 

lapja 
Szerlresztt a szerkesrtO btzottsá• 

Főszerkesztő : Gulyás Jé.nos 
Felelös szerkesztO: Vls1 Fereno 

Szerkesztőség: 
Budapest. VI.. Sene7úr utca a.. 

Telefon. varos1 : 229-872, 
Qzeml : 19-71. 

ltladla és terJeszU� 
9 Népszava Lapkiadó vanalat 
Budapest. Vll.. RákOCZI út 5f. 

Telefon: !24-819 
Levélelm : Bp. vo. Pf. 31. 

Felt'IOs kiadó: Gábor Márton. 
a Népszava Lapkiadó VállnJat 

lsazgatóla 
Csekkszámlaszámunk: 

MNB 215-11 859 
Szikra r.apnyomda 

főnökség tűzoHói szerezték 
meg, 396 ponttal. 

A látottak alapján remélhe
tő, hogy a debreceni vasút._ 
igazgatóság területén dolgozó 
önkéntes tűzoltók ébersége és 
szakmai felkészültsége nyo
mán csökken majd a tűzese
tek száma és a tűzkárok ösz
szege. Ezt célozta a versenyre 
való felkészülés. 

S11D1jénl József 

Meghalt 
Dancs József 

A tapolcai vasutasok, rokonok 
és lsmer1.sök nagy rés·tvéttel lrf-
6'értélr ut.ot.ó útjára szeptember 
6-án Dancs József nyugdJ.jas 
�1:A V-Cóel!enőrt. a vontat!sl f6-
nök.ség volt dolgozóját, .< br!yl 
pártszervez,'t egyik alapit.ó tagját, 
egykori titkairát. 

Do.ncs József elvtJ.ni lapunknak 
ls hosszú iiivek.J'° volt fáradhatat· 
lan, lelkes tudó.sítója. Hiába meut 
nyugdJjba 1.."G6· b11 ti, ka.pcs.o!atát 
nem :.,zc.kfto!t.a. me,g sem munka• 
helyével, �m a 1apo1, szer.ke.sz• 
töségeive1. l\tlndadcU� dolgozott és szot. emelt embert.irsai érdel<.ében, 
amíg gyógyithata!lan bet�gséi;e 
ágynak nem döntöttt>. KiLOnt.etti-
Eielckel elismert munká.J1val, uyofr 
gyermekének fetnevel6ével, élet.ó
nek egész; teVék'!il.)'Ségével példát 
mutatott. 

- Pormentes rakodó. Gyoma 
állomás rakterületét négy és 
fél millió fo1intos költséggel 
korszerűsítették. Több mint 500 
méter hosszban betonutat és a 
rakterület mindkét végén a 
gépkocsik fordulásához szüksé
ge, ténséget alakítottak ki. Ez. 
zel meggyorsult a vagonok ki
és berakása, s nem hiányoznak 
az élőállatok szállításához nél
külözhetetlen feltételek sem. 

- Vasutasnap Kassán. A 
csehszlovák vasutasok napja 
alkalmából a Kassán rende
zett ünnepségre meghívták 
Hatvan állomás dolgozóin!!¾, 
képviselőit is. Most éppen 
nyolc esztendeje, hogy a kas
sai és a hatvani vasutasok 
kölcsönösen részt vesznek egy
m.:s hasonló ünnepségein. Ez 
al-kalommal tíztagú küldöttség 
képviselte a hatvaniakat. 

LAKÁSCSERE 
- Elcserélném mak1I I. e.-n�letf 

:! sioba, előszobás, konyha, él� 
kamra, WC. Pincés MAV-házbaD 
levó lak�somat l szoba {61kom
fortosra az ország barmely hegyes 

vidékére. Clm : TM!l Józs•,t, Mallr.6. 
Csokonal u. 22. E:r<!cklódnJ levél• 
ben lehet. 

U TAZÁS KO R 

pályaudvari pavi1onjainlcban 

vásárolhat 

. ,  , 
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Nagy összegű hitel 

KEDVEZŐ FEL'TlTELEK 
Hetven M62-est vásárol a MÁV • Gyo rsítják a vonalak 

korszerűsítését -+ Rövidül  a tranzitszál l ít mányok átfutási ideje 
A KGST-tagországok tavaly 

Mos:i:k;v&ban megalapított 
Nemzetközi Beruházási Bank
ja. - amelynek alapvető fel
adata, hogy hiteleket adjon a 
Ezocialista országoknak gazda
sági fe,jlódésüket, együttmúkö• 
désüket előmozdító beruházá. 
sokra - a beérkezett na9yszá
mú hitelk.érelem közül a Ma
gyar Alla.moosutakét fogadta 
el elsőnek. 

A MÁV 20,5 millió 1ransz
ferábills rubel hitelt kért 
a szob-budapest-lökös
házi vonal vlllamosítá.>á· 
na.k meggyorsítására és 
korszerü vontatójánnüvek 

beszerzésére. 

vidíti a negyedik öt€,ves terv 
villamosítási és dieselesítbii 
programjának végrehajtását 
azáltal, hogy 

lehclŐ\·é teszi a program 
ltöllségvetési tételeiben 
szerepló munkák előbbre 

hozását. 
A hitelszerződésben a MÁV 

v.íllalla, hogy a szob-löltös. 
házi Yonalon elérhetővé teszi 
a ,·onatok óránkénti 120 kilo· 
méteres maximális sebességét, 
a tranzit&állítások idejének 
10-15 százalékos csökkenté
�ét, a 70 Diesel-mozdony 
üzembeállításával évente kö
rülbelül 103 millió forint nye
reség elérését és hogy az 
OSZZSD-tagvasuta.k évi terv
egyeztető tárgyalásain a MAV 
részére elöirányzott tranzit
sz6.llításokat pontosan teljesíti. 

Ha a MAV az Uzembehelye
zé,.;;i határidóket túllépi, a gaz. 
dasági mutatókat nem teljesí
ti, a szerződés értelmében a 
kamatláb 2-3 százalékkal 
emelkedik, vagy a Nemzetkö
zi Beruházási Banknak a szer. 
zódés szerint jogában áll kor
látozni, beszüntetni, esetleg 
vissza.fizettetni a h!telt. 

A feltételek teljesítése 
minden mag-yar vasutas• 

na.k érdeke, feladata. 
A vasutas dolgozókon múlik a 
szerwdésben vállalt kötele
zettségek teljesítése, ezzel a 
büntető szankciók elkerülese, 
a beruházás rneggyorsításából 

következő nyere;égnöveló le
hetőségek kiha.<;ználfü,a, és ily
módon saját anyagi előnyeik 
nöYelése. 

A. Szegedi MAV Nevelöotthon fennállásának 75. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt szep
tember 23-án. Az otthon egykori és mai diákjai a jubileumi kiállításon. 

(Tudósítás a 3. oldalon) 

A PA FA - N Y Í R E G Y H ÁZ A : 

Vasutasok, katonak helytállása 

a második vágány építésénél 
Jó ütemben épül a második Az építésvezető néhúny fon-

vágány Apafa és Nyíregyháza to.sabb adatot is említ:  

A bank meltányo.mak találta 
a kérelmet, milvel a MA V for
galmának 35 százalékát képe
zik a szomszédos tagorszá· 
gok tranzitszállitásai. f'ontos 
együ.ttmúköd-ést érdek, hogy a ,--------------------------

között. Az építkezés Jűvltelezó- - Ebben az évben mintegy 
je a III-as számú építésveze- 95 millió forint értékű munkát 
tóség. Kiss Sándor építésvezető végzünk. A hagyományossá 
a következőket mondja: vált 48 kg-os sínek helyett 5-l 

után elvégezte az előmunkás 
tanfolyamot. Fiát is vasutas
nak adta: pályamester lett. 
Miska bácsi szaktudásának, ta
pasztalatának is nagy része 
van a vállalás teljesítésében. 
Év végén, amJmr a másodlk 
vágány Nyíregyházáig elkészül, 
nyugdíjba vonul. 

magyar vasút fejlessze 1,ona.. 
lait, gyorsítsa szállíúí�ait. A 
bank igazgatósá�"l ezzel az in
dokolá sal úgy határozott,, hogy 
folyósítja a 20.5 mlllió transz
ferábilis (átutalható) rubel hi
telt, 

a nenu:elköe<.i ,·a lulapi:1.ro
kon swkáso,-.nál jó, al !lla
csonya.bb, 5 sz-í-zaléko 'ka-

matra. 
(A transzferábili,; rubel a 
KGST-országok kö7.ös valutá
ja a gazda.-;ági i.nt.egráció meg• 
valósítására.) 

Szilcs Zoltán, a MAV vezér
lgazgatóhelyette--e, a'r:I a 
Moszkvában járt küldöttséget 
yezette és a hitelszerzódést az 
Auamva9Utak ré�1,érói alúírta, 
elmondta, hogy a szerződés 
értelmében a hitelből 5 millió 
rubellel a Szob--Budapest
Lökös.l-táza vonal v:llamositá• 
sának csehszlovák kivitelezés
ben készülő munkáit egyenlí
tik ki, 15,5 millió 1·ubelból pe
dig 

70 darab 1\162-cs soro:r.atú 
szovjet Diesel•mozdonyt 

szereznek be. 
A hitel nem növeli a vonal 
villamooítására előirányzott 
4,7 milliárd forint ö,;szegét, 
sem a Diesel-,mozdony Yásár• 
lásokra szánt pénzt, hanem az 
az előnye, hogy fél évvel rö• 

G-Jikényesen a iiándorzászló 
frtékeHék a magyar-jugoszláv határforgalmi versenyt 

- Mi is létszámhiá.n.nyal kg-os síneket fektetünk. Az 
küszködünk, a munka pedig összehegeszt.!tt síneken 126 
;gen fontos és sürgős. Ezért a méterenként, lesz egy-egy 
honvédség segitségét kértük. ,,légzési szakasz". A katonák 
Egy műszaki alakulatot vezé- parancsnokaival kötött szo
nyeltek Ide. A katonúk eleinte cialí.sta szerződésben vállaltuk, 

N'tiDrég értékelték a Gyé1cé- más dolgozói szép ajándékkal idegenkedt.ek a nehémek -és hogy augusztus eo-ra átadjuk 
nyes és Kaproi·ntca határállo- ;,;;merték el ma;,lar verseny- veszélyesnel, tartott munká- a ffajdúltadltáz-Ujfehértó 
mások közötti magyar-ju- társaik jó munkáját. tói, de hamarosan tapasztal- közti szakaszt. Vállalásunlcat 
go-szláv határforgalmi munka- Beli l\lor-..atir és Mag11arboly ták, hogy a legnehezebb mun- ,,erős hajtással" teljesítettük. 
verseny első fél · ·i eredmé- ven;enyében a jugosúáv vas- k<ikat gépesítettük. Az ország- Az állomások között egy na.p
nyeit. Az értékeló bizottság- utasok gyóztek, öle kapták ban eJ.-,ők között kaptunk pal a határidő előtt áthaladt a 
ban jugoszláv részról Peter meg a Magyar-boly által fel- egyet a n emrég konstruált ki- próbavonat. Az új pálya lűáll
Sop zágrábi forgalmi igazgató, ajánlott értékes ajándékot. téró-aláverőgépek közül. A ta a 140 kilométeres sebessé
Murkó Tomics, a szakszerve- Kotor;ba. és Murakeresztúr valamikor oly nehéz kubikos- ge

Jz:i"bó Ferenc honvédi·ól azt zeti tanács elnöke. valamint versenyét szintén a jugo;;:z;lá.v munkát is gépekkel végezzük. 
több jugoszláv állomásvezető állomás do1_,;iozói nyerték. ők A modern gépel;; nemcsak állítják munkuvezetói, hogy 
és szb-elnök vett részt. Ma. ugyancsak ért.ékes ajándékban könnyítik, hanem ves=élytele- példamutatóan dolgozik. 
gyar részről dr. Szabó Tibo1·, részesültek a ve,;ztes állomás ne)bé is teszik a i-asiítépítök - Nagyon fontosnak és 
a pécsi igazgatóság vezetője, részéról. munl;;áját. sürgősnek tartjuk ezt a mun-
Arvai Jó=sef, a \'asúli főosz- ká.t - mondja. - A forga.1-
tálv I. D. 0 •zt[t!yánalc vezető- �--------------------------, mistáktól hallottam. hogy jö-
heiyettese, Molnár László, a leg ősszel, milyen nehéz egy 
Vasutasok Szak�zervezetének sinpáron lebonyolítani a for-
munkatársa, valamint a helyi »•·· Csa111ídi Gyö•·9y galmat. A vasútvonal, !l,hOl 

Ő 1 dolgozunk, hazánkat a Szovjet-mozgalmi szervek vezet i vo -
unióval köti össze. Ezért poli-ta.k a bizottság t.agjai. 

/aato11ál..at tüntetett /a Í tikai kérdésnek tekintjük vá!-
Az értékelés szerint Kap- lalásunle teljesítését. 

rovruca és Gyékényes verse- . ,·e·, .. 0• mu�=aki alakul�to'.·· pa- Kovács Mihály előmunkás 32 Dr. Csanadi György küzle'ke• · "" u " • t A f 1 b d 1 · nyéből a magyar ha,tárállo- dés- és postaügyi rniniszte,· rancsnoki kara tiszteletére. A eve vasu .as. e sza a u us 
más került ki győztesen. Ezzel szeptember 30-án, a fegyveres szivélyes hllllgulatú ünnepsé· 
elnyerte a vándorzászlót és a erők napja alkalmából foga- gen a miniszter a kö.�lekedés 
8000 forintos jutalmat. A dást adott a közleke::!és és a kiváló dolgo::ója kitüntetést 
vesztes fél, Kaprovnica állo- távközlés fejlesztésében rél.7.t adományozta Kemenes János, 

Kovács Lajos, Szíjgyártó 
L A P Z Á RTA U TÁ N : 

- Nehéz lesz a vasúttól 
megválnom, annyira megszok• 
tam - jelenti ki. - Ma is 
1'ojn"-lban l·eltHnlr f! .szakasz
s::o.l, mert a hosszú síneket 
nem szabad túzö napon fek
tetni. Délben, ha a nap a fe
jünk fölé ér, csa.k az utómun
kákat végezzük . . •  

ötven pályamunkás a föld
munkákat és az előmunkálato
kat végzi. Művezetőjük Szántó 
István. 

- DecembeT 20-ra éri el ct 
második vágány Nyíregyhá
zát, mert erre is felajánlást 
tettünk - szól önérzetesen. -
A pályamunkások és a kato
nák helytállását, lelkes mun
káját felsőbb vezetésünk elis
merí. A:z. eddig kitüntetettek 
közé tarto:cik ifj. Kiss János 
pályamunkás, aki több éven 
keresztül kiváló munkát vég
zett. Az elismerésre ezután b 
igyekszünk rászolgálni . • •  

Nábrádi Lajos 

--------------------------------------, György alezredesnek és Hege Jubileumi ünnepség 
G)iJrben 

Cementótrokós Komoró úllomúson 
A szabadaapos vasutasolc is segíteaek 

Komoró állomás a záhonyi 
á tra.lcó körzet fon los bázisa. Itt 

végződik a széles nyomtávú 
pálya, idáig jutnak el a sz.ov
je'. ipar termékeivel mel!.Takott 
naID·kocsik. Komoró állom.ás 
szolgálja ki hazai nyitott ko
csikkal az ERDERT tuzséri te
lepét. 

- Nagyon jól rakodnak a 

tuzséri jatel,epen - mondta 
Sipos Sándor főfelügyelő, a 
komorói állomásfónök. 
Nemcsak időben adják ki a 
megrakott kocsikat, hanem a 

rakodási szabályokat, a rako
mányrögzítésre, a rakodás 
módjára előírtakat is szigorúan 
betartják. J!:s nincs probléma 
a. részükre érkező leadási ko
csikkal sem. 

Szívesen emlegetik itt a „ré• 
gi szép időket", vagyis azt a 
néhány évvel ezelőtti helyze
tet, amikor még nem lépett 
üzembe a Barát.s:,g olajveze• 
ték. Hogy miért? - Mert Ko
moró volt akkor az „o1ajbázis"', 
ahol a nagy teljesítményű szi
vattyúk segítségével kkáló 
átrakási eredményeket értek 
el Cl do!. ozók. Az olajvezeték 

elvitte'' a komoróialc nagy 
:'.üzletét". csak a pakúra ma
radt számukra, amiból vi,;zony
lag kevés érkezik a cukorgyá
rak és az erőművek nlszére. 
Sok azonban a gondjuk ezzel, 
mert nehezen kerül szinkron
ba a rakott és az üres kocsik 
befutása. Augusztusb:rn kevés 
pakura érkezett. most viszont 
kevés hazai tartálykocsit kap
nak az átrakáshoz. Az egyen
lőtlen átrakási lehetőségek 
következtében az elsó félév
ben csak 83,1 százalékra tud
ták teljesíteni a kocsitartózko
dási tervet. Kocsikihas.ználás
ban 99.4 százalékot értek el. de 
a jelenlegi id&zakban ezen 
már tudnak javítani. 

- Legfontosabb feladatunk 
most a Szovjetunióból im
portált cement átrakása 
mondotta az állomásfőnölc. 
A magyar építöípa.r nagyon 
várja ezt a nélkülözhetetlen 
anyagot. Mí a legjobban azzal 
seg!tü.nk, ha gyorsítjuk az át
rakást. A feladat roppant ne
héz, hiszen kizárólag embeTi 
erővel, naponként 25 nagyko-

csíból kell átraknunk a =sákos 
cementet. 

Megnéztük a cemenlM.raldst. 
A szürke porfelhőben valóban 
nehéz körülményelc között fo
lyik ez a munka. A zsákta!iga 
az egyetlen eszköz, amit igény
be vehetnek a rakoctóbrigádok. 
Hogy ez a nehéz munka mégis 
jó ütemben haJad, az csak az 
olyan brigádoknak köszönhe
tő, mint Nagy György szocia• 
lista rak.xióbrigádja. amely az 
idén kapta meg a bronzkoszo
rús jelvényt. De köszönheLő az 
állomás szabadnapos vasuta
sainak is, akik közül elsó.sor• 
ban a nagycia.ládos férfial, 
vállalják rendszeresen a ce• 
mentrakodást. Számukra külö
nfüen jól jön az ezzel elérhe
tő mellék.kereset . . .  

Az állomási műszakok ver
senyében e.:idig az ősz József 
forgalmi szolgálatte •ő által 
vezetett 1-es mf!szak érte el 
a. legjobb er2dményeket. Mind
jobban felveszi velük a ver
senyt a 3-as múszak, amely
nek. ve?.etője a fiatal Tóth Pál. 
Az utóbbi hónnpban rruí.r ők 
voltak az elsőlt. (L-cz) 

dűs Zoltán őrnagynak. 
Királó t•a.mtas kitüntetést 

kapott Horváth Ját1os és Szi
lágyi Béla alezredes. ltrdemes 
vasutas lett Talpa.� Lajos őr
nagy és Lékó József százados. 
Su.ri István és Katona Zollá n 
őrnagyot dócséretben része&í
tette a közlekedés- <'s posta
ügyi miniszter. 

Az ünnepségen Km·ács Pál 
vezérőrnagy. honvédelmi mi
niszterhelyettes - a r1inlszte, 
képviseletében - a KPM több 
vezető munkatársát tünlette 
ki. A közlekedési válllalatok 
és a vasútigazgatóságok terü
letén is megemlékeztek a 
fegyveres erők napjáról, s az 
igazgatók számos tisztet és 
sorkatonát jutalomban része
sítettek. 

Bemutató o Keletiben 

A takarítás korszerű eszkö• 
zeit, új anyagait, vegyszereit 
mutatták be szeptember 22-én 
a Keleti pályaudvaron a vasút 
vezetői előtt. A bemutatót a 
budapesti igazgatóság szen,ez• 
te, és a Fővárost Takaritó Vál
lalat a - két szerv jó együtt
működése keretében ta
pasztalatcsere jelleggel tartotta 

A látottakról lapunk kö
vetkező számában közlünk 
részletes beszámolót. 

A Győr-Szombathely közötti vasútvonal megnyitásának 
100. évfordulója alkalmából, október elsején ünnepséget ren
dezett a budapesti vasútigazgatóság és Győr-állomás csomó
ponti pál.'t- és szakszervezeti b.irottsága. 

A Rába-parti városban lezajlott ünnepi események a pá
lyaudvar csarnokában elhelyezett emlélctábla leleplezésévtl 
kezdődtek, majd délután 14 órai kezdettel a városi művelődési 
köz-pontban tartottalt nagyszabású megemlékezést. ünnepi be
szédet mondott Tóth János, a budapesti igazgatóság vezetője. 

A jubiúló. vasútvonal több dolgozóját dicséretben, illetve 
jutalomban részes.ítették:. 

SZÉCHENYI-EST A JÓKAI KLUBBAN 

Széchenyi István, a nagy 
magyar reformer, aki többek 
között hazánk vasútjának 
megteremtésében Is fontos 
szerepet vállalt, 180 éve szüle• 
tett. Ebből az alkalomból 
szeptember 21-én megemléke
ző estet rendezett a fővárosi 
Jókai Klub. 

A szónolc, Varga György. 
részletesen ismertette a ,.legna
gyobb magyar" életének, mun• 
kásságának fontos mozzana• 

tait, és hangsúlyozta az ország 
közlekedésének fejlesztésében 
kifejtett tevékenységét. 

Az előadás után a hallgató
ság nagy része a -teremben ma• 
ra<lt, és tovább beszélgettek 
Széchenyi István érdemeiről 
Az előadó elmondta, hogy haj marosan Széchenyi-mtízeumol 
létesítenek Nagycenken, és azt 
részben reformkori közlekedé• 
si eszközökkel fogják beren• 
dezni. (s éra) 



RÁMÁ� KATÓ VONTATÁSI FŐNÖKSÉG : 

Megszűnt 
a ,,pil,eníinapvásár11 

A v�út_ elsó félévi munkájának eletn:llése ismét rá-
ir án_!I totta_ a figyelmet a gazdaságios üzemvitelre, a 

mu�ro-�álkodás gyengéire, többek között a kol
l�tiv szerződ.ásnak n� ;itkán ebböl származó megsér
tésére, Ezt tette szova lapunban nemrég Kajcsa 
� ózsef, szakszervezetünk közgazdasági osztályvezető
Je, Ve�é�J!lés a PT_esszó falán című cikkében amikor a 
dombovari vontatási főnökségen tapasztalt ' visszássá
gokra mutatott rá. A SZOT minapi ülésén elhangzott 
beszamoló is megállapította., hogy a túlórafelhasználás 
vál!ozatlanul emelkedő irányza,tat mutat. A szakszerve
zeti_ �ervek elsőrendű feladata, hogy következetesen 
fellep3enek az indokolatlan túlóráztatás elum, s megte
gyen,ek _ _ mindent a dolgozók pihenő idejének csorbitat-
1,ansagaert. 

Az_ ':1111íte� cilck?fil kiindulva tovább vi2Sgáltuk a 
�ntatás1 utazószemélyzet ve?knylésének. módját, külö-
1;1os_ �km!ettel arra: hol?Yan adják ki a dolgozók piheru'í
tdeJet, mit tesznek tulóráztatásuk elkerülésére? Az 
egyik legnagyobb és legfomooa.bb szolgákuti helvet, a 
Rámán Kató vontatási főnökséget kerestük fel ·kérdé
seinkkel. 

Sikula Miklós szb-titkár válaszából kiderült, ron 
hathatós ellenszer. Az év elején náluk is nagy gondot 
okooott a sok túlóra. Abban az időben nem kevés dol
gozó, gőz-, villamos-, Diesel-mozdonyon szol,galatot tel
jesítő vasutas szolgálati ideje megközelítette vagy meg
h.aladta a havi 300 órát. Minden hónapban tekintélyes 
osszegre rúgott a főnökségen a dupla órabérrel fize
tett, pihenőnappal nem „helyettesített" szdJ.gálati n,apolk 
száma. Akadt mozdonyverető, nem egy, alkinek három 
pihenőnapjáJt is pénzért „vásárol!ták meg" havonita. 
Ilyen körülmények között meglehetősen romlottak a fő
nökség munkájának gazdaságossági mutatói, a dolgozó1' 
szociális normájának romlásáról nem is beszélve. 

S zakoo István szolgálati fónök, a párt- és 5Zalksrer-
vezeti vezetőkkel együtt SÓkast töl'te a fejét, hogyan 

lehetne ezen a helyzeten módszeresen változtatni. Be
vonták a feladat megoldásába az önként jelentkező Tóth 
István mozdonyvezetőt is, s gyakorlati tapaS2ltlalatamak 
nagy hasznát vették. Közös erővel kidolgozták az 
egyensúlyi szisztémát. Az utaz6s.zemély.zet Létszámához 
visronyftva kiszámították: maximálisan hány pihenóna
wt kell kiadni 24 ára akltt, hogy hónap végére ne ma
ratijon pihenőnap-adósság, amit pénzért kellene meg
vál taní, vagyis minden dolgozó megkapja a kollekti11 
szerződésben munkája szerint előírt pihenőn.apját. 
A 77-es szám jött ki a számítás eredményeként. Ezzel a 
77 nappal gazdálkodnak most a :mozdonyfelvigyá:zók. 
A reggeli raporton mindig jelentik a vontatási főnöknek 
az aznapi pihenők számát, hogy állandóan ellenőrizhes
se, sokl'a rúg-e vagy megmarad a kívánatos mértéken. 

Ha a moodonyfelvigyázó nem tudja kiadni a pihe
nőnapot, a regge1i beszámoláson elfogadhatóan meg kell 
indokolnia, mi ennek az oka. Ilyenkor a főnök figyel
mezteti : gondolkozzék, hogyan állíh5a Ö5S7Je a !ordát, 
hogy mindenki megkapja havi négy törvényes szabad
napját. Ha kétszeri figyelmeztetés ellenére, esetleg har
madswr is előfordul, hogy valakinek benn marad a p.i
henője, a reszortvezető foglaikozik az üggyel, s a moz
donyfelvigyázóval együtt keresi a megoldás módját. 
Többszöri hiba esetén a mozdonyfelvigyázó prémiumel
vonása következik. Megjegyzendő, hogy a móds2'.er be
vezetése óta ez még nem fordult elő a főnökségen. 

A pihenőnapok nyilvántartásának E?ZJt a módját a ta
vasszal vezették be, és má,iusban már jótékonyan 

éreztette haitru;.át. Nyár végére a 77 napon belül fokoza-
1.osaln normalizálódott a kiadott szabadnapok száma. Ma 
már ott tartanak, hogy hó végére jóformán mindig t.el
jesen megszűnik a pihenőnap-adósság. Legfeljebb 3-4 
embernél ,,nem jön ki a lépés", ami a 700 főnyi utazó
személyzeti létszámot és a forgalmat tekintve elenyésző 
hiba. De még figyelmesebb, okszerűbb vezényléssel, a 
kollektív szerződés előírásainak állandó szem előtt tar
tásával ezt is fel akarják számolni. 

Erl a célt srolgálja az a pontooság is, amellyel a 
pihenőnapokat minden hónap végén előre kijelölik a 
következő hónaora, s erről mindenkit értesitenek. A ki
jelölt napot a dolgozók kérésére - indoko1't esetben -
megváltoztatják. De az illetőnek ezt lega,Jább két nap
pal előbb kell kérnie. Igy nem borítja fel a tervet, mert 
a közbeváltó személyzetet as=int ve:zényelhetik. 

Az is előfordul természetesen, hogy szolgálati l!r
dekból kell változtatni a beosztás rendjén. Erről szintén 
legalább 48 ól'ával előbb értesítik az érdekeltet. 

Tokaji Gyula mozdonyfelvigyázót, aki nemrégen 
még m�!(a is gőzmozdonvon teljesített szolgálatot, köz
ben pedig a villamosmozdony-vezetői tanfolyamot is el
végezte, éppen munka közben találtuk, amint a jövő ha
vi vezénylési grafikont készítette. 

Kérdésünkre - Tiogyan fogadták a dolgozók a szol-
gál,ati idő normalizálásának, a pihenőnapok kollek

tív szerződés szerinti kiadásának szigortí rendjét? - el
mondta, hogy a míg régebben a túlzoút igénybevétel 
miatt zúgolódott a mozdonyszemélyzet, most akadnak 
olyanok. akik azért emelnek szót, mert megszűntek a 
duplán fizetett túlmunkanapok. Ezeh.-nek a szakszerveze
ti bizalmiak segítségével megmagyarázzák, hogy aki „el
adja" pihenőnapjait, önmaga ellensége. Veszélyezteti 
egészségét, nem képes kipihenni fáradtságát. Swlgálat
ban lanyhul a figyelme, s ennek következtében baleset 
veszélyének teszi ki önmagát, vonatát, utasait, szállítmá
nyát és vas1ttas társait. A túlóráztatás rontja a vasút 
gazdaságosságát. akadályozza nyereségtervének teljesíté
sét. kisebbíti a nyereségből a dolgozóknak jutó pénzbeli, 
valamint szociális juttatásokat. l!:rvelnek azzal is, hogy 
aki pénzzel megváltott. pihenőnapra számít, jogtalan 
anyagi előnyökre pályázik, dolgozótársainak rovására. 

A legtöbben megértik és elfogadják ezeket az érve
ket, i;. mind kevesebben tartanak igényt a pénzzel meg
váltolit s.zabadn.a,pokra. 

Szász Ferenc 

MAGYAR VASUTAS lffl. OKTÓBER !. 

Bár már J,o/nap kezdődne ... ! 
ronlos a pontos 

lájékozlalás 

Eu átépítés elöll álló púlyuudvar gondjoiról beszél Borszéki Ferenc szb-lilkúr 
A Magyar vasutas június 

1-i száma hírt adott a szom
bathelyi területi bizottság 
mellett működő nyugdíjas 
szakbizottság példás munká
járól, az elért eredményekről. 
A cikkben foglaltakat saját 
tapasztalataim alapján én is 
megerősíthetem. Tapasztal
juk, hogy a vasutasszakszer
vezet és területi bizottsága M
kat tett az öregek megbecsü.
léséért, i.Stápolásáért. szociális 
és kulturális körülményeik ;ia
vításáért. 

- Jo1. van, anyám én elme
gyek vasutasnak . . • Majd
nem három évtizede, hogy 
Borszéki Ferenc, a Kelenföldi 
pályaudvar szb-titkára ki
mondta a „boldogító" igent. A 
Borszéki családban. amelyben 
a családfenntartó vasutas 
volt, a 11 gyerek közül csak 
egy akiadt, aki eleget tett az 
édesanya kérésének. 

1942-ben keMil.t a Kelenföl
di.re. A ma már őszes, energi
kus arcélű, de mindig segítő
kész, jól megtermett titl<árnak 
három gyermeke van. A leg
idősebb Kunszentmá..rtonban 
él, építésztechnikus; a közép
ső laboránsnő, a legkisebb 
most katona. 

- A hMom évtizedben, 
amit megszakítás nélkül itt 
töltöttem - mondja - a 
szakszervezeti munkának so
kat áldoztam, Voltam biza,lmi, 
munkavédelmi felügyelő, és 
harmadik éve vagyok a szak
szervezeti bizottság titkMa. 
Munkakörömet tekintve is 
dolgoztam már más területen; 
a forgalomnál átmenesztő
ként, és állomási tartalékos
ként a kereskedelmi szolgálat
nál. 

időben a külföldről impor
tált modern gépek, gépsorok 
szaporítják, S hos.szan sorol
hatnánk még az ilyen üzeme
ke,t. 

- A -régi típusú állomások 
iskolapéldája a Kelenföldi 
pályaudvar - folytatja az 
szb-ti.tkár -, s ez a tény kü
lönösen nagy felelősséget há
rít a vasút dolgozóira. Büsz
kén mondhatjuk, hO!lY a ne
hézségek ellenére balesetmen
tesen dolgoztak az idei nyáron 
;,s a kelenföldi vasutasok. Pe
dig a 260 fős létszám már elég
gé kevésnek bizonyult, lwről 
évre egyre több törzsgárdatag 
m�gy nyugdíjba, új, fiatal 
munkaerők pedig nem szíve
sen jönnek hozzánk, Nagy 
probléma ez, mert a több év
tizedet itt töltött dolgozókra 
eddig mindig számíthattunk. 
Említhetek olyan neveket, 
mint Pletscher József, aki 
raktárosként 30 es:z,tendeje vé
gez nagyon lelkiismeretes 
munkát, Rédai János 1:érfel
vi,gyázó, szintén harminc évvel 
ezelőtt kezdte itt a pályafu
tását. Soksz.or felvetődik ben
nünk a kérdés: mi lesz, ha ők 
is megérdemelt pihenőre té-r
nek? 

Budapest-Kelenföld állo-
máson mindössze 10-12 húsiz 
év körüli fiatal ismerkedik a 

A másik gyerek, egy leány, 
most már Kaposváron tanul. 

A segélyezési bizottság szin
tén körültekintően dolgozik, 
Jelentős szerepet tölt be a 
munkavédelmi felügyelő is. 
Ezen a poszton Székely Gyula 
őrködik, s gyakran végez el
lenőrzéseket: betartják-e a 
dolgozók a munkavédelmi elő
írásokat. kellő figyelemmel 
vigyáznak-e saját és dolgozó 
társaik testi épségére? 

A Kelenföldi pályaudvar 
olyan munkahely, ahol a vas. 
utasok érthetően nagy érdek
lődéssel várják az 1973-r-a ter• 
vezelit átépítést. Azt mondják: 
bár már holnap kezdődne 1 

- A fejles2ltés iránya nem 
lehet más - fejezire be beszél
getésünket Borszéki Ferenc 
szb-titkiár -, mint törekvés a 
gépesítésre. Az átépítés után 
majd nagyobb lehetőség nyílik 
a rendelkezésre álló munka
erők jobb és gazdaságosabb 
kihasználására, a munkakö
rülmények javftá.sára. Addig 
azonban megfeszített munka, 
fokozott helytállás vár az itt 
dolgozó vasutasokra. Ennek 
tudatában igyeke<Z.nek is az 
irántuk támasztott követeJ.mé
nyeknek a lehető legjobban 
megfelelni • • •  

Maros László 

Hiányoljuk azonban Szom
bathelyen, hogy a legritkább 
esetben tartanak a szakszerve
zeti bizottságok nyugdí;as 
tagértekezletet, gazdasági 
vagy politikai tájékoztatót. 
Szívesen vennénk részt pél
dául olyan értekezleten • is, 
ahol nyugdíjas csoportunk 
gazdasági helyzetét, a rendkí
vüli segélyek, a tőlünk besze
dett díjak elosztását, felhasz
nálását vitathatnánk meg. 

Ezek körül elég sok a men
de-manda, s már csak ezért is 
fontos lenne az esetleges ké
telyek elosztása, a tagtár
sak gyakoribb tájékoztatása. 

Horváth Ferenc 

nyugdíjas 

Swmorúan mondja, hogy a 
pályaudvar, amely több mint 
100 éve á1l fenn, s még a Drá
va-Száva-Adria vasút és a 
MAV közös állomása is volt, 
főleg a legutóbbi évtizedeket 
tekintve, nem sokat fejlődött. 
A biztosítóberendezést némi
leg ikorszerűsítették, de 
egy-ébkJént a vasúti forg:almat 
nehé'L körülmények között és 
munkaerő-gondokkal bODYo
lítják le. 

vasút munkájával, Pénztáro- r-------------------------

A pályaudvarnak nagy sze
repe van a dunántúli és a ti
szántúli forgalom összekap
cso1ásában. Naponta mintegy 
500 vonat halad keresrlül, �t 
a nyári hónapok csúcs.forgal
mában ez a szám 750-re növe
kedett. Havi 460 ezer körüli 
fizető utast tekintve, naponta 
átlagban 30 ezren utaznak át, 

Egy kis számvetés a pálya
udvarhoz tartozii legnagyobb 
üzemek forgalmáról: a Tej
ipari Vállalat napi 18 vagon 
tejet, tejterméket szállít Bu
dapestre, kelenföldi rendelte
téssel. Pamut-, gyapot-, mú
rostszállitmány szintén rok ér
lrezik a Budai Pamutfonóba. 
A Lenfonógyár kocsirakomá
nyú küldeményeit az utóbbi 

sok, váltókezelők, kocsiren
dezők. Nincs különösebb baj 
"elük, és ezt elsősorban annak 
tulajdonítják maguk is, hogy 
az idősebb =tasak taná
csaikkal szívesen :regitik őket, 

A szakszervezeti munkára 
terel6dik a f{Z,6 :  

- A bizalmiak, tisztségvi
selők feladata e(/1/Te felelős
ségteljesebbé "álik - mondja 
Borszéki Ferenc. - Ha valaki 
a hivatását komolyan veszi, s 
azt akarja, hogy eredménye
sen dolgoczzék, a'klkor nagyon 
.,rámen&.nek" lrell lennie! Kü
lönben nem ér célt, nem tud
ja igazán képviselni a szak
szervezeti tagok érdekeit, 
Ilyen feladatok adódnak S7kt>
számmal. Nemrég kellett ki
harcolnunk például, hogy egy 
egyedülálló és egy féries taka
rítónő gyermekoét MAV-neve
lőotthonba vegyék fel. Sike
rült, A háza.,;pár e6et.ében -
a férj is itt dolgozik : kocsiren
dező - a fiú Kőszegre került, 

Szocialista együttműködés 

Magyar és csehszlovák 
vasút orvosok' 

tanácskozása a Balatonnál 
:Eljen a CSD és a MAV 

egészségügyi dolgo.:óina.k szo
cialista együttműködései - ez 
a jelmondat díszítette Vonyarc
vashegyen annak a helyiség
nek a falát, ahol s-zeptember 
6-9. között a magyar és a 
csehszlovák vasúti higiénikus 
szakemberek tartották máso
dik találkozójukat. Ez az ese
mény tt_,lajdonképpen folyta
tását képezte az 1971. május 
18-21. között a csehszlovák 
Tátrában - Csorbán - meg
tartott tanácskozásnak. A 
résztvevók akkor megtárgyal
ták a két vasút munkaegész
ségügyi, élelmezés-egészség
ügyi és járványügyi feladatait, 
ezenkívül megtekintették a 
kassai vasúti kórházat, rende
lőintézetet és a közegészség
ügyi-járványügyi állomást. S 
akkor születebt; a megegyezés 
arról is, hogy ősszel Magyaror
szágon rendeznek. hasonló ta
lálkozót. 

A Vonyarcvashegyre érke
zett 20 tagú csehszlovák kül
döttséget dr. Lubojackv Mi
roslav, a keleti vasútigazgató
ság főorvosa és dr. Lutonsky 
Boleslav, a Közlekedésügyi 
Minisztérium főhigiénikusa 
vezette. Az értekezlet részve
vőit Szabó Béia, a szombathe
liy igazgatóság vezetője kö
szöntötte, majd dr. Pánti Gyu
la osztályvezető megnvitó sza
vaival kezdetét vette a ta
nácskozás. 

Az első előadást dr. Lutons
ky tartotta a CSD vasútegé3z
ségügyi szolgálatának sze'rve
zeti felépítéséről, az elért ered-

ményekrol, Ezt követően érde
kes előadások hangzottak el 
korunk legjellemzöbb foglal
kozási ártéllmáról: a zajról. 
Beszéltek a csehszlovák vasút
orvosok az általuk végzett 
élelmezés-egészségügyi vizsgá
latok eredményeiről és a vas
úti személyszáUítás mikrobio
lógiai kérdéseiről is. A ma
gyar kollégák hozzászólása; és 
kérdései nyomán hasznos vita 
alakult ki, amely hozzájárult 
egymás munkájának jobb 
megismeréséhez. 

Végeredményben ez a talál
kozó is előbbre vitte a vasút
orvosok előtt álló feladatok 
megoldását, mindkét fél javá
ra. A vendégek megtekintették 
a MAV Közegészségügyi Inté
zet mozgó laboratöriumát, kö
zelebbről megismerkedtek a 
nálunk elért eredményekkel. 
Megállapodás született, hogy a 
jővőben közös kutatási felada
tokat tűznek ki, illetve hajta
nak végre a két ország vas1ít
egészségügyi szakemberei. Kö
zös feladat lehet többek között 
az ember és a mozdony kap
csolatának komplex ergonó
miai vizsgálata, vagy az átra
kóállomások munkaegészség
ügyi és munkavédelmi tenni
valóinak részletes felmérése, 
az üzemélelmezés és az u.tas
ellátás higiénéjének tanulmá
nyozása stb. 

A vasutas dolgozók egés7.sé
ge, élet- és munkakörülmé
nyeinek javítása érdekében 
végzett, most elhatározott kö
zös munkát értékelik majd a 
következő tanácskozáson, 

(s) 

AK T UALI S P O R T R E  

A „röntfenszemíí" 

szakszervezeti titkár 

Bohus György 

KÖZVETLENOL a pályaud
var mellett őröl az orosházi 
malom, Ott, ahol az ország 
export-lisztjének nagy része 
készül, mindig szükség volt 
és szükség lesz a vasutasok 
támogatására. 

- Sokszor vetik a szemünk
re, hogy elavult, korszerűtlen 
a mi szakmánk - mondja Bo
hus György, leltárszámadó. -
Erre mindig azt fe!elem: egy 
mozdonyvezető, egy fűtő és 
egy vonatkísérő az ország 
bármely részébe elszállít több 
száz tonna listztet, Ugyanekko
ra kapacitásra hány gépkocsi 
és gépkocsivezető képes? 

Aki ilyen meggyőzően védi 
hivatását, az nagyon szerethe
ti azt, amit csinál 

- Vasutas volt a nagyapám, 
apám és az lettem én is. 

1938-ban váltók€.2előként vi
selte először az egyenruhát. 
Egy év múlva beosztották a 
segédtiszti tanfolyamra, 1942-
ben már Orosházi tanyák ál
lomásfőnöke lett. Innen ke
rült Felsőugorra, majd Oros
házára. 

- Ma már, ha bemegyek 
egy helyiségbe, rögtön látom, 
mi hiányzik. Ha csak egy szék 
nincs a helyén, észreveszem. 
Kérdezik is tőlem: talán rönt
genszemem van? 

1945-BEN belépett a vasutas 
szakszervezetbe. 1963 óta a 
titkári teendőket látja el. 

- Mióta csak Oroshá?án 
dolgozom, mindig gondot oko
zott a vasutasok egészségügyi 
ellátása. Kisszénásról, Gádo
rosról, Tótkomlósról jártak be 
az emberek Bélcéscsabára 
gyógykezelésre, kivizsgálásra. 
Arra gondoltam, miért ne le
hetne nekünk, vasutasoknak, 
itt a.z állomás közelében egy 
1·�ndelőt létrehozni. Volt egy 
kis telek, pont itt az irodám 
mellett, ami a legalkalmasabb
nak látszott az építkezésre 
Régebben ezen a helyen a; 
AKÖV akart bus:rmegállót lé
tesíteni, Fel is túrták a tere-

pet, aztán meggondolták ma
gukat, és a területet átadták a 
békéscsabai tanácsnak. Nekem 
meg val,ami szeget ütött a f e
;embe, Bementem a városi ka
t4Szteri nyilvántartóba, és utá
nanéztem a dolognak. Kide
rült:  a terület a MAV tulaj
dona. (Bár hajdanában átad
ták a tanácsnak, ezt elfelejtet
ték hivatalosan rögzíteni), Mi
után felettes szervünk megad
ta az engedélyt, hozzáláttunl: 
a rendelő építéséhez. Erre jöt
tek a tanács építési osztályától, 
hogy hagyjuk abba a munká
latokat, mert ez tiltott építke
zés. Nem hagytuk abba, Akkot' 
beidéztek a tanácsházára. Fe
jemre akarták olvasni vélt bű
neimet, mert én vezettem az 
építkezést, és mozgósítottam 50 
vasutast társadalmi munkára. 
Csak amikor elővettem a tu
lajdonjogunkat igazoló írást. 
akkor tudták meg az építési 
osztály emberei, hogy kié is a 
telek. 

MA MAR közel 300 vasutas 
veszi igénybe a korszerűen 
felszerelt rendelőt, amelyet a 
tervek szerint nemsokára bő
víteni fognak. 

- Csaba Eleonóra doktornőt 
okvetlen meg kell említenem. 
Pap nem gyóntat olyan türe
lemmel, mint ahogyan ő hall
gatja és kezeli betegeit , . .  

Jelenleg újabb tervek fog
lalkoztatják az szb-titkárt. A 
vasút kis épületet bérelt a 
várostól. Nyugdíjas klub mű
ködött benne és egy kocsma. A 
helyiek csak „Kismozdonynak" 
nevezték. Nemrég jött az új 
rendelet, amely az eddigi 117 
forint bérleti díjat 1864 forint
ra emelte fel. 

- Sok pénz ez. Ilyen áron 
nincs szükségünk a „Kismoz
donyra". 

!gy született meg B-Ohus 
György fejében az ötlet. Az 
állomásépület emeletén levő 
oktató- és kultúrterem falát 
átvágni, sínen mozgatható, 
széthúzható és öszecsukható 
ajtókat beszerelni ! !gy mind
két helyiség betöltheti eredeti 
rendeltetését, de nagyobb ün
nepség idején egy 90 ülőhelyes 
nagyterem áll a vasutasok 
rendelkezésére. A berendezést 
a szakszervezet vásárolja, az 
átalakítás költségeit a vasút 
fedezi. 

NEHtz összeegyeztetni a 
társadalmi munkát a minden
napi kötelezettséggel. De Bo
hus György végzi mindkettőt 
becsülettel. Tizenegy éve nem 
volt lertarhiánya, és ami a kö
zösség képviseletét illeti . . .  

- A múltkor kérdezte tőlem 
Szabó feliigyelő, hogy mikor 
megye/e nyugdíjba. Mondom: 
73 őszén. Az ég felé emeli ke
zét; .,hála Istennek, legalább 
nyugtom lesz magától . , .!" 

Horváth Kálmán 



tim. OkTóBER !. MAfWAR VASUTAS 

75 ÉVES 
A SZEGEDI MÁV NEVELŐOTTHON 

Példátlan fegyelmeze lenség 

- és a büntetés 
EGY FOKKAL ENYHÍBB, MINT AZ El.BOCSATÁS? ♦ IIATRÁNYA! LESZNEK KÉT ÉVIG Ünnepség, kiállítás, vezérigazgatói elismerés az évfordulón 

Az ország első vasutas gyer
mekintézménye: a Szegedi 
MAV Nevelőotthon, szeptem
ber 23-án ünnepelte fennállá
sának 75. évfordulóját. Ebből 
az alkalomból dr. Mészáros 
Károly miniszterhelyettes, a 
MAV vezérigazgatója meleg 
liangú levélben - mint írta: 
nagy megbecsüléssel kö
szöntötte a háromnegyed év
százados intézmény vala
mennyi dolgozóját. Elismeré
sét fejezte ki az otthonban 
végzett nevelőmunkáért, 
,.amelynek nyomán kiteljese
dik a társadalom gondoskodá
sa". A miniszterhelyettes üd
vözletét és jókívánságait küld
te az intézmény növendékei
nek is. 

Ugyanilyen szeretettel for
dultak a nagy múltú nevelő
otthon felé Szeged város ve
zetői, a felügyelettel megbí
zott vasúti, szakszervezeti és 
művelődésügyi szervek, test
vérintézmények képviselői, s 
természetesen az egykori nö
vendékek is, akik közül rész
vételükkel sokan kifejezték 
hálájukat a volt „alma ma
ter" iránt. 

növendékek tiszteletére, s va
lamennyit megajándékozta az 
évfordulóra kiadott, A Szege
di MAV Nevelőotthon törté
nete című könyvvel, amelyet a 
nevelői kar közreműködésével 
dr. Szabó Tibor, Gyuris Ist
ván és Nagy Pál írt. A kötet 
borítólapját az otthon jelenle
gi növendéke, Barabás Kata
lin rajza díszíti. (Az ennek el
ismerését kifejező 600 forint 
jutalmat ő is az ünnepségen 
vette át. amikor kereken 40 
ezer forint jutalmat osztottak 
ki a nevelőtestület tagjai, il
letve az otthon dolgozói kö
zött.) 

A • díszünnepséget Fülöp Já
nos, a nevelőotthon igazgatója 
nyitotta meg, majd dr. Rimó
czi László, a Vasúti Főosztály 
3. szakosztályának vezetője 
mondott ünnepi beszédet. 

Felszólalt és ritkán hallott 
szép szavakkal, de a megha
tottságtól néha sírással küsz
ködve mondta el emlékezéseit 
az egyik legöregebb diák: 
Nagy Péter nyugdíjas MA V
intéző, akit a megnyitás évé
ben, 1896-ban adtak be sok-

Nagy Péter b.ícsi beszél. aki 1896-ban már „kopogós csizmács
kájú, kisbaktilr" mit Szegeden 

Délelolt fél 10 órakor az 
otthon előcsarnokaban Acsai 
Mihály szegedi területi bizott
ságunk titkára felavatta a 

Vasutasok Szakszervezete 
emléktábláját, amely sokáig 
emlékezetessé teszi a 75. év
fordulót. 

Ezt követően Kiss Károly, a 
szegedi vasütigazgatóság ve
zetője megnyitotta az otthon 
múltját és jelenét tükröző ju
bileumi kiállítást. 

Mielőtt a vasutasok Petőfi 
Sándor Müvelődési Házában 
megkezdődött volna a díszün
nepség, a nevelőotthori tantes
tülete fogadást adott a régi 

(Laczkó Ildikó felvételei) 

gyermekes vasutas szülei a 
.,kopogós csizmácskájú kis
balcterek" szegedi inlernátusá
ba. 

A ma diákjai akiknek 
Nagy Péter bácsi örökségül 
hagyta, hogy szeressék, be
csüljék a nevelőotthont - lel
kes, sz!nle fergeteges tapssal 
ünnepelték a s:::ónokot, s ve• 
le együtt az ország különböző 
részeiből összesereglett többi 
öregdiákot. 

A szegedi vasútigazgatóság 
KISZ-szervezete zászlót ado
mányozott a 75 éves intéz
ménynek, s erre sorba kötötték 
fel zászlószalagjukat a többi 

MAV-nevelőotthon diákkül
döttei, a városi iskolák, úttö
rőcsapatok képviselői. 

Példátlan fegyelmezetlenség 
cimmel lapunk augusztus 16-i 
számában beszámoltunk arról, 
hogy Horváth József főintéző, 
a budapesti vasútigazgatóság 
egyik vezető beosztású dolgo
zója ittas állapotban botrányt 
rendezett Isaszeg állomás frYr
galmi irodájában, sót maga
tartásával a forgalom bizton
ságát is veszé!yeztette. Az 
eset súlyosságára jellemző, 
hogy Horváth Józsefet az ügy 
kivizsgálásáig a rendőrség 
előzetes letartóztatásba he
lyezte. 

Később több ikülsz,olgá.l.ati 
dolgozó levelet írt szerkesz

formán csak ;ó összekötteté
sek révén szül.ethetett me-g" 

vélekednek a levélirók. 

Törvénysértés nélkül 

egész területére kiterjedő, 
irányító, ellenőrzési joggal is 
felruházott munkakört töltött 
be. A fegye1mi úton történt 
áthelyezés az alacsonyabb 
munkakörbe Horváth Józse-

A felháborodás jog=aik fet erkölcsileg is jelentósen 
látszik, ezért kikérti1k Tóth sújtotta. Munkabérét termé
János, a budapesti igazgató- szetesen ő is - mint minden 

sá.g vezetőjének a vélemé- megbüntetett dolgozó a 
nyét is. O a következő tájé- MAV bérezési előírásai s:r,e
kioztatást adta: rint kapja. Súlyosobítja a bün-

Növendékek díszörsége 

' tóségünk!be, :rámutatva, hogy 
- bár Horváth Józsefet fe
gyelmi úton az igazgatóság 
felelősségre vonta, és bün-

„Horváoth József ellen Isa- tetést, hogy neve:rett eddig 
szeg állomáson elköve- nappalos, központi beosztása 
tett fegyelmezetlen maga- helyett 12I24-es ( éjjel-nappa
tartása miatt a MAV Fe- !os) fordulószolgálatot lát el, 
gyel.mi Szabályzat alapján lényegesen kedvezőtlenebb 
az áthelyezés székhelyváltoz- munkakörülmények között. 
tatás nélkül fegyelmi bünte- , Ha pedig még azt is figye
tést szabtuk ki. Ez a szank- lembe vesszük, hogy a Mun
ció a súlyos fegyelmi bünte- ka Törvénykönyve Mt. V. 88. 
tések közé tartozik, amely- §. 2. bekezdése és a MA V 
nek hátrányait a dolgozó két Fegyelmi Szabályzat 29. §. :l· 

évig kénytelen viselni a jog- beke".?ése szerint „a dolg�zot 
erőre emelkedés után. Ennél lehetoleg olyan munkakorbe 
súlyosabb fegyelmi büntetés keU beosztani, illetve á!h�
csak egy van : az elbocsáltás. lyezni, amelyben szaktudasat, 
Ettől azonban eltekintettünk, illetve szakmai tapasztalatait 
mert nevezett szakmai mun- hasznosíthatja", akkor még 
kája, emberi magatartása el- inkább látható: a Horváth 
len ezt megelőzően kifogás József ügyében 'kiszaL'Ott re
nem merült fel, akkor sem, gyelmi büntetés mértéke ne".'e
amikor az igazgatóság for- zett jelenlegi foglaJkoztatasa 
galmi osztálya létszámában és bérezése nem törvénysér
dolgozotJt, és az igazgatóság tó". 

a felavatott emléktáblánál 

A díszünnepség hivatalos ré
szének befejezése után a 
MAV Hazánk Kórusa, a sze
gedi Vasútforgalmi, Gépészeti 
Technikum és Szakközépisko
la, valamint más iskolák diák
jai adtak műsort. 

K. J. 

tetésből áthelyezte Rákos ál
lomásra térfőnöknek - havi 
keresete több lett, ráadásul 
ezen a srol.gálati helyen egy 
hónapot sem töltött el, amikor 
máris magasabb negyedévi pré
miumban rész.esítették, mint 
hasonló beosztású ikollégáit. 
,,Ez a fegyelmi büntetés ilyen-

fÖBBBf fÖRÓDNI A JlAfAlOKKAl . . .  ! 
Egy SiakSiervezeti ifjúsági felelős gc»ndjai Kecskeméten 

Kecskemét állomás, szak-
szervezeti bizottságában Bo

! kor Henrik szb-litkár arról 
: beszél, hogy végre sikerült 

megfelelő ifjúsági ielelőst ta
lálniuk. 

- Tudja, nálunk mindenki 
úgy szerzi meg a becsületét, 
ahogyan dolgozik. A Kiskopádi 
Laci remek gyerek, jó vasutas, 
nem szégyelli megmondani 1:é-
leményét, ha valami nem tet
szik neki. Ezért gon.doltunk 
rá a legutóbbi szakszervezeti 
választáson. Most a KISZ
csúcsvezetöségbe szeretnénk 
bejuttat ni, hogy ő legyen az 
az öszekötőnk az ifjúsági szer
vezettel. 

Az állomás Szeged felőli 
végén, tolató szerelvények kö
zött találok rá a neccinges, 
szőke tola tásvezetőre. A tűző 
napon sötétkék vasutas sapká
ja alól patakokban folyik a 
verejték. 

Kevesen vannak 

- Nem könnyű munka ez 
mondja. - Pláne, ha keveseb
ben vagyunk, mint kellene . . •  

Rövid beszélgetésre félre-
vonulunk az új öltö:z.óbe, ahol 

korszerű mosdó is van a ko
csirendezők számára, 

- Ne né;:izen körül, mert 
iszonyú a piszok és a rendet
lenség. Takaritónőnk nincs, 
az emberek meg nem sokra 
becsülik a szép, ú; épületet. 

Valóban, alig lehet leülni a 
sok, szétdobált szeméttóL 

- Látja, ez itt az egyik leg
nagyob b  baj - fol,'tatja gon
dolkodásnyi szünet után. -
Kevés a munkaerő, ezért min
denféle ember helyet talál a 
vasutnál. 

- Maga !� ffiatalember, csak 
nemrég jöhetett. 

- Huszonhárom éves múl
tam, de már öt éve dolgozom 
az állomáson. Egyébként pék a 
szakmám. Nagykőrösön szaba
dultam, majd A!páron és La• 
;osmizsén dolgoztam. Jól fi• 
zettek. 3000-3500 forintot j_j 

eladtuk a Bócsai-tanyát és az 
edesanyámmal beköltöztünk 
Kecskemétre. Most már vég
képp ide kötődtem. 

- Pénzét is megtalálta? 
- Kétezerötszáz körül kere• 

selc. A pénz megvan, az nem 
okoz gondot, de kevesen va• 
gyv.nk, és így sok a munka. 
1\leg aztán tanulni szeretnék. 
Jelentkeztem segédtiszti tan· 
folyamra, de elutasítottak az
zal, hogy megszűnt. 

- 11:s a középiskola? 
- Amikor pék voltam, már 

;ártam technikumba Buda
pestre, de nem bírtam. A ta
nárok is engedték, hogy a pé
kek hátul üljenek és aludja
nak. Itt is az a baj, hogy fá
rasztó a munkám. 

Seg.íteni akar 
megkerestem, csak hát 280..... _ Mint szakszervezeti lfjú-300 órát kellett dolgozni. sági felillósnek, van-e valami 

- Hogyan került a vasút• terve a KISZ-szervezet pat-
hoz? ronálására? 

- Már nem is tudom. Azt - Többet kellene törl!dni a h_�szem,. valamelyik , ismerő- , fiatalokkal, mert egyre fogy a 
�°.m„ a1anlott; Egy bar?'tommal számuk. Mióta itt vagyok, még 3ottünk, de o m11;r le!epe'.t, el- nem kapott közülünk lakást 
'"!-cnt , a Szegedi Hazgyarl�oz. senki. At ban szeretnék vala• Nemreg meghalt a nagyapa1n, mit segiteni, hogy a vasút 

ismét vonzóbb munkahely le
gyen az ifjúság számára. 

- Most nem az? 

Jutalcmból kizárva 

Az igazgatóság vezetőjének 
írásbeli tájékoz,tatása külön 
nem tért ki a legutóbbi ne
gyedévi prémiumra, amely
ből Horváth József állítólag 
érdemein felül részesült. Ez
zel kapcsolatban Debreczeni 
Károly, Rákos állomásfőnöke 
adott tájékoztatást: 

IVlegujult vasut a zail�i dom.bok között - Sajnos, nem. Ha dolgoz· 
nak a fiatalok, nincs ellenük 
panasz. Ügyesek . . .  De gyak
ran e lőfordul, hogy a hét vé
gén „elfeledkeznek" szolgálat• 
ra jelentkezni. Igaz, ez az 
idősebbeknél is előfordul, ami. 
kor fizetést kapnak és kocs· 
máznak. 

- Tudomásom szerint a 
Horváth József ellen hozott 
fegyelmi határozat nem tar
talmazott olyan kitételt, hogy 
ki kell őt zál'ni a munkájá
i,al kiérdemelt prémiumból. 
Állomásunkat egyébként je
lentőségéhez mérten munka
helyi pótlélc illeti, s ebből 
minden dolgozó részesül az 
érvényben levő előíráSOlk s:re
rint. Egysze:nélyi felelősségem 
tudatában és vezető munkatár
saim egyet,értéséve: a tér-főnö
kök negyedévi premiumát úgy 
osztottam el, hogy Szabó Imre 
és Kocsis József 350-350 fo
rintot, Szécsényi Károly é& 
Horváth József 400-400 fo
rintot kapott. Igaz, hogy Hor
váth József állomásunkon 
nem dolgozta végig a tárgy
negyedévet, de figyelembe 
vettem kiemelkedő szaktudá
sát, gyakorlati tapasztalatát, 
végzett munkáját. Tájéko2lta
tásul ide kívánkozik még, 
hogy augusztus 20-ra állomá
sunk kollektívája 13 200 fo
rint jutalomban részesült, s 
ebből a fegyelmi büntetés 
miatt Horváth Józsefet t.elje
sen ki:::ártuk. Ugyanakkor a 
másik három térfönököt 300-
400, illetve 500 forinttal ju
talmaztuk meg. Szó sincs te
hát arról, hogy a fegyelmi 
büntetés nem érinti hátrá
nyosan az ide helyezett Hor
uáthot. Szerintem azanban, ha 
életében egyszer valaki meg
botlik, a fegyelmi büntetés 
után más hátrány ne érje. A 

fegyelmi nem jelenthet üldö
zést . . .  

Miközben egy-egy jelent.ék
telen szárnyvonal megszün
tete..éról hallunk, tanúi lehe
tünk a fontosabb vasútvona
lak nagyarányú fejlesztésé
nek is. Nem olyan régen pél
dául „zötyögő vicinálisok" 
közlekedtek Ukk-Zalaeger
szeo között, de a nemrég vég
rehajtott korszerűsít.és nyo
mán a Dunántúl egyik leg
jelentősebb vortala lett az itt 
húzódó vasút. 

A napokban vágánygépko
csin végigutaztam ezt a sza
kaszt - ismerkedtem az olt 
dolgozó vasutasokka 1, a vasúti 
berendezésekkel. épületekkel 
-, s tapasztalataimat ezúton 
adom közre. 

Nég11 új állomás és két meg
álló épii!t a helyen ként tí.j 
nyomvonalon haladó vasút 
mentén, Zala festői dombjai 
között. A legtöbb helyen kor
szerű, dominó rwdszerú biz
tosító berendezés működik, s 

a korábbinál jóval gyorsabban 
közlekedő szerelvényekre jár
daszigetekről lépnek fel az 
utasok. 

Ezt láttam Zalabér-Bat-yk 
állomáson is. Az új szolgálati 
helyen könnyebb a vasutasok 
munkája_ Több�k között pá
lyafenntartási telepet alak[tot-

tak ki, s a fizikai munka jó 
részét gép,>...k végzik. Ez a lét
számgondokon ls enyhít. Meg
lepett az állomáson tapasztal
ható rend, tisztaság. 

Következő megállásunk 
színhelyén, Pókaszepetk állo
máson - amely véleményem 
szerint a vonal legszebb, leg
si.kerültebo felvételi épüle,e 
- még ennél is nagyobb tisz
taság fogadott. A fonőkkel és 
a forgalmi szolgálattevövel ar
ról beszél.gettünl,, hogy az új 
vasútvonal kedvezó<>n hat az 
utazóközönségre. Túlzás nélkül 
állítható: formálja a környező 
tájat és az embereket. A tet
szetős. mindig rendben tartott 
állomásokra a legtöbb utas vi
g,,áz. Pókaszepetk vasutasai 
három környező falut szolgál
nak ki, s jóformán mindenki 
ügyel a szép állomás rendjére, 
épségére. Többfelé láttam, 
hogy a falvak hozzáalakulnak, 
,,közelednek" az új állomások
hoz. Még az építészetben is 
érezhető a hatás : a modem 
vasúti épületek több falusi 
emberrel megr,edveltetik a 
ko1'Szerii formák alkalmazását 
családi házuk épltésénél. Több 
vasútra nyíló utca épül a kö
zeli falvakban. 

Szóba került azonban az is, 
hogy a településektől távo,esö 
állom.ások forgalmi szolgá!at
tevőirtek éjszakai biztonságá
ról minél előbb gondoskodni 
kellene. Ma már számos he
lyen a dominó-berenderes az 
egyetlen „társ" ebben a nap
szakban, s rágondolni is rossz, 
mi történne, ha a szolgálattevöt 
rosszúllét fogná el, vagy valaki 
megtámadná, esetleg ki akarná 
rabolni a pénztárt? A zalaiak 
szerint riasztoberendezéssel 
keUe-ne összekötni a közeli fó
ttöki vagy eg1Jéb vasúti lakást 
és a forgalmi irodát. Pókasze
petk nem az egyedüli állomás, 
ahol viszonylag messze - egy 
erdön túl - van a település. 
Panaszkodtak azért is, mert a 
szép új állomásokon néhán11 
kisebb munkát még nem fe
jeztek be. Nem mindenütt bur
kolták le például a sz.igetpe
ronokat, s emiatt porosak, sá
rosak. A korszerű biztosító-be
rendezés sem készül,t még el 
néhány helyen. 

bathely-Nagy'kanizsa közötti 
fővonalon fekvő állomás nagy 
átmenő forgalm:it bonyolít le, 
s három falu vasúti közleke
dését biztpsítja. Emelkedik 
áruforgalma, ami a körzeti ál
lomások életrevalóságát bizo
nyítja. A Közúti Igazgatóság 
500, a Tanácsi J::pítóiparl Vál
lalat 1000 négyzeLméter új 
rakterületet bérelt nemrégen. 
A havi kocsiforgalom eléri a 
250-et. 

Az állomásfőnök megjegyez
te: - Néha nemktvánatos ese
mények is történnek. Nemré
gen az egyik nevelőotthonból 
megszökött három „jómadár". 
A súlyos büntettekkel terhelt 
fiatalkorúakat mindenfelé ke-
1·esték a hatóságok, s szóltak a 
vasutasok1lak i.s: segítsenek a 
kézrekerltésükben. Egy idő 
múlva megjelent a „trió" a vá
róteremben. Az állomás dolgo
zói értesítették a rendőröket, 
és méltó helyre juttatták a 
renitenslcedl!ket. 

A megújult vasúton zajlik 
az élet. Nagy eredmény, hogy 
az országriak ebből a távoli 

Zalaszentivánon, ezen a délnyu.gati csücskéböl Is kul� 
nagy forgalmú, új körzeti ál- túráltabban, gyorsabban utaz
lomáson a korábbinál is na- hatnak az emberek a fövá�os
gyobb a „nyüzsgés". A Zala- ba és hazánk más tájaira. 
egerszeg közelében, a Szom- Sz. T. 

- Szóval, van mit tenni. 
- Van, éppen elég. Nemrég 

jöttem haza az NDK-tól, 
megvártak a ga'Zdasági és tár
sadalmi feladatok. Főként a 
KISZ-választás elókész!tése. 
Szakszervezeti bizottságunk 
szeptember 13-án tárgyalta a 
tennivalókat. Már fogalmazom 
is magamban, hogyan tudnék 
hozzájárulni a választások és 
a kongresszusi felkészülés si• 
keréhez. 

Köa:ös gond 

Eddig mire jutott a „fel
mérés"-ben? 

- ú;, dolgosabb csúcsveze
tőség kell, és fel lehetne újí
tani a klubéletet, persze, gaz
dagabb politikai, közművelő
dési tartalommal. Elevenebb 
kapcsolatot szeretnénk ki.ala
kítan! a főnökséggel, hogy kö
zös gonddá tegyük az ifjúság
gal való tö!'ődést, a vasutas 
utánpótlás megfelelő biztosi• 
tását. 

Molát Ferenc 

Az állomásfőnök vélemé
nyével szinte le is zárhat
nánk a Horváth-ügyet, mert 
törvénys,frtés csakugyan ,,nem 
látszik fennforogni". A kér
dés mégis nyugtalanít ben
nünket : vajon miért zúdtilt 
fel a közvélemény? S bizony 
nem árt ezen egy kissé el
gondolkozni. 

M:ddig terjed 

a humánum? 

Való u gyanis, hogy eg�t
len botlásért nem kell sen
kinek a nyakát törni, de az 
is tény, hogy az emberi „bot
lások" n.e-m egyformák. Hor
váth József sajnos, egyszerre 
nagyot botlott, s amit ő telt, 
az könnyen járhatott volna 
beláthatatlan következmé
nyekkel. A humánum mégis 
elfogadható, amj abban nyil
vánult meg, hogy bíróság he
lyett csupán fegyelmd bizott
ság elé állították. A további 
humánum jogosságát azon
ban már méltán megkérdő;e
lezik az emberek . • .  

Kovács József 



MAGYAR VASUTAS 

Önmaguktól nem születnek eredmények 
Brigadvezetői tanacskozas Szombathely allomason 

Tanácsteremmé alakult át 
néhány órára szeptember 
1 7-én Szombathely állomás 
ebédlője. A szocialista brigá
dok vezetői ültek össze, hogy 
értékeljék az eddig végzett 
munkát, és megbeszéljék to
vábbi feladataikat. 

helybizottsági titkár a szo
cialista brigádok fokozott se
gítésére tett ígéretet, és elis
merését fejezte ki azért, hogy 
az állomás dolgozói 28 takaró
val já mltak ho::zá a hős viet
nami nép megsegítéséhez. 

Kiss József V. párttitkár a 
mozgalom fejlődésJt értékelve 
hangoztatta, hogy ma már 
nem fogadhatók el a sablono3 
vcWelások, <le támogatást é,·
demel minden kezdeményezés, 
amely a munka előbbrevitelét, 
a dolgozólársak megsegítését 
célozza, tehát ami közös ügyet 
szolgál. Helyeselte azt a ja
vaslatot, hogy már december 
végére kés:::itsék el a jöi;ő 
esztendőre szóló felajánlásai
lcat a szocialista brigádok. Ez
ze1 folyamatosabbá válhat a 
mozgalom lendülete. 

'l'apa�ztalat - bár koránt
sem pozitív előjelű -, hogy 
a legtöbb 10-12 tagú brigád-
ban 2-3 ember csal, ,,csön-
des szemlélője" a többiek 

brigádvezetóktól. hiszen néha 
alig van ember, aki minden 
szempo;ntból megfelel, vagyis 
tehervonathoz is beosztható 
vonatvezetőnek A sírásnak, 
panaszkodásnak semmi helye: 
csak jobb munkával oldható/e 
meg a problémák! 

Pálmai János, a brigádok 
sz:lkmai tanácsadója a naplo
vezet.és, az önértékelés fon
tosságáról beszélt, és arra hív
ta fel a figyelmet, hogy a 
vállalt újitásolcról se feled
k,ezzenek meg a mozgalom 
Tésztvei:ői. Azt is szóvá tette, 
bogy a legtöbb brigádnak 
nincs patronálója. A szombat
helyi igazgatóság dolgozói fel
ajánlották ezirányú segítségü
ket. Nagyon hasznos lenne, ha 
az állomás szocia1ista brigád
jai ezt jobban ;gényelnék. 

Abnelrend smio� hiztonsá�osan 
A balesetek megelőzésére 

megszervezték az állomás 
vúltóinak „nagytakarítását", 
és egyszerre 40 szocialista 
brigádtag végezte ezt az ön
ként vállait munkát. Kérte a 
szocialista brigádok idősebb 
tagjait, hogy vegyék pártfo-
gásukba a fiatal kocsifelírókat, 
fék-c:őket, akik ezáltal köny
nyebben megtalálják helyii.lcet 
a 1,asúton. 

Az idézetteken kívül Gaál 
Imre, Simon Jenő és Nagy Im
re brigádvezetők felszólalása 
is több, a szocialista brigád
mozgalom javára hasznosítha
tó tanulsággal szolgált. Talán 
a legfontosabb: a mozgalom 
nem önmagáért van. hanem az 
emberekért, a magasabb szín
vonalú. közös eredményekért. 
De ezek az eredmények nem 
önmaguktól születnek. hanem 
azáltal, hogy szívvel-lélekkel 
megharcolnak értük a szom
bathelyi Yasutasok. 

L. J. 

1971. OKTOBER Z. 
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MEGTORT A JEG ! 
HÁROM NŐ MISKOLCON, 

A VIZSGÁLÓ-FÓKALAUZOK KÖZÖTT 

A dolgozó nők számos he
Iyen panaszolják, hogy még 
mindig nem kezelik őket 
egyenrangúan a férfiakl,al. A 
miskolci igazgatóság területén 
már megtört a jég. Az igazga
tóság szakmai és mozgalmi 
vezetői az erkölcsi és anyagi 
megbecsülésen kívül számos 
tanfolyam megrendezésével 
segítik hozzá a dolgozó nőket, 
hogy képezzék magukat, és 
magasabb beosztást kaphas
sanak. 

Az idei év tavaszán első al
kalommal képezte<k ki n.ói ffi
vizsgálókat. Ez a beosz¼s ed
dig a férfiak kiváltsága volt. 
P. Tóti, Lejosné, Kiss József

né és Szemán Istvánné vonat-

út első vizsgáló-fókalauznől. 
Nemcsak azért osztották be 
őket erre a nehéz és felelős
ségteljes munkára, mert szak
mailag jól képzettek, s mind 
férfi, mind pedig nódolgozó 
társaik között megbecsülésnek 
örvendenek, hanem azért is, 
mert az igazgatóság szakmai 
és mozgalmi vezetése örven
detes módon felismerte : olyan 
munkaterületen, ahol ma már 
többnyire nők dolgoznak, ott 
a felügyeletet, az ellenőrzést 
is az arra rátermett nőkre kell 
bízni. 

A fővizsgáló nl5k jó munká
jukkal máris bebizonyították, 
hogy rászolgáltak a bizalcm1-
ra. Férfi fővizsgáló kollégáik 
és feletteseik is elismeréssel 

vezetőre, illetve jegyvimgáló- nyilatkoznak munkájukról 

ra esett a választás. Ok a vas- Kisvárdai János 

Az állomás brigádéletének 
mérlegét Horváth József, a 
szakszervezeti bizottság tit
kára vonta meg. Azzal kezdte, 
hogy a szocialista brigádok 
munkája kiegyensúlyozottabb. 
tevékenységükben csökkent a 

kampányszerűség. A korábbi 
évekhez képest kevesebb bri
gád nevezett a kitüntető cí
mek elnyeréséért folyó ver
senybe, mert magasabbra 
emelték e mércét. Az utazó 
iszolgálatná1 10 brigádban 
1 10  vonatkísérő. a forgalmi 
nem utazóknál 7 brigádban 
155 dolgozó, a kereskedelmi 
szolgálatnál 11  brigádban 131 
brigádtag, az adminisztratív 
munkát végzőknél 3 brigád
ban 23 dolgozó vesz részt a 
szocialista brigádmozgalom
ban. 

igyekezetének. Jogos igény, irányuló erőfeszítés eredmé- ,-----------------------------------------

legfontosabb a �éldamutatás 

hogy aki nem „húz", az elis
merésben se részesüljön. Töb
ben egyetértettek a javaslat
tal, hogy 4 szakszervezeti 
közgazdaságt bizottság ne
gyecUvenként rendszeresen 
hlvja össze tanácsko:::ásrci a 

szocialista brígádve:::etőket. 

nyeivel kezdte felszólalását 
S::elestey Elemér állomásfó
nök. A munkat•éde!mi őrök 
nagyon sokat segítettek abban, 
hogy 18-ról 3-Ta csökkent a 
balesetek száma. Kérte a bri
gádokat, hogy szolgálati he
lyül, szocialista megőrzésével 
is segítsék a vezetést, hiszen a 
rend é5 a tisztas.ig fejlesztése 
közös érdek . . . Az őszi forga
lom idején további ja vulást 
kell elérnie Szombathely ál
lomásnak a tehervonatok in
dításában, a uonatköz!elcedési 
terv teljesítésében. Azokkal 
szPmben akik az értekezletek 
,.sűrít.ésiében" látják a színvo
nal emelésének útj{1t, hagoz
tattll : .. Ket'l•sebb értekezlet le
gyen, de több eredmény!" S 
utalt arra a jó kezdeménye
zésre, amikor a közelmúltban 

Brigádok a főváros kapujában 
- A szocialista bTigádok- Rákos állomás dolgozói a személyszállító vonatok pontosságáért 

tuik minden körülmények kö
zött olyan munkát kell végez
niök - hangsúlyozta - ami
vel jó példát mutatnak. Néha 
előfordul, hogy nehezen érvé
nyesül a nevelőhatás. Az 
egyik rakszerműhelyi brigád 
arra kényszerült, hogy néhány 
tagot, akik nem végeztek szo
cialista brigád taghoz méltó 
munkát, időlegesen kizárja
nak a kollektívából. A hatá
rozott fellépés gondolkodóba 
ejtette a „renitenskedőket". 
Változtattak magatartásukon, 
s ma már ismét a brigád tel
jesértékű, eredményesen dol-

Novemberben rendezendő 
szakmai vetélkedőjük alapos 
előkészítésére hívta fe1 a 
szocialista brigád vezetőket 
Antal András, az szb. tagja, a 
rakszermúhely aranyjelvényes 
sz,ocialista brigádjának veze
tője. 

.,Fi1111elmii.n1,et most a zöl,
kenőmentes munkára, a vasút 
nehézségeinek leküzdésére 
kell koncentrálnunk" - mon
dotta Borsos János vezénylő
tiszt. - A vezénylés több 
támogatást vár a szocialista 

Rakos. Ez a pályaudvar az 
f:o;zak- és Kelet-Magyaro,·
szágról érkező, illetve az ar
ra induló vonatok budapesti 
kapuja. Forgalmas csomópont. 

Debreceni Károly állomás
főnökkel az igen mosLoha kö
rülmények között itt dolgozó 
216 vasutas életéről : ered
ményeikről, gondjaikról be
szélgetünk. Jcllemzö, hogy kö
zülük csupán tízen laknak a 
fővárosban, a többiek 80-1 30 
kilométernyi távolságról jár
nak be. Még a főnök sem la
lök helyben. 

gozó tagjaL .-------------------------------------
Döntően közrehatott a szo

cialista brigádmozgalom ab
ban, hogy Szombathely állo
másnak most sem kell szé
gyenkeznie teljesítrnén)·ei 
miatt. A csaknem 70 főnyi lét
számhiány, a Bp. Ferencváros 
.állomásnak a 23 kirendelt 
dolgozó útján nyújtott se.i:ít
:ség mellett is eredményes az 
állomás munkája. amiért a 
közelmúltban 170 ezer forint 
jutalmat oszthattak szét. 

A szocialista brigádtagok 
között 12 pártaktivista, 80 
szakszervezeti tisztségviselő 
és nyolc KISZ-vezető található• 
Az elmúlt oktatási évben 180 
brigád tag járt szakszervezeti 
politikai iskolára, 50 vett részt 
ismeretterjesztő előadásokon, 
1 1-en középiskolában, 7-en 
felsőoktatási intézményekben 
tanultak. Viszonylag kevés 
(100) a rendszeres színház- és 
mozilátogatók és a rendszeres 
olvasók (90) száma. De külö
nösen feltűnő a „tartózkodás" 
az egyébként is kötelezően 
előírt általános iskolai vég
zettség megszerzésétől. A 
múlt oktatá.si évben mindösz
sze egy dolgozó végezte el a 
VIII általánost, pedig az ál
lomáson 300 olyan vasutas ta
lálható, aki még nem törlesz
tette ezt az adósságát . . .  

A közeli napokban kerülhet 
sor arra, hogy a brigádok 
megújítsák az állomási könyv
tárral kötött szocialista szer
ződéseiket. 

Többet kezdeményezzenek 
a szocialista brigádok és ta
núsítsanak nagyobb · aktivi
tást, a meghirdetett társadal
mi rendezvényeken való rész
vételben. Hogy miért és mi
ben? Részletesen szólt erről 
Horváth József. Felhívta a 
figyelmet a naplóvezetés (a 

vállaláson kívül tel.iesít ett 
munkák se ma1·adjanak ki!) 
fontosságára is. 

Félre a sab!onokat! 

A vitában elsőnek Kádár 
István vonatkísérő szocialista 
brigádvezető szólalt fel. Bri
gádju:kban sok a vidéki, s ez 
megnehezíti a kulturális jelle
gű felajánlások teljesítését. 
Gyűlésükre is rendszerint csak 
akkor tudnak időt szakítani, 
amikor a várakozó helyíség
ben találkoznak a brigád 
tagjai. Jó eredményeket lcöny-
1,•elhet el a brigád e munkás
vonatolc menetrendszerílségé
nek javításában és a balese
t«k megeWzésében. 

Papp János forgalmi mű-

Szocialista módon dolgozni, tanulni, élni! 
Máslélszóz brigád versenyez az Északi járműjavítóban 

Ki ismeri Julius Fucsik ne
vét? 

Amikor Lovas .Imre műve
zető 1964-ben kérte az újon
nan alakult brigádot, hogy a 
cseh költő és hazafi nevét vi
seljék, a javítók - bár helye
seltek - megvakarták a fejü
ket. Névadójukról bizony még 
ők sem hallottak. Azóta tör
tént egy s más a MAV tszald 
Járműjavító üzem 10 B. osz
tálya villamosmozdony-javitó 
brigádjának életében. l\Iég ala
kulásuk évében kiérdemelték 
a szocialista címet, egy év 
múlva megszerezték a zász
lót, 1969-es munkájuk jutalma 
bronzplakett lett, és az elmúlt 
évi munkájuk alapján az idén 
beléptek ez arenykoszorúso1� 
táborába. Most újabb felada
tok megoldása vár rájuk. 

Mit kell tenni ? 

A brigádvezető, Szedlár Ist
ván 26 éve tagja a pártnak 
és a szakszervezetnek, de már 
a háború előtt kapcsolatban 
állt az ifjúmunkás-mozgalom
mal. 

- Nekem három szenvedé
lyem van: a munka, a család 
és a Fradi - mondja -. Ré
szeiben és egészében is szí
venihez nőit valamennyi. A 
fiam tizenöt évuel ezelőtt ki
ttínőre végezte az általános 
iskolát. Jelentkezett a tech
nikumba, de visszeutasították. 
Nem protezsáltam, az biztos. 
Később kérdezte is az igazga
tó: ,,miért nem szólt az elv
társ?" Miért szóltam volna? 
!gy hát szalcmát tanult a gye
rek, bevonult, leszerelt, és 
akkor látott hozzá e középis
kolához. Én csak akkor fogtam 
a kezét, ha rossz irányba in
dult. [gy vagyok a brigádom
mal is. Hagyom őket, hadd va
lósítsák meg elképzeléseiket, 
és ha úgy alakul a helyzet, 
mondom nekik: ,,ne a kocs
mába m enjünlc, rangadó van a 
Stadionban", vagy: ,,ma n.yílt 
egy szép kiál!ítás". A fiata
labbakat pedig biztatom: ,,ta
nuljatok, mert úgy jártok, 
mint én a fiammal. Hiába 
van 45 munkás év a vállamon, 
vitá!nkban ő az iskolában 
szerzett tudománnyal érvel, és 
én Tendszerint alul maredok". 

Persze, nincs szüksége Szed-

lár Pista bácsinak arra. hogy 
igazát gyakran kelljen védeni. 
Megbecsült, elismert dolgozója 
üzemének. Brigádvezető, é,; a 
szakszervezet termelési felelő
se, közben a két keze mindig 
olajos. 

- I\!anapsúg már más kö
Tűlmények /.ö=ött dolgozunk, 
mint régen - magyarázza. -
Elég csak arra gondolni, m i  
t:olt itt pár évvel ezelőtt. 
Agyúkályliát-al melegítettünk. 
A hátunkat égette a tűz, az 
arcu11k pedig fázott. ts mi 
uan ma? Gépelc, üvegtető, 
központi fútés. Persze, hogy 
így könnyebb jobb munkáTa, 
1nozgalmi feladetokra serken
teni az embereket. 

Valóban könnyebb. 
Az 1971-es esztendőben 144 

brigád indult a szocialista ver
senymozgalomban. Közülük 
70-nek oklevele, 1 1 -nek zász
lója, 38-nak bronz-, 76-nak 
ezi.ist- és kettőnek aranykoszo
rúja van. Két brigád pedig 
megkapta a MAV kiváló bri
gádja címet. 

A vállalások már november 
7-re is elkészültek, és a mun
kaügyi osztály iratszekrényé
ben várják az időt, amikor 
kiderül, miképp váltak tettek
re a fogadkozások. 

A vállal.ísok fajsúlya 

A Ságvári EndTe brigádot 
Kecskés Sá/1.dor vezeti. Válla
lásai közé sorolja a különböző 
újságok előfizetését. Az ő bri
gádjába tartozik Kocsis László, 
alti megfogadta, hogy kedvenc 
csapatának bajnoki meccseit 
az esetleges balsikerek ellené
re is látogatja. Nem kétséges 
- ismerve az NB I-es mérkő
zések színvonalát - hősies
nek, a brigádmoz�alom szem
pontjából mégis túl egyszerű
nek tűnik ez az elhatározás. 
Persze, azért akadnak nehe
zebb fajsúlyú vállalások is. 
Ezek közé tartozik, hogy a 
szocial ista brigádmozgalomban 
részvevőknek havonta egy
szer szal,mai továbbképzést 
tartana!, a brigádokat patro
náló gazdasági vezetők. Az 
előadások célja :  a munkaterü
leteken használatos technoló
giai és műszaki ismeretek mi
nél pontosabb elsajátítása. 

A Kandó Kálmán ifjúsági 

szocialista brigád a MAV ki
váló brigádja. A próbaterem 
17 főnyi kollektívájából min
denki tanul. Van, aki közép
iskolában, másolc különböző 
tanfolyamokon. A hármas jel
szó minden 1,övetelményének 
eleget tesznek a brigád tagjai. 
Mégis van újabb és újabb 
gond. A brigád 1962-ben ala
kult, ám az akkori gárdából 
csak a jelenlegi vezetó, ifjabb 
Nyiráti József maradt itt hír
mondónak. ts a többiek? Mi
vel fiatalok, és mert állandóan 
képzik magukat, önmaguk 
előtt nyitogatják a kapukat. 
Gazdasági vezetőkké válnak, 
művezetők, üzemmérnökök 
lesznek, képességül,tól, iskolai 
végzettségüktől függően. Aztán 
ott a honvédség. A kétévi ka
tonáskodás újabb kiesés. f:s 
tagadhatatlan, hogy a ktsz-ek, 
termelőszövetkezetek elszívó 
hatása ebben a, korszerű üzem
ben is érvényesül. S kiket csá
bítanak? Természetesen a fia
talokat, a jó szakembereket. A 
Kandó brigád pedig csak ilye
nekből áll . . .  

Lehel magasabb a mérce ? 

Kurucz Imre, munkaügyi 
előadó, a szocialista brigád
verseny üzemi felelőse mond
ta: 

- Nem szabad a fellegekbe 
engedni a mozgalmat. Azt 
akarjuk, hogy iLt a földön tör
ténjenek a vállalások, és akik 
teljesítik azokat, ne legyenek 
szentek. Célunk azonban to
vábbra is a szocialista ember
típus kialakítása. A mozgalom 
eljutott oda, hogy akár mage
sabb is lehet a mérce. üze
münk munkásai, szocialista 
brigádjai készek, alkalmasak 
arra, hogy a mindennapok 
,,apró munkáját" jobban elvé
gezve hajtsák végre e ma for
radalmi tetteit. Képzettségük 
nőttön nő, de ezzel párhuza
mosan mindnyájuknek sokkal 
több időt kell fordítanunk az 
elgondolások - a gazdasági 
és a politikai feladatok 
konk1·ét, gyakorlati végrehaj
tására. S a további út keresé
sében méltán számíthatunk 
üzemünk szakszel"Vezeti bízott� 
ságára is . , .  

H, K. 

- A ;óra vagy ci ross:?Ta kí
váncsi ? - kérdE.'Zi mooolyog
va. 

- Mindkettőre. 
- No, al:kor essünk túl elő-

ször a nehe.::én - mondja, és 
máiis kívülről mutatja az ap
ró ablakos, barakkszerű felvé
teli épületet : 

- Tessék nézni: a. teteje 
kátránypapír, ,,csatornarend
s=ere" ol114n, hog·y cimínt meg
ered a= eső, nyakunkba fo
luik a ví= . . •  

Csak egy kis renoválás 
Ezután son·a benézünk va

lamoonsi helyiségbe. A íűtésre 
hasas vaskályhák szolgálnak, 
a napfényt a neoncsövek vi
l.agítá.,;a pótolja. Az oktatóte
rem a „mind�nessLoba'' :  itt 
tartják az eligazítástól kezdve 
az ünnepi rendezvényekig be
zárólag valamennyi hivatalos 
és kulturális összejövetdüket. 
Jó. ha ötven ember befér. A 
falakon penészfoltok. A v-.:i
róteremnek legalább 150-200 
embert kellene befogadnia, 
ehelyett körülbelül 35-40 
utas fér el benne. 

- Itt valamil:oT egy f'ettene
tesen csúnya marhavagon állt, 
az volt a p6tváróte,-em - ál
lunk meg a váró mellett. 
Társadalmi munkát:al ma
gunknak leellett kiásni és eltá
volitani, hogy inkább növé
nyekkel, padokkal népesítettük 
be a helyét. 

A felvételi épület környékén 
és a szolgálati helyiségekben 
sok a virág, s mindenütt f'en.d, 
tisztaság. Amikor megemlítem, 
hogy ez mennyire tetszik, 
mert bizonyára azt is tükrö
zi, hogy az itt dolgozó vasuta
sok szeretik állomásukat, Deb
receni Károly egyetértően bó
logat. 

- ETT'e mi sokat 4dun7c, ria. 
már a nagyon régen. hiányolt 
korszerű felvételi épületre még 
a negyedik ötéves tervben sem 
�zámíthatunk. Mindössze 250 
ezer forintot szava..."L.ak meg a 
renoválásra, ami bizon11 
édeslcevés - magyarázza a 
főnök. - lgu hát tisztasággal, 
renddel igyekszünk pótolni a 

„lényeget". De most már e 
jóról is beszél;iink • • •  

Büszkén mutatja a néhány 
évvel ezelőtt épült, makulátla
nul tiszta laktanyát, majd a 
korszerű rendelkező toronyban 
a-z integra-dominó biztosít.s-
berendezés jelfogó termét, az 
emeleti műszerfalat, illetve a 
kezelőasztalt. 

Egész "Magva.rországon 
csak 7iat nagy állomáson van 
még ilyen - mondja, s a 
majdnem száz ember munká
ját helyettesít-'í berendezés vá.
gányhálózati tábláján pillana
tonként gyulladnak ki a jelzé
sek. 

'őszintén szólva 
A főnöki szobába visszatér

ve már Katona János forgalmi 
oktatótiszt, a szakszervezeti 
bizottság termelési felelőse 
vár. Ot a szocialista brigádok 
életéről, s főként arról kérde
zem : hogyan tudják teljesíteni 
kulturális vállalásaikat I több 

mint 100 kilométeres kör;:;etből 
bejúró vasutesoT-? 

- őszintén szólva : sehogy 
- válaszolja Katona János. -
Lega libbis nem ÚDJI, mint 4 

szerencsésebb körülmények 
között dolgozók. őt brigádunk 
tagjainak mintegy 90 százaléka 
családos, középkorú. ember, és 
örülnek, ha a 1 Z órai szolgálat, 
a hosszú ut4:zás és az otthoni 
munka után a televí::ió elé 
ülhetnek. De higgye el, hogu 
mi a szocialista módon dol
gozni, tanulni és éZni! - elvet 
szigorú értelmében fogjuk fel. 
Az utolsó öt évt e·n például 
nem volt közfeltűnést keltő 
balesetünk, gazdasági fel.ad.a 
tainkat állandóan élüzem-szin
ten teljesítjük. Ami pedig 
kulturá.lis vállalásainkat ille
tt, ebben főleg a továbbképzés
re, a szakvizsgák megszerzésé
re, a &Zakszervezeti és a párt
oktatásra fektetjük a súlyt. 
Nálunk kivétel nélkül min
denki szervezett 'dolaozó. 
f:vente több szakszervezeti 
rendezvényt is tartunk, amely
nek az a célja, hogy a vezetők 
és a beosztottak jobban ismer
jék egymás gondjait. Ennek 
kedvező hatása megmutatko
zott például a szeptember 19-
én megtartott coomóponti mű
szaki konferencián és az azt 
követő termelési tanácskozá
sokon, amikor is e személy
szá!!ító vonatol, menetrend
szerúségére, az utazás kultu
ráltságának ;a.vítására tettek 
felajánlást 4 brigádok. Az a 
célunk, hogy indokolatlan fel
tartóztatások nélkül, pontosan 
bocsássuk át az állomásunkat 
naponta érintő 80 munkásvo
natot és a többi expressz-, 
gyor3- és távolsági személyvo
natot. A vállalás teljesítése 
mintegy 50 OOO utas érdeke, 
hiszen a hatvani vonalról 
húszezer, Szolnok-Nagykáta 
felől harmincezer dolgozó jár 
Budapes_tre naponta . . •  

Egy jólctvánsag 
Közben néhány brigádnap16 

is előkerül. A B-túr Petőfi
brigádjának bejegyzései között 
több mozilátogatás, a vietnami 
kiállítás megtekintése, közös 
szórakozás, kirándulás is s.ze-- · 
repel. 

- Sajnos, nem minden bri
gádunkra jellemző az efféle 
kulturális vállalások teljesíté
se - veszi át ismét a szót az 
állomásfőnök -, de ez nem 
csupán ez akaratukon múlik. 
Az okokat már elmondtuk. 
Egyet awnban kijelenthetek : 
minden állomásnak ilyen kö
zfüségi szellemet kívánok/ Az 
egymáson való segíteni aka
rásnak csak egyik példája, 
hogy László Mihály forgalmi 
szolgálattevő családi házának 
építéséhez az A-túr majdnem 
valamennyi bri!itádtagja khro
nult. S ha figyelembe vesszük 
a saiátos körülmények-et, s 
mindazt, amit most a saját 
szemével is láthatott, talán 
nem szerénytelenség. ha azt 
állftom: mindent memeszünlc 
a11.11a.k bizonv!tására. hog,1 itt 
több mint kéts:::áz ember ipe-n
is s:::ocialista módon él és dol
gozik . . .  

L. Simon Zsuzsa 
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Van pénz, 
nincs igény? 

A. szakszervezetek érdekvédelmi tevéken�
�ek szeri,:es résre a dolgowk nevelése, művel�gi 

szintJének állandó emelése. E nevelőmW1ka különböző 
formában és különböző eszközökkel valósul meg. A ki
tűzött nevelési cél kielégítéséhez a sza.k:s.-rervezet.i bi
zottságok köl.tségvebésükben megfelelö anyagi alappal 
rendelkeznek. 

Az ismeretterjesztésre tervezett összegek 
felh�ználásá: vizsgálva, igen lehan oló képet kaoc, �
A _koU�égvetesekben_ biztosított anyagi alapnak az el
mult felevbe� CSUJ?an 27 százaléka került felhasználú.s
ra. Ez azt 1gazolJa, hogy a i:zakszen•ezeti bízott.s[ '.'ok 
�yomó többsége nem foglalkozik súlyának megfele
loen ezzel a fontos, a dolgozók múv�•r;,1c, · t  s��• tu. ne
velési formával. A vizsgálatok során sokszor hallani azt 
az érvelést, hogy azért nem tudnak ismeretterjesztő elő
adásokat szervezni, mert nincs rá anyagi fedezet. Am.i
kor a meglevő pénzösszegek fel nem használását kell in
dokolni, akkor a legtöbbször az a válasz hogy nem 
igénylik a dolgozók. A két indoklás között az igazság 
valahol középen v:3n._ Es pedig abban, hogy fel lehet (és 
fel is kell!) hasznalni a tervezett összegeket, ha a szak
szervezeti bizottságok a helyi igények és szükségletek 
birtokában kezdenek hozzá a szervezéshez. Ha az érdek
lódés felkeltését szolgáló agitációs- és propa�damun
ka különféle módszereit alkalmazzák, és az általuk igé
nyelt formák és módszerek kielégítésére törekednek. 
A kózvéleménykutatás eredményekérrt felmérhetők az 
igények, az igények kielégítésével. pedig felhasználhatók 
az ismeretterjesztésre szánt összegek. 

Eredményeket awnban csak akkor várhatunk, 
ha a tevé.1-enység nem merül ki a szervezési munká
ban, hanem az a szakszervezeti biwttságok állandó és 
folyaroaws feladatává válik. Az L<;meretterjesztó tevé
kenysé� lebonyolításához egész éven át biztosítani kell 
a személyi és tárgyi feltétel.eket. A kultúmevelési bi
wt:L<;ágoknak kell a helyzet magas.Jatán áll.ndok, ha el 
akarják érni, hogy az indulá.-skor elért eredmények to
vább gazdagodjanak. Gondosan kell foi;clalkoznlok mind 
az előadókkal, mind a hallgatókkal. Az előadók iránti 
gondoskodás alapvető követelménye, hogy tájékoztatást 
kapjanak a hallgatóság összetételéről, ezáltal mondani
valójukat azok műveltségi szintjéhez tudják igazítani. 
Ennek megfelelően: érthetö, ne elvont előadásokat tart
sanak, ami a hallgatók érdeklódését, nem pedig Wlal
mát váltja ki. 

Amikor az ismeretterjesztés kiemelkedő helyét és 
szerepét hangsúlyozzuk, egyben kifejezzük annak szük
�ge:s.-..;égét is, hogy a szakszervezeti birotlságok jelen
tős'-�üknek megfelelően foglalkozzanak ezzel a dolgo
zók művelődé;ét segítő tevékenységgel. 

Elvárjuk az ismeretterjesztésre terverett összegek 
céfü;inyps, IIl.)z;adék4\ll\Il (elh=átirsát,• és hogy a „van 
ige1111 - nincs pénz; uan pénz - ,iincs igény" hely•elen 
szemléletet a kultúrnevelési bizottságok felszámol iák. 

T. B. 

l\fAGYAR VASUTAS s 

Í G Y  I S  LE H E T �  Marad-e a IV. hely ? 
A pécsi vasútigazgatóság 

területén 8731 vasutas 682 bri
gádban küzd a szocialista 
brigád cím különböző fokoza
tainak elnyeréséért. Köztük 
nyolc ifiúsági brigád is van, 56 
ta<?<Xal. A női brigádtagok szá
má 906. 

Sokrétű, változatos program a szolnoki Járműjavító művelődési házában 

A szolnoki járműjavító mű
velődési házának lombos fák
kal övezett, újonnan tataro
zott épülete hívogatóan tekint 
a közeledőre. Tiszta, szép, 
gondozott külsejével sz,nte 
kínálja magát. Távolból a kü
lönböző üzemré.;zek gépei
nek zakatolása, sustorgása 
hallik, de a mű ·elódési házba 
lépőt csend, kellemes környe
zet fogadja. 

Keresik az újat 

Az intézményt immár egy 
évtizede igazgatja - a társa
dalmi vezetösé�gel ö&SZ.han;;
ban - D. Nagy János, alti az 
elmúlt éve·. iorún sok--;ok ta
pasztalatot gyűjtött, és ezek 
birtokában könnyedén igazo
dik el a kulturális élet szei-te
ágazó labirintucsában. MW1ká
ját az állandó újat keresés, a 
napi feladatokhoz való kap
csolódás, a wha nem szűnő 
lelkesedé<. jellemzi- önmagá
val SZAmben is ihén. ·es. ezt bi
zonyítja, hogy tavaly beiratko
zott a SZOT Központi Iskola 3 
éves néoművPló-kön •vtáros 
szakára. Soha. nem elégedett, 
mindig többr<'. szebbre, na
gyobb eredményekre vágyik, s 
egyre magasabb mércét állít 
maga, s a múvelödési ház elé. 

Az üzem előtt álló feladatok 
sikeres végrehajt:.sához szük
séges segib,égad:\st a művelő
dési ház mindenkor szem előtt 
tartja. Ennek kiiszönhető. hogy 
a vállalat vezetösége t"iszo11-
zásképpen a.nyagi és erkölcsi 
megbecsülésben Tés=esíti a 
múvelödési házat. 

A klub minden nap nyitva 

A régi épület már nem fe
lelt meg az új igényeknek. 
Szükségessé vált több szakkö
ri helyiség, klubhelyiség ki
alakítása. A művelódé.,; ház 
vezetősége öntevékenyen meg
oldotta ezt a feladatot is. Rö
videsen öt új elóadótermet ad
nak át a kiscsoportos foglalko
zások lebonyolítására. További 
tervek között . zerepeJ a könyv
tárhelyiség bővítése, olvasóte
rem kialakítása, új igazgatói 
iroda létrehozása. A ház te-

hát egyre épUl, szépül, s mind
inkf':>b betölti hiYalásáL 

Az intézményen belül sokré
tű, színes, valtozatos munka 
folyik. A szabadpolcos könyv
tár 8000 kötettel várja és szol
gálja ki az olvasókat. A fel
nőtto,da ást üzemi kihelyezett 
iskola, vasútgépés::eti szakis
kola, korrepetálás. matema
tikai-fizikai szakkör, szak
munkásvizsgára elökészítö 
tanfolyam segíti. Az i�meret
terjesztést korszerű �zemlél
tetéssel teszik vonzóbbá. A 
szórakozást filmvetítés, játé
kok. táncos klubestek bizto
sítják. 

A szocialista brigádklubot 
1970 januárjában hozták lét
re. Ma már csaknem 300 tag
ja van. A brigádtagok rend
szeres látogatói a nagy becs
ben tartott klubhelyiségek
nek. A klub naponta nyitva 

gozó 70 százaléka szocialista 
brigádtag. A politikai oki.alt.s 
tanfolyamainak t'ibbségét is a 
müvelódki házban tartják. 
Nem ritkaság, hogy egy bri
gA.d alkot ecy tanfolyami cso
portot. 

A hármas jelszó jegyében 

A szocialista brigádok ben
sőséges ünnepségen búc:;úztat
ják nyugdíjba vonuló munka
társaikat. Sokan a megérde
melt pihenés idején sem vál
n� hűtlenné klubjukhoz. 

A szolnoki járműjavító szo
cialista brigád'ai könnyen va
lóra váltják a h� mas jelszó 
kulturális vállalásait. Ahol 
ennyi lehetőség közül lehet 
válogatni,  ott mindenki kielé
gítheti művelődési igényeit . . . 

Tóbiás Béla 

A pécsi csomóponton, amely 
az idén megkapta a kiváló 
pa.súti csomónont kitüntetést, 
133 bri<!ád 1684 tagja verse
nyez vállalásai teljesítéséért. 
A Szocialista szolgálati hely, 
illetve szocialista üzemrész 
címért 7 szoleálat! helv és 26 
üzemrész dolgozói versenyez
nek. 

MivPI a szocialista brigád
mozgalom nagv erőt képvisel, 
a vasút heh·i vezetői bizalom
mal sz:,mrtanak a brigádtagok 
má�odik f/Slévi ió munkájára. 
Sokat segíthetnek ugyanis ab
ban. hn�v az Igazgatóságok 
versenvében a pécsiek az elsó 
félévi nP"vedik helvezésnPl, i l
letve a 96 s,ázalékos teljesít-
m.<nv,-,él jobb ere<lménvt érje-
nek el. Halmai János 

á!J a tagok elött, közöttük meg- r-------------------------
lepően sok a fiatal. Kötött és 
kötetlen programok váltogat
ják E>gymá,;t. A:z. ismeretter
jesztő eláldássorozat egy�gy 
foglalkozas�n 60-70 a láto
gató. ,.A szocialista bri.gádve
zetök lélektana." címmel in
dult hat előadásból álló soro
zat. Tapasztalatcserevel ösz
szekötött Ol'S7.ázjáró kirándu
lások színesítik a progra
mot. Többek között jártak már 
Dunaújvárosban, s ott megte
ltintették a Va.smúvet. A pécs 
-harkány-silclósi út a Pécsi 
Porcelángyárban tett tapaszta
latcserével társult. � jártak 
már Aggteleken, Jósvafőn, a 
szan,asi arborétumban, Sop
ronban, Fertőrákoson, Nagy
cenken, Salgótarjánban. 

A filmesztétikai nevelés 
szolgálatában részt vesznek a 
tavas.zi, őszi swvjet íilmhete
ken. A bemutatásra kerülő leg
jelentősebb alkotásokat s>.ak
emberek irányításával értéke
lik, megvitatják. 

Az „Egy hónap, egy könyv"
mozga!o,n lényege, hogy ha
vonta a könyvtár által aján
lott könyvet elolv-assak a dol
gozók. s annak tanulsága, t bri
gádé.rtekezlelen megvitatják. 
A mozgalomban 19 brigád 
mintegy 200 íöveJ vesz részt. 

A szakszervezeti politikai 
oktatásban ré6zvevő 460 dol-

Hároni 
vasutas brigád 

a megyei döntőben 
A Korunk valósága 1970/71 

elnevezéssel tavaly indított 
Hajdú-Bihar megyei vetélke
dő döntőjét október 14-én tart
ják Debrecenben. Az eddig 
lezajlott selejtezők, illetve 
elódönt,ők során 67 vasutas
brigád 739 tagja vett részt a 
beL és külpolitikai, szakmai, 
munkajogi, természettudomá
nyi, irodalmi ismereteket 
igénylő versenyeken. 

A szeptember 17-én rende
zett megyei elődöntőn Hajdú
Bihar üzemeinek, vállalatai
nak 33 brigádja szerepelt, s 
ezek között hat vasutasbri
gád volt. Kiváló felkészült
ségről adtak számot a debre
ceni vasútigazgatóság, a deb
receni építési fönökség, a von-

ta.tási fc3nökség és a járműja
vító tize,n szocialista brigad
jai. 

Az október 14-i döntóbe 
jutott hat brigádból három 
képviseli a vasutasokat : az 
igazgatósági anyagkönyvelö 
Bokányi Dezsö brigádja, a 
MA V Járműjavító személy
zeti és munkaügyi osztá:15'ának 
Április 4. brigád.ia és ugyan
csak a járműjavítóban dolgo
zó, Kilián Györgyröl elneve
zett kocsilakatos brigád. 

Mindhárom brigádunk nagy 
szorgalommal és lelkesedéssel 
készül a döntő küzdelemre, s 
felkészülésükhöz a szakszol
gálati és tömegszervezeti veze
tők is igyekeznek minden se
gítséget megadni. 

Turistal<ént Spanyolországban 
ÚT/JEGYZET IIL 

a hegyoldalba épített „vursll" 
érdekes szórakoztató játé
kai. pörgettyűi, villan�rká
nyai kozött. Lent a téren, a 
tenaer p�rtján, óriá.i kőoszlop 
tetején áll Kolumbusz Kristóf 
szobra- Jobblát felemelve a 
végtelen víztükörre mutat. 

Hatmillió forint 

újítók tették az asztalra 
RövM fütty"S:>.Ó, indulá.«. A 

rango.-s for„almi szolgálattevő 
fején ga7..dagon aranyowtt vö
rös sapka. kezében ö.sszecsa
va\-t jelzózás.zló. Spanyolor
szágban nem tá.N:sával me
nesztik a vonatot. 

A kocsi pompás rugózatú, s 
olyan simán robogunk, mintha 
egy magasban úszó repülőgé
pen ülnénk. A:z ablakok mel
lett elrejtett hangszóróból 
lágy muzslka szúródik. 

Alci!"CSak egy nagy varáz-16 
suh.intana a pálcájával, úgy 
tűnik el Madrid. úticélom Va
lencia, spanyol hon egyik leg
szebb városa. A töltés mentén 
óriási kaktus:zok meredeznek 
az ég felé. Itit-ott kis patakok 
felett rohanunk át, miközben 
a hídszerkezetek és a kerekek 
surranása igyekszik túlmui:;.i
kálni a La Paloma andalító 
zenéjét. 

,,Jó utat, kolléga!" 

Belép a fülkébe a. kalauz. 
Itt most ő a spanyol vasutak 
egyetJen ura. Külseje, egész 
megjelenése tekintélyes. 
Aranykeretes szemüveget vi
sel. Az. utasok - mint amikor 
a parancs,nok lép be a legény
ség közé - egyszerre rendet 
teremtenek a körny�tük.ben. 
Lábukat a szabad ülésekre 
felrakó amerikaiak is alkal
mazkodnak az . ,új helyzethez.". 
A kalauz megkezdi a jegyek 
kezelé.sét. Közben egy csinos 
stewardess nagy tálcán csoko
ládéféleségeket és cukorkát 
kínálgat az u\a50knak. 

A kalauz hozzám lép_ Hosz
szan nézegeti a RENFE ál
tal kibocsátont szabadjegyet. 
Fejét c,;óválja, de a pillantá
sa bátorít. Olaszul magyaráz-

m, hogy erre a vonatra nem 
érvényes a jegyem, de amint 
megtudja, hogy magyar vas
utas �ok., máris hozzáte
szi : 

- Uta.zzon nagyon jól, seg
nor inspéátare ! 

Elmondta azt is, hogy az 
egyetlen vonat, amelyre a je
gyem érvényes lett volna, 18 
óra 20 peretől reggel 7.30-ig 
döcögi végig a Madridtól Va
lenciáig tartó 500 kilométeres 
utat. Örültem, hogy a világ
va.sutasság nagy családjában 
egy ilyen emberrel, igazi kol
légávaJ, jó baráttal találkoz
tam. 

Ezután már az út kelleme
sebb része következett. Lekö
tötték figyelmemet a kopár 
tájak, a k;száradt patakmed
rek, a szétszórtan váltakozó 
narancs- és ci troml!getek, az 
óriási hegyek, lankás völ
gyek. 5 az elrohanó, különös 
világ egyéb kontrasztjait is 
jól sejtheti az átutazó turista. 
Mert a városokat - ahol fel
fe1tünedeztek a' fényes villák, 
hotelek, mulatók, luxuspalo
ták épülettömbjei - földhöz
ragadt kunyhók, nyomorúsá
gos viskók, szegényes házacs
kák szegélyez:1lék. 

Öreg este érkeztünk Valen
ciába. Miközben a hórihorgas, 
hófehér paloták, az éjjel-nap
pal susogó, sokszínű kutak 
között, a nyüzsgő utcákon bal
lagtam egyszerű - 200 peze
táért bérelt - szállóm felé, 
nem tudtam szabadulni a 
diákkoromban tanult spanyol 
tangó dallamaitól : ,,Drága hó
bort, bódító volt Valencia . . .  " 
Bárrnilyen giccsesnek hang
zik, köszöntem hazámnak, 
vasútunknak, kalandos terrné
sretű magamnak és jó sor
somnak, hogy ide is eljuthat
tam. 

Egyik városnéző &'tan 
mlután megtekintettem a vi
lághlrú kisvá.ro.� parkjait, 
megann)'i klassz:kus templo
mát, múzeumait - egy öreg 
pappal t,ilálkoztam. Ha nem 
visel csuhát. azt. hittem 
volna. hogy ,ulnmi baloldal!, 
illegális politikai szervezet 
szemináriumi vezetőjével 
akadtam ö,;sze. 

Mint a �;hk.ík .. 

- Nézzen szét uram! 
magyarázta. - Mint termő
földet a sáskák, úgy lepték el 
hazánkat az amerikaiak és az 
angolok. Itt minden az övék 
lehet, közben a nincstelen tö
megek osztályrésze csupán a 
nyomor, a jogfosztottság • • •  

Spanyolországi tartózkodá
som idején soksror eszembe 
jutoUak az öreg pap szavai. 
Barcelonában is láthattam, 
mennyire igaza volt. 

Vale-ncia és Barcelona kö
zött egyébként több mint hat 
óra alatt tette meg vonatom a 
290 kilométeres távolságot. 
Jegyem miatt végre senki nem 
emelt kifogást, s jó  érzés volt 
„teljes j ogú" utasnak lenni. Az 
út feledhetetlen. Az egyik ol
dalon komor hegyek. a másik 
oldalon pedig a Földközi-ten
ger hol kékes, hol zöldes hul
lámai ostromolják a sziklás 
partokat. 

Barcelona a Földközi-tenger 
egyik gyöngyszeme, és a 
templomok városa. Panorá-
máját legjobban a mi Gellért
hegyünkhöz hasonló magas
lati-ól szemlélheti a turista. 
Az ott levő ódon várhoz 
egyáltalán nem szerény áron 
- fogaskerekűvel és „libegő"
vel szá11ítjíik fel a látogatók 
ezreit. Lefelé kellemes a séta, 

Ime, a félelmet nem ismerö 
ember - gondoltam -. aki új 
világrészt fedez fel . Akárcsak 
a mai kor hősei! Égen, vízen. 
szárazföldón - mindenütt ú1 
területet, i:smeretle-n titkokat 
tár fel . . .  

Barcelonában is a fehér ház
színek dominálnak. De több a 
régi, szűk utca. és - azt hi
szem - m� több az autó. A 
barcelonai spanyolok jobban 
kedvelik a divatot, mint bár
melv más ottani város lakói. 
Sötét 1'Uhát, fekete cipőt hor
danak. N,·akkendő nélkül 
főként délután - nem látható 
az utcán b3rcelónai. A forró 
nadrág ritkaság, de mini
szoknyát elég sok nő visel. A 
népviselet annál gyakodbb. 
mert igen tisztelik a népmú
vészetet. 

Mindenért fizetni! 

A templomok előtti tereken 
esténként gyakran össze
gyúlnek a fiatalok. öregek, 
hogy az e célból ös,szeverbu
vá]t zenekar népi mu,_sikájá
ra táncoljanak. Kört alkotva, 
nagy-nagy vidámság'(al rop
ják a táncot, néha még akkor 
is. amikor már jócskán esik az 
eső. 

Ilyenkor mindenről. elfe-
ledkeznek. c<sak arról nem, 
hogy „mindenért fizetni kell". 
Ezt a közmondá. t éppen a spa
nyolok tudják jól. Me!Tjelenik 
a körülálló bámészkodók kö
zött a zenekar vagy a templom 
megbízottja, és 10-20 pe7°tá
kat perselyez össze • tóliik. 
Még a táncolóktól is. S min
denki fizet. Aki nem, az nem 
nézheti a -1<-\ncot. és nem hall
gathatja a muzsikát. 

Én is otthagytam néhány 
pezetát . . . 

Gergely József 

Nemrégiben tanácskozást 
tartottak a szegedi igazgató
ság területének szerl-llri dol
gozoi, a szertárak gazdasági, 
párt-, KISZ- és szakszervezeti 
vezetői. A tanácskozást a mű
szaki fejlesztés, a termelés 
menn,·,ségi és minőségi javí
tása céljából rendezték. Beszá
moltal� többek között a szer
tárak újító mozgalmának !ej
lődéséröl is. 

A jelentésből kiderül, hogy a 
harmadik ötéves terv idősza
kában a szegedi igazgatóság 
szertárainál az elfogadott és 
beveze:et újításokkal töt b 
mint hatmillió forint kimutat
ható ga.:.dasági megtakarítást 

értek el. Ez azt jelenti, hogy 
a szertárak újítói évente több 
mint egymillió forintot tettek 
a i·asút, a népgazdaság aszta
lára. 

1966-tól 1971. augusztus vé
i;téig 123 beadott, 52 elfogadott 
Javaslat után 16 448 forint újí
tási díjat fizettek ki. Különö
sen figyelemre méltó módon 
és ötlet€'Se!l dolgoztak Békés
cs�ba, Kiskunhalas, Szeged
Rok11_s, Szeged-Tisza, Szentes, 
Mezohegyes szertárainak újí
tói, mind a benyújtott mind 
a kivitelezett újításaik �zámát 
tekintve. 

Szilád! Sándor, 
Szeged 

Levél egy ta nácse lnöktő l 
.. .Kös-::sö••ö ... a „as,rtaRoh segitségét 

.
. 

Nagytálya a kis községek közé tartozik, alig 900 lakosa 
va.i,. Ebból __ körülbel�l 100 vasutas dolgozó, a MA V-nyugdíja
so� ero:ut�. A vas_utasok azonban számarányukat jóval meg
ludado __ mert�kbe� kiv_eszik a részüket a társadalmi munkából, 
kozséguk fe3le_sztesébo_l. Pedig, amint látom, nagyon elfoglalt 
em�erek, nehez szolgálatot, látnak el. Hat éve működik köz
ségunkbei; a V�suta.s-P?stas Klub. Működését a megye járási 
�rve1 ehsmenk, mW1kaját támo�atják. Magam is nagyra ér
tékelem tevékenységüket, mint községi vezető. 

Nagyrészt a va:u�okn�k, a klub tagjainak. az általuk ,·ég
zett m.�� koszo!l�_eto, h<?gy eszpresszóhelyiség épült 
�a�yán, ta�dalm1 osszefogassal. A kömég par-kosításából 
� kivették részuket, néhány közterületet gondos munkával fá
:'1tottak be. Társadalmi mW1kával építették klubhelyiségüket 
ts,_ ahol szabad idejükben szórakozhatnak, szak:mal-polltikai 
eloadássorozatokat hallgathatn�. 

!!ze__ret;lék a 
__ �zsé_f!i!-_nkben lakó minden vasutassal kezet 

fogni, es ugy, Tculon-kulön megköszönni értékes munkájukat 
Ei.:re azo�ban alig!_la _:van mód, ezért lapjuk hasábjain mondok 
mmdnyáJuk:nak koszonetet lelkes, odaadó tevékenységükért. 

Tóth JánosnE. 
Nag,vtá.lya község tanácselnöke 
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Lengyelországban ülésezett 

az USJ( XXVL kongresszusa 

Kényelmeskedók 
Szeptember 18-án a 336. 

számú vonat poggyászkocsijá
ban expresszáruként utazott 
egy mosógép és egy horgany
zott lemezből készített mosó
teknő. Gazdájuk a Kelet! pá
lyaudvaron adta fel őket Tar 
állomásra. Ott azonban nem 
vették át a küldeményt a vo
nat kezelőjétől, mondván, 
hogy nincs szolgálatban a 
malházó. 

Musz11nában, a lengyel vas
utasok üdülőjében szeptem
ber 20-24 között ülésezett a 
Vasutasok Nemzetközi Sport-
1zövetségének XXVI. kong
rrsszusa. A kongresszuson a 
magyar vasutas sportolókat 
Kellner István, szakszerveze
tünk kultúrnevelési- és sport
osztályának vezetője képvi-
11elte. 

A kongresszuson 37 tagor
szág képviselői vetlek részt. A 
beszámolót dr. Herbert 
Schartl (Ausztria), az USIC 
főtitkára tartotta. Hangsúlyoz
ta, hogy a vasutasok sport-
112:ervezeteinek az olimpiai fel
készíilést segíteniük kell. Meg
tisztelő feladatuk részt vállal
ni a versenyek szervezésében, 
a sportolók nevelésében. 
Tartsák szem elótt a sport 
tisztaságát, miközben felké-
szítik a vasutas versenyzőket 
a müncheni olimpiai verse
llyekre. 

A kongreszuson megválasz
tották az új elnökséget és a 
technikai bizottságot. A ma-

gyar vasutasok sportban el
ért eredményeinek elismeré
sét Wkrözi, hogy Magyaror
s:ágot ismét az elnökség so
raiba választották. Új elnök 
került megválasztásra MarceZ 
Redempt személyében, alti a 
fr;.:ncia vasutaknál dolgozik. 
Fótitkárrá ismét dr. Herbert 
Schartl-t választottak. Az el
nökség tagországai : Ausztria, 
Belgium, Csehszlovákia, Fran
ciaország, !lfagyarország, Nagy
B1·itannia. az NSZK, Olasz
ország, Svédország és a Szov
jetunió. 

A kongresszon a techni
kai bizottság előterjesztésére 
5 éves programot hagytak jó
vá. S=ak.szervezetünk az 
1972-es évben 4 sportágban 
nevez a nemzetközi verse
nyekre, 

A kongresszus baráti légkör
ben zajlott le, tovább erősí
tette a népek. a különböző or
sz,\gok vasutasain:ik barátsá
gát. és jól szolgálta a béke 
ügyét. 

K. I. 

A gép és a teknő utazott 
tovább Somoskőújfaluig, a 
végállomásig. Onnan ismét 
vissza, a 311 .  számú vonaton. 

Tar állomás személyzete 
most sem vette át azokat, mert 
ismét nem volt málházó. Az 
expresszárú újból ment to
vább Pásztóra • . . 

Lehetséges, hogy azóta a 
mosógép es a mosóteknő meg
érkezett rendeltetési helyére, 
de vajon mit szólnak a szál
líttatók ehhez a módszerhez? 

'ts mit szól hozzá a szolgá• 
lati felsőbbség? (SZÜCS) 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok es a dolgozók 
figyeunébe ajánljuk a követ.l<ezo
ket: 

A 37. szimból: IHOG9'1971. 1. D. 

Magasabb osztá lyban 
Másodállás, mellékfoglalkozás és a 
munltavégzésre irányuló egyéb 
Jogviszony keretében történ<! mun
kavégzés. 

112402'1971. AEI. D, KB!tségveté.si 
szervek, intézmények. intézetek, 
társadalmi és vendéglátóipart szer
vek 1,okszeUátásának újboll szabá
lyozása. 

A BVSC csapata nyerte az Gyerő II., de ó is mindössze 29 
1971. évi OB II-es vízilabda- éves. A keretbe a következó 
bajnokságot, és így jövőre a játékosolc tartoznak: Pálfi, 
lagjobbak között jáls7.hat a Gyeró, Czigány, Togyeriska, 
bajnoki pontokért. Tátos Nán- Hecsei, Németh 1., Hidt•égi, 
dor, az OB I-be jutott BVSC Külkey, Gyenes, Kiss, Völgye-

Altásfoglalások a MAgyar Allam
vasut.ak dol.gozólnak fegyelml sza
bályzatához. 

Újítási előadók versenye. 

vezető edzője elmondotta, si. 
hogy, amennyire örült csapata A vízilabda-együttesnek ta
szép teljesítményének, annyi- valy „medence nehézségei" 
ra szurkol most, mert az voltak, mivel az ifjúsági és a 
együttes négy kulcsembere, serdülő csapatoknak is állandó 
akik a csapat gerincét alkot- edzólehetőséget kellett adni 
ták, más OB I-es egyesüle- az egyetlen medencében. Most 
tekhez igazolt át. Bízik azon- ez a probléma megoldódik: 
ban abban, hogy csapata, október végén sátrat állítanak 
amelynek tagjai több éve ját- az 50 méteres medence fölé. 
szanak együtt, így is megállja Ha a sátor már áll, minden 
a helyét a magasabb osztály- csapatnak lesz elegendő helye 
ban. az edzésre a két medencében. 

A szerkesztőség üzeni 
Szücs Ferenc Hatvan ;  Volos1 ... 

novsz.kl János Debrecen ; Bódogh 
Mihály Dombóvár; HalmaJ János 
Pécs; Klsvárdai János, BaJc6 Já
nos Miskolc ; Sziládi Sándor Sze
ged ; Boldlzsár Gyula Békéscsaba ; 
Nábrádi Lajos Nyíregyháza ;  Pacz 
József Curllcl ; BQgnár Károly Ta
polca : Kiss Lajos Alsóörs ; Szabó 
.fózsel Kaposvár;  Rapi Józsel Bp. 
JózsefVáros : Leveleiket lapunk 
anyagához felhasználjuk. 

Kovács Lajos Veszprém ; I. Tóth 
Jo.;tván szeged ; Gals:I Ferenc S7.en
tes : Bánfalvi Imre BudapM\: Le· 
nlelke, Uletékes helyre továbbl
totluk. 

Néhány új, fiatal tel1etséget 
�zándékozik beépíteni az 
együttesbe. olyanokat, akik
nek már régebben is ott lett 
volna a helytik, de nem sike
rült nekik helyet szorítani. A 
csapat tagjainak átlagos élet
kora most 23,5 év. A legidő
Gebb közöttük a válogatott 

Az új idényre hamarosan 
megkezdődik a felkészülés. A 
csapat fő célja: megkapasz
kodni az OB I-ben. Ezenkívül 
a vasutas vízilabda Európa
bajnoksáe; mérkőzéSE!n is sze• 
retne hel}•!állni a BVSC. 

K. A. 

Lakáscsere 

Két beutalójegy története 

- Zöldövezetben te,·ő első eme
leti, deli fel�vesü, felújitott. kom
fortos lakásomat elcserélném bel
területi basonlór&. Iskola, óvoda, 
napközi ai utcrtban.. ezenkJvüJ 
garázslehelóst,g is va,n. Tavas:rJ 
csere. f;rdeklödés telefonon : 13� 
849, Fodor. 

Szöllősi József, a váci állo• 
inásfőnökség vezetője kinyit
ja a most érkezett borítékot, 
és elgondolkozva nézi a két 
színes karton lapot. 

- Látja, a hivatali élet mo
noton szürkeségében is elő
fordul, hogy megáll az ember 
egy pillanatra, és jóleső érzés 
tölti el. Régi mondás, hogy jó 
dolog kapni valamit, de még 
ennél is kellemesebb, ha örö
met szerezhetünk valakinek. 

- úgy látom, két beutaló
jegy. 

- Igen, de ennek története 
van. Hónapokkal ezelőtt meg
özvegyült egy idős sződligeti 
vasutas. Nagyon szerette a fe
leségét, példás, szép életet él

lóra. Igen ám, de beleesik a 
karácsony és az újév. Szeren
csére, én már eltöltöttem a 
szeretet ünnepét üdülőben. El
mondtam a hozzátartozóknak, 
hogy a kívülálló nem is gon
dolja, milyen bensőségesen 
szép a karácsony egy ilyen 
helyen. Az öregeknek is jobb 
lesz talán a saját, megszokott 
környezetüktől távol, kettes
ben eltölteni az ünnepeket. 
lgy azután a rokonok is bele
egyeztek az öregek karácso
nyi-újévi távollétébe. 

Lám. ki 71lnné, mi minden

nel tö-ródik egy ál!omásfő• 
nök . . •  

Papp Rezső 
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tek. Nemrégen bejött hozzám .---------------------------
az asszonylánya, s megkér
dezte : jó kapcsolatom van-e a 
szakszervezettel. Azután el
mondta, hogy édesapjának 
szeretne egy beutalást, vala
mi melegvizes gyógyüdülőbe. 
Ehhez orvosi igazolás kell, de 
aki egy életet eltölt a mozdo
nyon, vagy fel-leszáll a sze
relvényekről, bizony annál 
könnyú az orvosi vélemény 
megírása . . .  

- Látom, jó az összhang a 
szakszervezettel. 

- Hát igen. A kérés azon
ban nem olyan egyszerú. Az 
öreg szomszédja egy kedves 
özvegyasszony. Megértik egy
mást, kicserélik a gondolatai
kat. Aranyos öregek, mind
kettőjüknek jutott az életben 
örömből is, gyászból is. A ké
rés így szólt: lehet-e kétsze
mélyes beutalást szerezni, 
nem házaspárnak? 

- S a kérés telsőbb helyen 
is meghallgatásra talált. 

- úgy látszik, hogy a be
u talójegyek elosztóhelyein 
sincsenek fából az emberek. 
A hír egyébként megelőzte a 
beutalások érkezését. Meg
tudtuk korábban, hogy de
cember 22-től két hétre szólna 
'a beutalójegy Hajdúszobosz-

Csók - százötvenezer forintért 
Miskolc-Tiszai 

pál11audvaron 
gyakori, hogy a 
reggel induló, má-r 
bennálló buda-
pesti gyorsról 
egyes utasok „át
köitöznek" a 
szomszéd vágány
ra érkező Lillafü-
red expresszre, 
hogy hamarabb 
érkezzenek a fő
városba. Nem rit
ka eset, hogy az 
átköltözők sietsé
gükben holmijuk 
egy részét a gyor
son felejtik. Nem• 
rég egy fiatalasz• 
szony is a 407-es 
gyorson felejtétte 
retiküljét. Szeren
csére Mongyi Ist
vánné jegyvizsgá
ló találta meg és 
vette magához, 
hogy Budapest-
Keleti páfyaudvar 
ügyeletén majd 
leadhassa. 

Előbb azonban 
kötelességsze

raen megvizsgál
ta a talált tárgy 
tartalmát. Nem 
kis megdöbbené
sére, a kopottas 
kis táslcában 800 
forint lcészpénzt 
és az iratok között 
151 ezer forintos, 
bemutatóra szóló 
betétkönyvet ta
lált. A jegyviZsgá
lónó izgult, ne
hogy a feledékeny 
asszonykának va
lami baja esséle. 
Az iratok között 
ugycrnis megtalál
ta terhességi iga
zolványát. Buda
pestre érve és a 
vonatról leszállva, 
már messziről fel
ismerte a feléje 
rohanó fiatalasz
szonyt. 

A formaságok 
elintézése után, 
amiko-r a tulajdo• 

nos átvette a 
nagyé-rtékií reti
kült, nyakába bo
rn!t a de-rék jegy
vizsgálónllnek, és 
egy puszival há
lálta meg becsüle
tességét. 

Miközben Mon
gyi Istvánné a je
lentést írta, meg
kérdezte a mellet
te álló fővizsgáló
tól: Mondja 
Laci bácsi, kapott 
már maga 150 
ezer forintot érő 
puszit? 

A fővizsgáló 
mosolyogva rázta 
a fejét. 

Mongyí István
nét lelkiismeretes, 
becsületes maga
tartásáért a. mis
kolci igazgatóság 
vezetője dicséret
ben és jutalomban 
részesítette. 

Kisvárdai János 

A létszám csökkent, 
!HPl:91 

a táppénz _ B•tm :: .asz-» 
zoltsága aktívnak, színvona-

1 k d 
!asnak minősítette a hatvani 

eme e ett 
MAY-csomópont hat ifjúsági 
alapszervezetében lezajlott ve-

Tál'sadalombi::tosítási helyzetkép a péc1si területen 
zetőségválasztó taggyűléseket, 
Illetve az azolcon mérlegre 
tett kétévi munkát. A város 
negyven alapszervezete közül 
legjobbak a vontatási !önök• 
ség ifjúsági szervezetében el
ért eredmények, amelyE!k el
éréséhez a főnökség gazdasági 
párt- és szakszervezeti vezetői 
messzemenő segítsé�et nyúj
tottak. 

A pécsi területi bizottság 
mellett működő társadalom
biztosítási bizottság nemrégi
ben Pécsett a Vasutas Műve
lődési Házban tartotta ülését. 
A résztvevők Bánáti József 
előterjesztesében megtárgyal
ták a kijelölt 9 szakszerveze
ti bizottság beszámolóját a 
társadalombizto,ítási szolgál
tatásokról MegáUapították, 
hogy noha a létszám csök
kent, az előző évhez képest 
mégis emelkedett a táppénzes 
napok száma. és ezzel arányo
san nőtt a. kifizetett táppénz 
is. Ugyanakkor kevesebb 
gyógyszer és gyógyászati se
gédeszköz fogyott • és kisebb 
lett a kórházi, az orvosi költ
sé.g. 

Második napirendi ponb'.,é,n• 
a dombóvári építési főnöksé-g 
tarsadalombiztosHási tanácsá
nak munkáját vizsgálták meg. 
Megállapították, hogy mivel a 
főnökség munkaterülete igen 
szerteágazó, és a dolgozók 100 
-150 kilométerről járnak 
munkahelyükre dolgozni, igen 
nehéz a bizottság dolga. A ne
hézséget a dolgozók ismerik. és 
esetenként vissza iS élnek t:e!e. 
Kijátsszák a nehezen végezhe-

tó ellenőrzést• A lerületJ bi
zottság társadalombiztosítási 
bizottsága mindent elkövet, 
hogy segítse az építési főnök
ség társadalombiztosítási tan:':
csát a n ehézségek legyőzésé
ben. Többek között a tanács 
elnökét iskolára küldi, hogy ta
pasztalatot szerezzen munká-
jához. - A TAKARÓT A VIET-

Végül Bánáti József a társa- NAMI GYEREKEKNEK. szo
dalombiztosítás oktatási hely- lidaritá.Si akció elősegítéséért 
zetét ismertette. Hiányként levélben mondott kös::önetet a 
eml'itette, hogy az oktatáshoz Magyar Nóle Országos Taná
nem adnak ki új tananyagot, csánale elnöke Jászberény ál
tehát a régit kell felhasznál- lomás dolgozóinak. A:: akció 
ni, amely a megjelenése óla sikeréről Kapowá-rról is ér
már többször módosult. Erre kezett hír szerkesztóségünkbe: 
annál is Lnkább szükség van, szeptember 21-én 16 takarót 
mert a társadalombiztosítás- adtak át az állomás dolgo=ói a 
ban elég súrűn változnak a Somogy megyei nöbi=nttság
rende!etek. nak, illetve az átadást ünnep-

A bizottsági ülésen elbú- ségen jelenlevő i:ietnami dele
csúztatták PáUnlcás Károly- gációnak. 
nét, az oktatási bizottság volt 
vezetőjét, aki szeptember 1 .  
óta Budapesten, más munka
területen tevékenykedik. Ko
rább! munkahelyén több mint 
nyolc évig végzett kiemelke• 
dő társadalmi munkát. 

Bódogb Mihály 
Dombóvár 

Alagutak, hidak, viaduktok 

- Harmincba& fiatal vasu
tas v�gzi Ercsiben a kllencho
napos, forgalmi és kereskedel
mi segédtiszti tanfolyamot. A 
pécsi és a budapesti igazgató• 
ság területéről kiválogatott 
fiatalok nemcsak a tanulas
ban, hanem a társadalmi 
munkákban is jeleskednek. A 
KISZ-kongresszus tiszteletére 
kívül-belül rendbehozták a� 
épületet, és megszepítették a 
környékét is. Mintegy s:<áL 
köbméter föld megmozgatása, 
1-1 vagon vörös és fekete sa
lak szétterítése révén röplab
da- és függőtekepályát is épí
tettek. 

Sok nehézséggel épül a Belgrád-Bar közötti v ,sútv,nal 

Sok kísérleteZ<ls, halogatás 
és szünetelés után S=erbia és 
Crna Go-ra 5zocialista össze
fogásából be-látható !dőn be
lül elkészül a Belorad-Bar 
vasútvonal. Méreteit nézve 
Jugoszlávia legnagyobb beru
házásainak egyike !esz. :Építé
se 1952-ben kezdődött; de 
eszközök hiányában négy év 
után megakadt. Tizen.1<ét évig 
szünetelt, majd újra megin
dult, amikor a Nem=etközí 
Üjjciépitési és Fejle,ztési Bank 
50 millió dolláros kölcsöne 
alapján 1968-ban. 1 ,3 milliárd 
dinár összegben elkészült 
újabb költségvetése. Az elmúlt 
két év alatt bekövetkezett ár
emelkedések folytán azonban 
ez az összeg már 1 ,96 mH!iárd 
dinárra emelkedett (ez egyen
ló 131 millió dollárral, illetve 
3.9 milliárd forinttal), s mi
után az árak továbbra is 
emelkedni fognak, ezt az ösz
összeget sem tekinLhetjük 
véglegesnek. Mindenesetre az 
eddig elköltött 730 millió di
nár mellé most újabb 550 mil• 
lió járul, a még hiányZó 662 
milliót pedig Szerbia 500 mil
lió dinároo népkölcsönból és 
Crna Gora is hasonló forrá
sokból akarja előteremteni. 

Az óriási erőfeszítés ered
ménye egy 476 km hosszú 
modern va-;útvonal lesz 1973 
végén. Ebből 146 km elkészült 
1968-'ban, ez év végére pedig 
már 226 kilométeren közle
kednek a vonatok. A Titovo 
Uzice és Titograd közötti leg
nehezebb terepen épülő 2;;0 
km-es szak.asz Jövőre készül 
el. Európában a vasútépítés 
történetében még sohasem 
építettek pályát olyan nehéz 
terepen, mint amilyen a Bije
lo Polje-Kolasin közötti sza
kasz. 

Hogy ez a vállalkozás rend
kivüli feladatokat állít az épí
tők elé, legjobban abból lát
szik, hogy a vonal hosszú
ságának eg11harmada (144 1cm) 
alagutalcból, víadulcto-kbó! és 
hidakból áll. Négy alagút 
hossza egyenként meghaladja 

a 6 kilométert. A hidak hossza 
éx.szesen 17.5 !un. Ezek közül 
az egyll, a világ leghatalma
sabb és legnehezebb építésű 
hídjai közé tartozik. 

A nagyarányú ép!Ucezés be• 
fejezése után Belgrádtól Ba
t'ig az utazás 6-7 óra le-sz. 
Mivel Jugosdávia 10 millió 
lakosú keleti felének gazdasá
gi élete az új vasútvonal felé 
gravitál, nemcsak kereskedel
mi és turisztikai forgalma 
élénkül meg négy szocialista 
köztársaságnak_ hanem azok 
- eddig jórészt hoz.z..-1.férhe
tetlen - számos természet! 
kincse is feltárul. 

Ilyen kötiilmények között 
természetes, hogy a Belgrád
Bar ,,a�út építésére klfrt nép
kölesönt nemcsak a vállalatok 
és az érdekelt községek, ha
nem az egyszerű polgárok is 
egyre nagyobb összegekben 
jegyzik. Az új vasút nemzet
gazdasági fontosságát még 
azok is felmérik, akik nem 
laknak forgalmi hatókö,ében. 

Az új vasútvonal építése 
iránt a. Vajdaságban is nagy 
érdeklődés mutatkozi!c, mert 
roppant fontos lenne a tarto
múnvt üsszekötni azzal a je
lentős kikötővel, amivé Ba,t 
az új forgalmi ütőér maid ki
alakítja. A Vajdaság területén 
áthalad a közép- és kelet
európai áru- és turislaJ'orga
lom, amely a Szovjetunióból, 
Csehszlo,·ákiúból, Lengyelor
szágból és Magyarországról az 
adriai-tengeri kikötők és par
tok felé irányul. A for�,ilom 
eddie; is már 30 százalékkal 
emelkedett. noha a je!e,1le11i 
összeköttetés igen körülmé
nyes. 

A B�oQrad-Ba-r vasútvonal 
_ielentósége magyar szempont
ból is na.,y. 

A Budao!'St-Beoi,;rad-Bar 
közötti vasúti távolság ugv�n
is 329 km-rel lesz rövidebb 
mint a Budapest-Ri:ieka-Bar 
közötti. Ebben és a ,ijekai ki
kötő kapacitásvnak telítPt\sP
l!'ében keresendő a bari kikö
tó magyar vonatkozá�•í hfon-
téxsége. H. Gy. 

Fúidogál a hideg szél 
Alig múlt egy Mnapja, 

hogy Badacsonytomaj állomás 
dolgozói birtokba vették az új 
felvételi épületet. 

Az örömbe azonban üröm 
is vegyül, ami arra figyelmez
tet ismét, hogy ten•ezés előtt 
hasznos !enne mindig kikérni 
a helyi dolgozók véleményét. 

A forgalmi iroda nagyon 
szűkös, mintegy két méterrel 

bővebb lehetne a váróhelyi
ség i rányában. Az északi ol
dalon túl sok és túlságosan 
nagy méretúek az ablakok. A 
Gulácsi-hegy felől fúvó, ural
kodó szél huzatossá, nehezen 
fűthetővé teszi a helyiséaet 
Célszerúbb lett volna a for
galmi irodából nyíló műszaki 
helviséget tervezni az északi 
oldalra. Bog,nár Károly 

- SENKI SEM HIANY-
ZOTT a KISZ-fiatawk lcözül 
a békéscsabai pályafenntartá• 
si főnökség ifjúsági •zerveze
tének szeptember 17-én meg
tartott vezetc'lség választó tag
gyt'ílé.'!<!ről. A beszámolót kö
vető tíz felszólalás is tükrö::
te az a1-tivitc1st. A tagság Kiss 
József technikust választotta 
titkárrá, ezenkívül a XV-ös 
izakaszon dolgozó Birlogh Má
riát és Papp Jó=sefet rála.•:• 
tottál, a vezetőségbe. 

- Munka.védelmi tapaszta.. 
latcserére hívták meg Ersek
újvárból a Budapest-József- · 
városi Pályafenntartási Fő
nökség szakembereit. A négy
tagú küldöttség szeptember 
12-én utazott el, s a csehszlo
vákiai kollégák a szívélyes 
fogadtatás után több munlrn
helyre kalauzoltál;: el a eS-O
portot. Bemutatták a munka
védelmi berendezéseket. a 
vasútvonalakon üzemelő, 
szovjet gyártmányú na1-y1·0s
táló karbantartó gépeket, s 
megismertették a munka- é$ 
védóruhaellátás rendszerét is. 

- OKTATÓ.'i'ILMET for-
gattak a napokban Alsóörs ál
lomáson. A készülő film arról 
szól, hogy milyen súlyos kö
vetkezménnuekkel ;árhat a 
vágányellenór�és elmulas::
tása, a biztositóberende=és 
kényszerfelo!dása. A film 
forgatásánál 1:özremúködött 
Kiss Gyula forgalmi szolgá
lattevő Gárdonyi Ferenc 
távkö=ló és biztosítóberende
zési teclini1:us i;s Gede E!ek 
i,-illanyszereló csoportvezetó. 

- Véradó uapot rendeztek 
szeptember 17-éo a pécsi cso
mópont dolgozói. A". igazgató
ság épületében me�jelent ön
kéntesek közül 161 vasuta,tól 
60 liter vért vettek az orvosok. 
A véradóknaic több mint a 
fele KISZ-fiatal volt. 

- Nyugdíjba vonult Szabó 
Ferenc, a miskolci igazgató
ság kereskedelmi osztályának 
dolgozója, a Szakszervezeti 
munkáért kitüntetés bronz
és aranyérmes tulajdono,a. 
Az igazgatóság szakszerve
zeti bizottsága által rendezett 
ünnepélyes búcsúztatáson 
méltatták érdemeit, amelyc;-' 
ket több évtizedes szakvonali 
és mozgalmi tevékenységével. 
klváló munkájával. n:1.gyszerú 
emberi magatartás,1 val szer
zett. 
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A vasút szocialista brigádvezetőinek 
A Rákospalotán épiiló vasutaslakások látképe a tervezók rajza.sztalán 

A budapesti vasútigazgató- Gy6r, Al11uufűzít6, Kistere- Komárom csomópmt szociálil! 
ság terü1..."'tén a s2JOClális prol>- nye, Budapest-Angyalföld, épületére 16 milliót, Komti
lémák megoldása. igen nagy Rámán Kató Vontatási Fő- rom-rendező öltöro-mosdó 
anyagi erőfeszítést Igényel. -n.ök.ség, Cegléd, Bicske, Bu- helyiségeire 3 millió forintot 
Adódik ez abból Is, hogy a dapest-J6zsefváros, Darog, fordirunk. Balassagyarmat 
magyar vasúthálómt jelentős Tokod, Dunakeszi, Szo!Mk ál• csomópont szodáLis lét<"Sitmé
része, iLfatve telje-.ító �&pes- lomásokon korszeril munká.s- nyeinek elóiránymta 6 mil-. 
ségének igen nagy hányada szállások, orvosi rendel6k, öl- lió forint. Pusztaszabolcsc..n 5 
erre az igazgatóságra jut. A tözők, mosdók és egyéb s:::o• millió forintért létesül =
feladatok elvégzése, amely ciá.lts épületek, illetve beren- c:iális épület. Tata.bánya-fel.86 
meghatározza a &többi !g:azga- dezések létesültek. dolgozóinak 10 millió forintos 
t6&ág jó, vagy rossz munkájt.t Területünk egészség!lgyi el- költséggel épül öltöző és mos
Is, az itt do1gooó V'll&ltasok látotltsága jónak mondható: dó. Cegléden üzemi konyha, 
lelkiismerete• munkájától sz.ínvoncla nem marad el a étterem épül 6 milliós beruluí
!ügg. A munka l?'.ennyi.ségi és vasúton kfrüll országos egész- zással. Rák.osrendezón és 
tniru3ségi fokát viszont be!o- ség(igyi hálózattól, sem meny- Gyórben 5-5 millió forintot 
lyá...co!já..'< a v�ajtott s:w- nyiségl, sem minóségi szem- has7Jllálnalt fel hascmló cél
ciális és munk.nvédelml in- pontból. Az egéraségügyi há- bóL Hegyeshalom ü;,,emi konY
tézkedé;e;::. 167.at fejlesztése visronylag hájára 2 millió forintot lr:í-

harmadik országos tanácskozása 
i"rrést tartott szaks::eroe::etünk elnöksége • Jlunkavédelem 

a törvényesség oldaláról néne • Kös;önel a Legf óbb i};yészségnek 
A �eret elnöksége 

több, fontos napirendet tá:
gyalt legutóbbi - október 8-l.n 
megtartott - ü:ésé.'l. Elő.ször 
is megvitatta, majd elfogadta 
azt az el6�er;esz!.ést, amelyben 
a Vasúti Főosztály részéról 
S:ücs Zoltán, a MÁV vezér
�azgató-helyettesc számolt be 
a 2019 1971. (V. 25.) számú kor
mányhatározat n;·omán a vas
útnál tett, a munkavédelmi és 
eg�gyi helyzet jav!tjsá
ra !r:;.nyuló L'l té:,-.kedé:-...?kről. 

A második napirend témája 
kapcsolódott az elsőhöz, am!
kor is Berta Isti:án osztályve-
2.::tó - szakszervezetünk mun
k:lvédelmi felügyelősége ne
váben - jele'.'lté.-,-t te:-jcsztett 
a2 el..-iöl�g elé, a Legfőbb 
Ogyészség.icl közooen vt'gzett, 
n1unkav&lelmi tfu:gyú töri·é
nveuégi v!zsgáLato:, t-�p=ta
latairól és az a7,:,k ala"ljin el
rcnMl t ín téi:..ooé:'.ek végrehaj
tásáról. 

tapasztalt törvén� ki
küszöböl� :iJ.l.etve az eset
leges újabb szabálytalanságok 
megelőzésére, a oo.sútnál szer
zett tapMzta!atok több vonat
kozásban kedi:e::óbbe/c t.•o?tak, 
mint amelueket má.T intézmé
nueknél, válla!a!ok:nál IJllŰitöt
tek a h.'!.sonl6 vizsgálatok al
ka.!máv.:il. Példásnak minősí
tették a MÁV-nál végzett 
munkavédelmi oktatás rendjét, 
az ilz-.=e:ml& megtartását 
és az il2ll!Il'.i baleset<.--k általá
n01S vizsgálatát. Ugyanakkor 

kedvezóUen más fizemek
hez viszonyítva a munl.a
\'édelml intézkedési ter
vek kldolrozása, a nem 
(lzemi balesetek k.örül
m�nyelnek tJsztázása, a 
Urtérítésl jogu,abál:,ok. 

végrehajtása. 
A Legtóob űgyé.szsé-g a 

me;:fil,pílt.sokról sz6ló mL-1t
egy 300 olda.1.'.ls jelen:.ését a 
vasoút és a szakszervezet ve:e
tóinck rc.ndelkez.'.,sére bocsú
totta, czen!tivül a mc-gycl tó-

gazd::ság:I és mozgalmi t:zer
vel a törv&nyesség szernpa!lt-
jából Is vi.U,gOSl:ll lássák fel
adataikat a munkavédeL'lli 
helyzet javítására lrt.nyuló te
v�enyságükbe-n. 

Az clnö� ezután el
fogadta a vasutas s::ocialwta 
lnigádvezetók III. orJ::ágos ta
nácskozásának szercezéséról 
szóló ei6terjesztést, majd az 
ifjúság élet- és munikakörül
rnényeire, pol\tik:ii nevelésére 
vonatkozó, 1970. jú!ius 28-1 
központi vezetóségi határo:!".&t 
végrehajtM{mak tapi«ztala
b.iról szóló j.:?lentést tárgyal
ta. 

A vasutas szoclali ta brl
g-ádvezetók m. országos 
taniesli.ozisa idiípontJául 
1912. februlÍ.r t-H tűzte 

ki az elnöksér, 
Ezt meg�lózóen a különböző 
szolgálati helye:c, csomópon
tok, vasúti üzemek S20Clalista 
brigádyeze!ói 300 l:üldöttet vt.-

1.asz.taruú a lll. cxn;z:'.lgos ta-
nflcskozásra. K. J, 

Az eknúlt 25 év alatt anya- kisebb ráfordítással jó ered- nyozta'k elő. A Bp. Keleti pu. 
gt eróinntet lényegében a V3.- ményt hozott. Új egés:z;ségüg_yi vontatási fénökségén léte:.iilő 
sút helyreállitására !kellett Intézményeink : 8 szolnoki öltöz.ő- és mosdó c,iliára 6 
fordítani. Ennek következté.. MAV Kórhá:: és S'Zámoo üzem- millió forint a betervere';t 

ben :i S7JOCiális beruház3so- orvosi, f<>(Jászati ,-cndeló. költség. K6bán1,1a-teher pá-
kat több éven kereszt.ül alig lyaudvaron, Ltibatlanban, a 
észre,-ehetö fejlődés jellemez- , •• Tákosi olajszertá rnál és Do-
te. HOl, Ml EPUl ? TOg állomá.son szintén :korsze-

rűsítik az öltözűket, ami 4,5 
millió forir,tot igényel. -

AZ UTEM 
MEGGYORSUlT 
Un11ege!eb?> t,álto:ást CM)< 

a li.a.Nn<ldik ötévea teTV idC
s:::aka lio::ott. Az e".mú;t öt +!!V 
!ilatt l�obb s:z:o�t! he
lyeink leg�tőbb pt'Oblánált 
kell3tt megoldani. 

A fejlődés rnut:i!}a, ho:zy 
Budapest-Ferencváro!, Bu
dapest-Kelenföld, I'..ákos, 

A negyedik ötéves terv cli
ki�úzései világosan állnak 
előttünk. Fel.méré ü.."'llk t:lrtal
ma= azdkBt a beruházáso
kat, amel;·ek az üzcmétlrez:te.. 
tés'".., a tisztálikodási, pihenési 
és egészségvédelmi lehetősé
gek javítását szol�ják. 

Az előkészített szoclál!s be
ruházúsok értelmében Bp. Fe
rencváros csomóponton üze
mi konyha és étterem létesül 
19 millió forintos költséggel. 

A dolgozólc egé&zeégügyi el
látásának tot'ábbfe)lesztését a 
MAV Kórház és Központi 
Rend.elé, a Budake.<zí Tüdő
szanatórium és a Péceli To
t,á.bbl:ezeló Kórház n:Z/l'J be
ruházása.i biztos!t;á:�. 

A felsorolt b€-ruru'ízá.�kan 
khiil EZámos k:�l>b. igai 
fontos szociális jellc;;ú beru-

(Folytatás a.z 5. oldalonj 
A Legfóbb Vr:rJés::�ég - a 

SZOT felkérésére és a megyei 
túügy&--sé:;ek b�vonásával. il
let\·e az szmt-k és a területi 
b!:wt!ságok mun•·a,.:-d 1mi 
E7.:rlcembe:-e!nek közrcn�űkö
d:!s..."vel -

ü.;yészség 1t Is átadták érté- ,-----------------------------------·-----------------

a MÁV mintegy 70 szolp
lati bel'fén tartott munka
'fédelml tönényessé:rl 
vwg.ilMot az elsó félév-

ben. 
Bár a viz;sgálatol· nyomán 114 
li,:yé.szi intézkedés tfü1.fat a 

kelésc!k másolatát a t,:,rü:.eti 
blz.ottságoknak, hogy azokat 
fe;h=nAlha.ssák a további 
munkához. 

z elnöksél' kli�netét fe-
Jme ki a Leg16bb 

uésZllt\gnek & mlnd
azol.nak, al.lk részt nttek. 

a vlzscálatokban, 
r.-..ert értókes segítséget nyúj
tott.alt ahhoz, hogy a vi:.sút 

A békevonat utasai 
Pées1·e is ellátogattak 

Kc-dves ve:::d,fg ·et fogad
tt:.n:C oi-1.tóber e:sejfu a péc31 1 v..sút:g.izg:i�ósái;on. A sz:i:k
s:>2rvczet1 béke t'<>n.atta.l ha
ú.:úba lát.o:;ató s-;ovjet kü:
tiöttsóg e.iy csoport;a ór:<ez,�tt 
a llfecsek aljára. A vendége!, 
közJ:t üdvözölhettü,c 1\Ietjei:a 
lús.ri}a Geargijevr.át, a mosz'.,
\'::i.i J&rO'SZláv pályaudvar 
p:i.rf.!.itkárát, I'<>me,ika Iccín 
Matvejei:icsct, a ='n-al 
terület sz,,mé!yforgimi i1'UZ
r.atójt.t, Szinyi Jecgenvii 
�l!ex.::z.ndrot·icsot, a nem-retküz.i 
E,�mélyforga:o:n 67..'lk.<-.Zerve
zc.!.i b;zot�:igán,nk eLnö':ét. és 
t;;:.,b, ki\üntet�tt munkást, ,·as

uti dolgozót. 
A \"end•'.gc.'.·et dr. S�abó Ti

for, a p.'.-csi vasú!.l�zgatósá'.'.l 
\'eze!ú;e, Schm.a.l Imre, a 
p:-;.-si csomóponti pán-

b!zot�/c:: titkára, Kinclí Jó
z�ef, a sz 1�rvezet ter-Jle!.! 
b•zo��Mn.ak tlt'.�a és Bet
lelien Istt"<ln, a csomópon.t 
KISZ-sze.n:ev.tér..(Ú tic'.d:-:i 
!ogr,dta. Táj(•:wzrat!tk a szov
jet küldött.,qé6et a vasú tng:,iz
i;ntóság munkájáról, aa: e:ért 
ere<l:ntnyekről, a varos és 
k.lirny.;Jce fejlődéséről, a dol
gozók s-zoc!á!.!.s helyzeténeik, 
munkaköri.i��nyO:�e�c n:..a.�u-

lúsáról, a sici=e:.·ezeti moz
galom helyi fC:adatalról. 

A stivél>·es h:mgu!a:ú esi:

mecser&t Pécs t.llontls és a 
vontat&si fő:1ö'.;:sbg meg}á�og:i
ttsa k&vette. A talt.J:cozó mm
d.:m mozzam,ta houájá...-uit a 
szovj.:?t és a m:igyar va5ub
sok baráts.l:;:i.nak elmélyít.t.½á
hez. 

(halmai) 

Kis.�unf §/egyházi kezdeményezés: 

MINDENT AZ UTASOKÉRT 1 
A kulturált utazás fcltéte

lel:1elt b:ztosít.á,ára Kiskun
félegyháza állomás és a::: 
Utasellátó Vállalat helyi dol
gozói komplexbr!gádot alakí
tottak. 

A szeptember 1-tól é:-i·ényes 
lzerzódésük értelmében mind 
l vasutasok, mi:id az u•asellá
t6 dolgozói arra tö:eksze11elc, 
hogy panaszmentesen szol;(ál
ják a közö!'séget. PJldás ren
det, tls-,_;taságot tartanak az 
utasok által igénybe vett té-

ren és helyiségekben. r:zcn!d
v(H a forgalmi dolgozók az 
u'.aslájékoztatón kcrcsztéil fel
hívják a figyelmet az t:tusel
li.tó szolgáltatásaira és vállal
ják, hogy este 21 ór:étól reggel 
5-lg - amikor az Ut.:isellistó
szolgálat szünetel - felüS(yel
nek az étel-, ltalkiszol�á:ó 
::utomata g.épsorokra. 

A kiskunfélegyházi komp
lexbrigád felkúrte az utasel1á
tó O:::emmel rendelkező össze� 
állomás dolgozóit. hogy kö
vessék 6k is a példájukat. 

Küldöttség MOicaliban 

HiíszéJ:es a csapatzá.rzló 
Vasutasok a tiszta Budapestért 

A:z. !IIBZMP Központi Bizott- Kondor Gyu:a, a II. oszt.;.;y 
sága az idén áprilisban meg- mo.gasépítm.ényi csoportjának 
hirdette a „Tiszta Budapest- vezetóje a már eddig elvégzett 
ért" mozgalmat a vállalatok, c.•:nosítási m1mkálatokról Becsülettel 6rzik a néphadsereg katonái 

A l\!arcallban állomásozó 
kator..:ii egy9égclmél a feg-,;ve
res erők napja alkalmából 
rendezett bensósé;;:es ilnneps<!
gen részt vett a csapatzászlót 
húsz évvel eze!őtt adomár.yozó 
MÁV .!!:szaki Jármújav!tó 
Vzem küldöttsége !�. 

A:z. üzem d:>lgozóina!c üdvöz• 

Fogadás 
munkásőrök 

tiszteletére 

letdt Gin-bit% Sándor igazgató intézmények részére. A fe!hí- adott számot: 
tolmácsolta a katonáknak. v:í.shoz els6k között csatl.ako- - Április óta a jó::sefváro

Gábor Józs2fné, aki húsz e;;z- zott a budapesti vasútiga::ga- si pó.,yafennt:zrtási fönölw-ég 
tendővel ezelőtt a zá&::lóan11a tóság. A mozgalom mcgszer- kija.vítottci a Kc!eti pályaud
tiszt.St tJ!t&tte be, = ilzem ál- vc.zésére, Ili tve a felaján'ás va.r Ker2pesi út felóli, mintegy 

ta1 most aclomá"lyozott zászló• zavartalan teljesítésének elő- BOO méter hoss::ú betonJ.;,er{•é

=lagot Molnár Miklós és segítésére - Tóth János igaz- sét. Ezt köL·etúen, a magas
Surmann Imre kíséretében gató vezetésével - külön bi- építési f;",r.ö/:�&g dolgozóival 

közösen. a t.·o!t HE:V-végá!lo
kötötte fel a csapatzt.szlóra zottság alakult. mcís épi!leteh bor.totttik le. Ez
Anr:ak !dejé..'l, amikor a zász• Baláz.s István főtanácsos, a :zel tulajdonképpen új farmát 
lót az üzemlek odaajándékoz, b:rottság ein'ik tagja elmon- a.dtak a Keleti pál11audrar 
t;íJr, Molná!' Miklós és Sur• dotta, hogy a tisztasági. környékének. A munkát sür
mann Imre volt a járműjavító mozg;a.lomban - nem túlzás góssé tette a 1.·adásza.ti világ• 
pá..-t-, illetve szaksrervezeti állítani - Budapest területén kiállítás megrendezése. Meg-

a MAV-ra hárul a legnagyobb s::építettél: a Ko!o::si,ári úti titkára, s é:kkor szintén jelen feladat. Több száz épülete, ,.fles sarok"' környékét is a volt:ik a !Marcaliban rendezett építménye, számos lntézmé- pályafenntartási főnökség do!-
Onn�s�gen. nye, megannyi szolgálati fő- gozói. 

A katonák megfogadták, nöksége van. A létesítmények A csoportv<>�e�6 e1mond•a 
hogy tot:libbra is becsillettel mdndenütt kapcsolódnak, bele- még. hogy a mozgalom el.sű
ór::ik a.z f:.sz.3ki munkásai dl-

i.Ues:iikednek a város ltépébe. sorban awlQ'l.ak az épületek-
A fegyr-erc.s erői. napja al- E�k t!sztántartá.sára, t.ataro- nek és körn}·ezctüknek a rend-

k:úmf.ból fogad.:st advtt a S""�- ta.l adomán110::ott csapatzász- zására a jövőben mind több behozására irányul, ahol m1gv 
gedi vasúUg:azgatoo:'.ig pártbl- lót. gondot kell fordítani. tömegek jámak-!:elnek. E7..ért 
zot�•:íga, g,:i,,:,Jr,sági veu:,-'.ó,;,é- ,----------------------------• rövldesen sar knii! a Keleti 
ge és a SLRk-sZ?rvez�t t<."1-'Jleti 

I 

pálym1di-ar; csarnok üveg te-
b\zottsjga 30 v::..s.utas munJ.:ls- tejének felú_iítás6.ra. A közE'li 
ő: füztele!>GTe. A me-g.hívott:l".� 

n , 1'1 k _J "k 
naookban egv szakbizott.·:lg 

kö7.vtt ol.y:m mun:,M.ör� is ra 'Q ezuo „ü\·eglapvizsg.ibt" és es<'t!e-
\'Oltak, a.!tl:{ a MA V-tól ugyan ges szállítási sz.erzéd:ls meglcö-
már nyugdíjba ment'!"k, e!� tise céljából fo:keresi az oros-
még moot is mun,s:�-óri no:-

- fiehe',•r-.sztalna" l há::i üt:egguárat. Amennyibl'n 
gáln�ot telies!tenek. U, a v3c:út sza!-;emberci me�feJe-nrJg J(Ínos, a cso,nópon• : !ónck tartiik az olt g\ árto+t 
plrtb�7.ot!.s'1g t�tk.:irn üd-v�\zló A b d � , . , z.:.J. üve� minósé�ét, oro.lhá=i üt..�eg 
s7.aniban mélt.::.tta a ta::..:ko- u a;,eis„ vaSUtíga.z:ga/lo- iu& nagyságrendű népga=da-

•-• ,_, • }·u1lúrter.m •ben o··tól>er ságí értékek biztonscíga jü·�g keriil a csarnok tetejére. Ezzel zó je!:mtvség'}t, majd r;..,n: "
i
tén · n".:•:it�"Y ·-ö•ven �1'-a a m 1 • . töl " e!t,idób":i a Nyug[l.ti pált1aud

Györr;-,1, az Jgazgat..:,;:ág ve::.e- k�'ő e;i-��;mot 'és !ó".»'t�lá; \-f:o��t azt Is, hogy a va- 'l.'ar „viTia.rtépett"' bádoptetejé
��;��� �e�;ttz�:. :.��ti� v.'.:g;e:: f'.ak� 'i;yú!t oo=: sút hn.rmonikus mun:rnmene- •!ek ;ai:ítása. is megkezdődik 

1��áróL Ö!lZetlen á.�dozat\9i.!�- Az .,újJonsJ.l!" vnsut,aso!mt te csukis a kölcsönös bizalcnn A vasú� n:i�· erófeszít�Pk _t 
lt.sf,ról Tvtii Já,.os igazgató hh·ta meg jegy�:e épü;het, tehát a szol- tesz Budane.;t t:sztasáE(M-rt é, 

A Szegeden és kömy&:m b:;.r-át.i b�lg"tésre nro:c m�- gt.laU ágak tevé!,enys<¾i'ének szépítéstéért. A munkát az '1-
S""�:eáln•ot teljesítő \·asutas gy� szo!.ghl::i:U he:yeiról. A fi- pontos összeh:ir..go1fü,a s�2:ít• ba..'1 gátolja a létszlimh'úny 
munkásőrükt: !>'., a:: !y:,.zgató- a!...-So!c 11  kü!i.in-böző va.súti heti elő a forg:t!om zavarta- Igy ki�l:b. ken�,-h� látvfir.•· 
helyett(-s ju'.n' n,ak.at :.do�t át. sza!dgni.J ke::.d'� pá!;":l!ut:i- lanságát. helyen álló é1Jü!Ptek javlt,há::a 
Poh�rkösz.öntéit rr..c-nco't Acsl!i sukat. Az összejövetelt, ame'y kö- nem jut idő és ener,1ia. A 
J!ihá!y, a �z:::Jr.su!"':ezd t?rU- Téth Jinoo su-m„lyesen fo- zel három órt\n át tartott, mozgalom teljes '<i.·er? érc!e
'eti birottsú!tán'.l!, t!l.'.dra Is. gad!a, külön-küWn üdvö::ülte fesztelen, baráti hangulat jel- k,fö0n dr. J\1.Sszáros Ká1·0!1,1 

Dr. Teis:::Te -ls!.·án pe !ig a a. sorban érke::ó, alig egy hó- lemezt<?. Ez különösen a fü.1ta- miniszterhe1yette.�. a .,rAv t.·c-
na))ja szo!gá!atot teljesítő va- lo!t hozzá.�zólásaiban, kérdé- zériaa2'p!ltója felhii:ást tnt{>zctt nm,i,:,á5".ir5ég megyeá plr� ne�- su/Jsolcat Ma;d a k·31ct!en be- seiben fejeződ)tt iti. Sokan a va<út szocict1ista brigád}ainol,sái;a nevében ü Yöz:,; .. te a szé:ge!és be·,ereüse;.ént töb- elffion<ltiik az eddlgi tapasz- li,.,z. őket. a töt�sl!árrh tn'!:ia't részvevól:C't. . • . be-k k3zött cl·non<l0tta : ta!staik.i.t, észrevétele'ket. s � a fiat.'.llokat is társadtlrni 

,A nsu��s . mu"1l_rn�, •röl�,,!1�- - A ,:asút a leg,;et::ély�- közbi>'1 továbbtanulásuk lehe- ·;._szefog.;5ra kérto f"l a rend :,�-='o?? .. S:1.,·7'ls _1'ltlwl? .  1�0�t:!,: .t:ebb t:-r-?·:•pe7:. k:t=é: tartozfl:, tóség�irót fs ér'l!?�l6dtek és a t���+-as:.1ft t&rd·.�ké-0-en. A u��'0·.: ;"�'!:'.�' :'?_�'1-•' sv -a l 2::é,·t C:clqozóit61 1:ato,uí.s fe- A pálv,;_<'7<l5 n. u'cas'>!,nt a mun1,,,helYPk r�nde,ésé-e, egy•� . �.�!!,a kr.,s:r.}. e meg 
l 

g·•,elni"t rc,;,•etel. A h!i• itá.,át t1lt\ 1'.wzó r�"·'�zós.'"e iubile- :.s'n3,<t;:.O:lrr •ok l �:ven mt.r me;,1!�::.:3t . 5„ f�é:'-.=-tet te!,! 3 sZ�etö ras1: a�n-!'k ·mhidi9 ar- u-:-ni j :tolvénnye! ajánd&kozta ,;2ih•.-.Frez;k is nz úi��)t fel-to,·abb: he,ybllüsra. ra. kel! gondolnia, hogy emb"- meg. ajáPlúsokat. 
Sz.i.ládi Sll.ndor re/e élete, épűge ú $Ok mil- .....,., s. .e. 
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Tisztségviselők képzése 
az a lapszervezetekben 

T��FOLYA,1 
BALATONKENESÉN 
A S21'1kszervezeti kö=nt 

társadalombiztosítási o.sztiálya 
e.gyhebes, bentlakásos iskolát 
s.zervezet.t Balatonkenesén a 
társadalombiztosítá'>i tanácsok 
újonnan 1=gnrukisztobt elnökei 
l"ém:áre. A szeptember 19-től 
25-<ig tartott tanfolyam:-a � 
ország mincen r&."Zéool érkez
bek hal.1gató,_, s tanulás kö�
ben sok ha..=O<iitható tapasz
t.a,!.atot adtatk át egymásna.1<. 

A �eépítés 
,,e l rendelve !'' 

A tis2Jtségv.i.selők képzésében 
fontos helyet foglal el az alap
.sre..-vezetekben folyó oktatás. 
Mindenütt a szaksz;ervezati bi
zottságnak kell megszerveznie 
a bizalmi.ak. műhely- és osz
tálybízottsá.gi tagok, továobá 
a szakJs.7,ervez.eti tanács tagjai
inak képzését. Ez a vasúto.---i 

• több mint 31 ezer tisztségvise
lő leépzését tecc:i sziiicségessé a 
két választás között. 

Az 1971/72-es oktatási év:től 
az alapszervezetelföen. a 1w
rdbbiaktól eltérő fefac!atokat 
kefl megoldani. Foko;,.a,!:osan 
meg kell szerv-e2,ni a bizalmiak 
és más tisztségv.i.selők, vezető
ségi tagok taniolya.má.t. A fo
kozatosság ebben az esetben 
azt jelen.ti, hogy minde.'1.hol a 
helyi lehetőség. az „erőviszo
nyok" alapján kell eldön<teni 
azt, hogy ehben az ok:tatá:si év
ben a bizalmiak tan.folyama 
mellett még mil:ran rcszorto
solmalr s:z,c,rve1:nck tanfolya
rnot. Az elsődfeg2s feladat 
mindenhol a bizalmiak tanfa
lyamána!, a megszervezése. 

A tan!oly:a,-nok célja: a bi
zalmiak politikai fclkészf té.se 
és min.derma.pi munkájuk se
gítése. A bizalm1na.k is.'nernie 
kell, hogy minit tisztségviselő
inek milyen kötelességei és jo
gai vannak. Ezek gyakorlásá
nak hogyan tud a legeredmé
nyesebben eleget tenni? A bi
zalmiak tanfolyama a tömeg
politikai képz.és egyik formája. 
Ezért a részvevőknek - kivé
ve, ha nem állnak magasabb 
politikai, elméleti szinten 
más politika.í képzésben nem 
kell részt venniök, mert a bi
zalmi trui.folyamok ezt is biz
tosítják. 

A bizalmiak oktatása 

A tanfolyamok megszervezése 
megkívánja az e16zetes egyeztetést 
a hely! pár".szervekkel, gazdaság:I 
1:ezetőkkel. E tanfolyam típusol.:at 
is az egységes helyi politikai ok
tatási tervben kell n1egtervezni. Ki 
kell a.nkfwni a tan!oJyamcsopor
tokat (10-�0 tő) . Ki l<ell jelölni a 
tanfolyamvezetőket, előedókat. 
Meg lcell jelölni a foglalkozások 
itiúpontjait, helyét. 

A tanfolyamok kétéves ldötar
ta1uúak, évenkent általában 8-8 
témát tarte.:mnznak. A tananyag
ban· szereplő témák feldolgozása 
liavonta, kéthetenként egy-egy 40 
-öO perces elöedáson, és az ez1 
követő konzultációs beszélgetésen 
tö!"ténik. Előadók a szak.szervezeti 
bi?:ottságok, Uletve a terilleti bi• 
zott.Ságok tagjai legyenek. 

A központilag - a SZOT t!tkár
siga által - meghatározott té
mán, előadáson túl, a szakszerve
:tct :telsőbb szervei is megjelölhet• 
nel< egy-két témát. A szakszerVe
••tl bizottságoknak az eddlgleknél 
jobban kell élniök azzal a lehető• 
ség:gel, hogy a helyi igények é!: 
sajátosságok ismeretében, önállóan 
határozzák meg: a központilag ki• 
adott témákon túl megjelöljélc. ld
dolgozzák. me�tartsák-e a javasolt 
egy-két e!öadást is. 

A bizalmi tanfolyamok eló
készitése, megsre."'Vezóse nem 
okozhat különösebb nehézsé
get a szakszervezeti biwtt.<;á
goknak, még a több műszakos 
üzemekben sem. űgyellni kell 
aronban arra, hogy a bizal
miak újravála.s-z.tását követő 
oktatási évben küfön ta:nfolya.
mot szervezzünk azoknak a bi
zalrr.iakna!,, akik a vála.�.s
kor első alka-lommal lettek bi
zalmiak. 

A tainfolyamok megtartá
sáért =ély szermt is he
lyes megjelöLni a felelőst. A 
le�több alapszei-vezetben ezt a 
feladatot az szb-titkár va,gy az 
szb-elr.ök látja el. Természete
sen azokban az alapsze,rveze
fokben, ahol műhelyenl{ént, 
052!tálvoruként megszen•ezhető 
a tanfolyam, ott a mí'füely-, 

osztály-bizottság felel&sé.gét is 
meg kell határoZil'lÍ. 

A bizalmi tanJ'olvamokon 
nem fel¼tlE'111 szü� hogy 
m1nden előadást egy propa
gandista, Illetőleg szl>-<l.ag tart
son meg. Hely!!S, ha az előadó
kat a témáknak megfelelően 
�·álasztják ki; ha az előadást 
a.z tart;a, aki az adott témát 
a lcgjobba.n ismeri. A bizal
miak számára az előadó min
dig jelölje meg az irodal0<m
ból, illetve az anyagból, hog-,r 
melyik részit tanulmányozzák 
az előadásban foglaJJ"..ak jobb, 
eredményesebb e1.;ajátH/4sá
hoz. 

Reszortosok tanfolyama 
A bizalmiak tanfol.ya.máhcxz 

hasonlóan. az szb- (műhelybl
:oobtsági, os.ztálybízottsági) és 
reszortbizottsági tagok képzé
lSét is kétéves tematikával, 
elöadá�rozatos formában 
szervezzük. A havonta megtar
tott okitatás� a műhe!ybi
zottság és a szaksziervezeti bi
zottság a felelős. Az szb jel?ll 
ki a tanfolyam vezet.őjét, gon
doskodik az eUiadóról. Ehhez 
Mgítséget kap llZ illetékes te
rületi bizottsl¼7t6l. 

Ennek a ta.nfoly-amnak alap
vető célja, hogy a műhely 
(osztály)-bizot1sá,got te.stiilet• 
ként készítse e1ó Jle!adataira. 
Az előadások első.sorban a:zo
J�1t a sza.kszervereti. ismere-
rekcl tru."!al.mazz.ák, amelyek a 
helyi szakszervezeti srerv tes• 
tüieti életével fü� össze, 
vagyi.s saját vezetési, irán�i• 
tási és ellenórz.ési tevékenysé, 
gükre vanatkoznek. 

Az alapszervezeti tlsztség\'1sel61l 
és reszortblzottságt tagok alapkép
zése szempontjából nagy jelentősé
ge van a közvetlenül az alapszer
vi választások után szervezett tan
fol)'nmoknak. Azok az új t!sztség
vlselc5k és aktivisták, ak!k a vá
las�tás alkalmával el•O ízben kap
tak megbfaatást funkciójuk ellá
tására, joggal elvárják, hogy meg
bfaatásu!< te!Jesftéséllez megadjuk 
a szükséges segítséget. 

Helyes, ha a reszorttanfol7a• 
mokat megelőzi a válasz.tett tes• 
tUlet egészének egySéf?'es. össze
vont felkészítése. Amikor ez az 
egységes felkészítés megtörtént. 
azután célszer<I reszortonként 
megszervezni a tanfolyamokat. 
amelyeken részt vesznek a reszort.e 
bizottsági tagok ls, A szakszerve
zet! bizottság titkárának a felada
ta, hogy biztosítsa a reszortblzott
ságok számára a feladatok megis
meréséhez, ellátásilhoz szükséges 
anyagokat. 

A ltan!o!yamoka.t rennész:e
tesen munkaidő után kell 
megtamvní. Ezért minden tan
folyam �rervezése gondos, 
körültekintő, tervsrerú munlkát 
igényel, ahol figyelembe kell 
venmi a szolgálati hely, üzem, 
im.tézmény munkarendjét, a 
tanfolyam hallita·tóinak mun
kabeosztását. De a tanfolya
mok előkészítése és tne:;?Srer
vezése az agitáció.s, felvilágo
sító mtmkát sem nélkülözhe
ti. 

Közép• és felsőfok 

A szakls-ti mozgalom 
biztosítja a szakszervezeti 
tisztségviselők számára a kö
zép- és feL,;őfokú képzé,,i; is. 
A közép- é.� feL<ófokú kér,�..s. 
tová.bbképzés általában egész� 
napos formábain történik, és
pedig a SZOT központi isko
lá."1, a két SZMT-oh+catásl kfü
pontban és a szakmá."lk által 
biztosít.ott iskola keretén be
lül, amelvek időtartama 1 hét
től - egy évig terjed. 

A tanfolyamoknak az a 
célja, hogy a t:is2l15égviselók 

Szerencs jó példát mutulolt 
Olwstam a Ludas 'Matyiban a 

,.Helybiztosítás'' cima cm:ket, 
amely szóvá tette, llogy az Eger
bc51 SátoralJaúihelyre utazó, 
SZOT-üdülésre beutalt 100 általá
nos iskolás gyermeknek nem volt 
a vonaton ktiiön koc-;1ja. m-ert ez... 
l�ányú kérelmük valahol meg
a:ca<it a bürokrácia útvesztőjében. 
A k!séro pedngógusok Miskolcon 
a::t 1s megtudtá.!t. hoJ?Y Szerenca 
állomástól sincs biztosított helyük. 
A pedagógusok k.Srtf'« " forgalmi 
szolgála!ttevőt. ho� ir.M7kPdien a 
Etyermekek ét"de!tében. ö azonban 
mereven elutasította a ltérelmet, 
és kijelentette. ho!':V �al::: távirat ... 
,,.a hajlandó cselekedni. mP.rt ön
kénves lnlézkedéséért megbüntet
nék. 

'Engem me�döbbentett ez a rlde� 
bán:!smód. �5 évi vnsútl szolgálatt 

után tíz b:e vagyok nyugd!Jbnn. 
de azóta. 1s tartom a kapcc;olatot a 
v�ű�.a.l. Tudom azt. hogy :t ren• 
deletek sok esetben merevek. t'!e 
jó szívvel, •"g!tOkészséggel min
dig meg lehet t.altilni azt a m{-dot, 
a.mely az utasok, :tel':n �tben Rz 
iskolás gyermekelc legjobb kiszol-
p;álását eredményez.!. Mint •.hogy 
megtalálta vég(tl!s az a azerencsl 
forgalmi szolgálattevő, ald a gver
rnekek szüleinelc kérésére külön 
koc.i::1.t adott az i�ko1ásokrl&c. 

Minél több olyan vasutasrn 
van sztn;;:ség, aki a rendele
tek betAr"-áss mellett megtalália 
a m6d1át annailc l&, liogy indokolt 
e;etben secrítsen az utasokn.a.-k. kU-
löaösen, ha azok gyennelce.k. 

Dávid Ern6, 
nyugdíjas vezetó fóellenór, Sopron 

általános társadalompolitikai 
és szakszerve:ret'i ismereteket 
kapjaniak, ezen túl ha,t.'latór. se
gttséget a testületi teen<lók és 
a mun.kalierületük konkrét !el
adataiho:,;, Ismerjék ki ma.gu
�mt a t.ir"8dalom építésében 
felmerülő problémák között, 
11i.erje1>.cl. - és tudjanak! -
állást foglalni a do!oo.::61' vi
tás ii,gyeiben. Ismerjék m�, 
hogy saiá.t speciális munkaare
riiletiikö."1 milyen lehet<\Séget 
ad7li8k a szakszen.·=ti. jogok. 

Az alapszerve:>,et€-kben fo
lyó tiszü:égvi„sclöi képzés szer
vezet:el.}bé, színvonalasabbá 
téte1e a. sza ksze,-vezeti mozga
lom érdeke. A feladB.t megol
dásil.ban n.a!()' felelősség és ne
héz feladat húrul a szakszer
vezeti bizottságokra. E mtL.-ika 
elvégzéséhez a folsóbb szak-
52.,en•ezeti szervek mess--.,emő 
segíts{,giet nyúj,tanak. A segít
ségnyújtás szen.·ezeti keretei 
az elmúlt hón3pok folyamán 
lényegében kiala.h.-ultak. 

A legtöbb ls;meretet ter.iné
sretesen a rt'.,gi, jól képzett 
sza!=-erv=ti veretőlctól kap
tuk. akik között ott voJ,t Krc
kó Ferenc, Rétfalvi TibOT, Ko
txícs Sándor, dr. Gevicser Pál
né és d-T. Erdődí ZoLtán. A 
tan.folyamot Rajnai Rttdott 
vezette. Ennek a gárdána..li: 
köször„hel.jük. hogy rövid idő 
alatt is gazd,a.g ismere'�kre 
tehettünk s-z.ert az elóadáso
kon és a konzultációkOil'l, 

Jól sikerült a búcsú-est is. 
Azóta már m:nden vo1t h3.li-

A SZOT-elnökség határcxza- gató ismét dolgozik, és mwi
tai alapján megalakult az ok- kájábai!l gyümölcsözteti a 
tatási. bi��g. �detét, ve'..te megszer->--ett tudru.-t. Kö$zönjük 
az oktatási felelosol!: hálozatá-

1 
a. kapott segi•séget nak a ldépít.ése. Kezdódhet a 

• . 
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Magyar György Dombóvár 

SZAKSZERVEZETI OKTA TÁS 

A dolgozók egyötöde tanul 
Tanácskoztak a vezetőpropagandisták 

és az oktatási felelősök 

Az eg,ész ország terület.érol. 
ér'k� vezatópropag,a,ndisták 
és politikai okta.tá.sfelelósök 
népesítették be okt&ber 5-én 
a =ksrerve-zeti központ ta
nácst.erniét. A 1,,--:ultúmevelési 
és sportosztály rendel,ésé,ben 
gyűl.te.li: ÖS&2>e ta.nftcsk�. 
hogy k,iizn,-eot..I.enül az o.1,,,-ta.tá.s 
kezdete előtt megtlárgy,alják az 
eló:t.és:z.Ltó és &reTVeziómu.,ua 

san =lgál,ta az 1971/72-es ok
tatási év si:lreres lebonyolítá
sának ügyét. Egyff)a:n,gú V<>lt a 
vélemény, hogy a vemtőpro
pagandisták munkájának meg
könnyítésére, a tapaszba1arook 
átaddsára mái aL�tn4l iS 
rendezzenek hasonló �jö
vetelt. 

A vasúti csomópontok több
sége nagymérvi'í létszám
hiánnyal küszködik. Nem rit
kán 100-150 ember hiányzik 
egy-egy telepállomásról, ran
gos pályaudvarról. 

Porcsaima-Tyukod azonban 
a kicsiny államásdk közé tar
tozik, ahol - mint Bana Sán
dor verető állomáskez.elő 
mondja - o1.-tóber elsejétől 
,,m�en'' csökkentették 
hatról háromra a létszámot. 

- Mi indokolta a „leépí
tést" ? 

- A szolgá:lati felsőbbség a 
takarékossági elvekre és az 
„egyszerű.sítetl. ügymenet"-re 
hivat;.ozott. Ez azonban !gy, 
önmagában nem valami meg
győzően hangzik, hiszen csak 
általánosságban igaz, hogy ta
kul'ékoskodnl kell. Fonto.s 
azonb..,m. hogy hol, hogyan le
het ta.kaTékoskodni? Erre ezt 
a konkrét indoklást kaptuk: 
Porcsalmán a háború előtt is 
három fő látta el a szolqála.
tot. 

- S nem így van! 
- De Igen. Csak az a kü-

lönbség. hogy a.kkoriba.n 500 
vagon fordult meg éven.te ál
lomásunk rakodóvágán!lllin, 
most pedig három és fél 
ezer . • •  Szállítási tervünket .a 
harmadik negyedévben 138 
százalékra, a raksúlykihaszná-
1:lst 142 százalékra teljesítet
tük. A lrocsitartózkodás 99,6 
száz:nlékos. A feladott kocsi
rakomá.'lyok. többsége export
áru. A konzeTVgyár- helyi te
le;>e az idén összesen mintegy 
ez.er vagon készá...--ut szállít 
külföldre. Ráadásul: minden 
killdeménttnél hívatalo1 szá. i• 
!.éiást kér, ami azt jelenti, 
hogy állomásunk egy dolgozó
jának jelen kell lemúe a ra
kodás egész tartama alstt. De
cembe::ig ezenkívül még 400 
vagon aLT.a, 200 vagon cukor
.répa és a t.éeszekból körülbe
lül 30 vagoo egyéb termék ;-�
rül elszállftásra. Feladatunk a 
koc.s.lk mérlegelése is, közben 
a személypénztár havi 20 OOO 

forintos foogrurnával járó 
munkát - a j.e,gyki'.ldá<Jt - a 
vonatok men�fren.djéhez kell 
igazítunk. Két nagy köz
ség lakoss.i tartoznak állomá
sunk.hoz . . •  

- Hogyan alakul a szolgá
lat? 

- Rajrem kfrul egy beo&
tott áll<>más.,..:ezeló és egy mál
házó teljeét s::o1,:álatot 
mondja Bana Sándor. - A 
á1lomás};;:-ezeló�:: 14/3-1-ezne�- a 
málházó pedig m.L"'.ldennap 
reggel 6-tól 9-ig és délután 14-
től. 17 óráig van szolgálatban. 
r. Iegszakítássa: tehát r.api 6 
óra a munkaideje, 11ogii va
sárnap is igénube 1.ehesset, 
venni. 0],y:mkor a postán 
nincs telefonszolgálat, de a fe
leket akkor is értesíteni kell 
az érkező küldemónyekról . . .  

Szerencse, hogy a máll1ázó 
Porcsalmán lakik. különben 
aligha akar.na ember, aki el
fogadná az ilyen szolgálati 
időbeosztást. 

- Hát h()gylle! Méghogy 
va1akinek sohc& ne lewen 
egyetlen szabadnapja sem . • .  1 

Ezután rovid szemlét tar
tottunJk a szolgálati heMsé
gekben, a váróteremben és a 
felvételi épület környékén. Bi
wny, cseppet sem szívderítő 
látvány az ott tapasztalható 
rendeUen.ség, a sok szemét. 

- Kinek a feladata. lenne 11 
takarítás? 

- A málházóé. Dc higgyék 
el, nem győzi mindennap vé� 
gigtakarf.tant a. gondjaira bí� 
zott 360 négyzetméternyi te
,-ü�tet. Ha ezt csinálná, akkor 
egyéb, még fontosabb teendóit 
kellene elhanyagolnia. Nem 
véletJ,enül ir.ondjuk mi, hogv 
M{l'l/on hiányzik ide legalább 
még egy ember . • •  

úgy látszik, a kérdést a 
szolgálati felsőbbségnek is meg 
kell vizsgálnia Mert kétségte
len, hogy valami nincs egés,,.,i 
rendbel' a porcsalrna-tyu;�roi 
„takarékoskodás•• köMil 

L. Simon Zsnzss 

tapaszt,alatclt, az 1971/72-es ,-----------------------------------
oktatási év fól>b feuldatait. 

.Az ü1és rémwevóit Kellner 
István oorztályvemtő üd�V?'...öi.
t'e, majd ,"ázoLta az értek�?Jlet 
célját Ezután Tóbíás Béla, 
az osz;UJy mun:ltat..ír:sa tar
tott Vitaindító előadást. 
Vá=l.ta az eddig sz.er.rett 
� a :s.iierve
l'lÓ mUJ11,ka eredményeit. El
mondotta, lwgy ebben az ok
tatási évben 35 349 do1gozót 
vont� be az okt.básha, va:gyis 
4981 fővel többen ilan�a!k, 
mint ta'Valy. Ez azt jelen.ti, 
hogy a va.sut.as dotgozólc 200/o-a 
kapcsolódott be a sza.kszen,e
zeti politikai oktatdwa.. E ki
ma,gasló eredmény létrejöt'té
ben o� vállal.rak a 
vezetópropaga::dist·á.k é.s a po
lltl,kai okta,tás:fel.elásök, akdk 
túlnyomó rés::lie hosszú évek 
tapaszllalatadt használta fel a 
szervem munkában. 

A vitaindílló elóa<lás után 13 
vezetőp,ropa,gand:isba mondta 
el véleményét. A hozzfil,zólá
sokb<an i,gen sok ha...=.osít.ható 
j-av.rusl.at h:angwút el, útmutia
tást adva a jövőre. Kicsendü!t 
a hm-zá.szólásokbc,Z az ilgy 
iránti mélységes feLernsségér
zet és tenniaka.rás. A !elada�
tal most ismerkedő propa
gandisták is sok értékes ta
paszrolat birtokába jutotva.k:. 

A legtöbb probléma a,z év
k.ö2li felkés:z.ít.ök,kel kap,:,solat
oon h.an,gzott el. Klilönö.,en az 
sznit-k által tartott tájékoz
tatók ellen eineLtel:: a részve
vők kH'ogást, mert azo1ton túl 
sok az ipari, illetve m�
dasági jel!egű téma, a;:neJyet 
a vasútnál gya.korl,ati!ag ke
vésbé tucIMk ha.�?'nosítan.i. 
Több tájékoztató előaodá= 
hmn.e viszont szüJ;:,,,"ég smkmai 
"·onat.�ozií�ban. Észres.·é�lek 
ha!l.,,"Z<>tt..".k el a koordinációs 
mur�lm hiá'1y-oo:slg-'1lb61 adódó 
h3 tár.dó-el tolódá�kkal kap
crolatban is. Előfordul, hogy 
sokszor három küE'>nbözó idó
pont-0t kel!l , bebart·ml, egye-z
tetni. Több hozzászólás fog
lalkozott a s:::emlélt�tó">Sel, a 
közpon-ti szemléltető anyag
gial, de ezt a legtöbben ;ónak 
értéJ:.eZték,. 

Megnyug'.ató, hegy az ért-�
kezlet minden részvev�je át
érezte a po1i tikai oktatás je
len.tőségét, s az il!l.és baszno-

A nókról szól az utasitds 

NEM MARADHAT ÍROTT MALASZT 
A n& gazd'/lsági és swciális 

hel;r.,ef:enek megjavítására 
hozott kormányha,t.ározia.t és a 
SZOT hasonló célú határoza
ta nyomán a vasút illetékes 
szervei is ala!)osan megtár
gyalták, felülvizsgálták a vas
utas nők helyzetét. 

Smkszervezetünk központi 
1,-ezet.ős{,ge augusztus 26-i ülé
sén v1ba·.ta meg, milyen to
vábbi int�z.'<edések s:z,üimé;;e
se.\;. ahhoz. hogy a szakszer
ve-,-...eti ta,gság 19,3 százalé.'m -
ez a nők arnnysz.áma - az 
edd.i� lényegesen jol>il 
helyzetbe kerüljön.. 

A ve2Jéri,g1121g;!l.tó ubaslit.ie. a 
srolgál.'.!ti vezető.'.et, hogy te
gyenek lépéseket a többgyer
me1ces és egvedüláiló an.yá,k 
éjszakai fogZa.llroztatásá.nak 
csökkentésére, majd megszün
tetésére. Intézkedjenek az uta
zószol!glál.at.;nál togi.alkomatott 
nők távolléti idejének csök
kentéséről is. Felül ken vtzs
gáln.i a l.al:t<Lnyákat. a nóí 
száUásokat és feJleszbésük:rol, 
civfüz.áltabbá téte-lükről - az 
anya,g:! lehetőségekhez mérten 
- gond06'kodni l:ell. 

Fel:adat-ává tE!'S2li az urosftt.s 
a �asági veretóknek azt 

is, hogy a smks:zet"Ve:ret' b' 
zott.sággaJ. egJ•ü:.t k�,�� a 
módját, miitént fehetu.e mer
könnyíteni a vasutas nő:; 
,,második müszakját" a meg
levő gvermek:i!l!1:é2lmb11.Ye� 
munkájának javításával, húz
ba.rtási gépek beszerresével, 
köle9Ö"·zé<é-vel, munkci1-?l,i 
árudák Jéte,ftl�cl stb. 

A sroJ.gá!ati "eze:.o"kn�:t 
m:nden év decemOOr- �ejé; t 
jelenteniük kell a l\L\ V vP
:reriga:zgatójánalk. m.L'.;:(,nt haj
tották vég;re az utas.ftást. 

Sz. F. 
A kü1önbÖZlŐ fórumok ta- r---------------------

ná.cskoz.ssa' után megjelenit a 
vezérigazgatói utasítás a MA V 
Hivatalos Lapjának október 
1-i S?Jámában a nők politil:.a(., 
gazda.sági és szociális helyze• 
léről hozott ha.tározatok vég
relutjtásé.tra. 

Az utasfü.\s úgy !ntézked!:½ 
hoJy a smkosztiilyol(, az ön
álló o.,ztál_;-olr, ki:mponti hiva
talok, v.asútigazg:atóságok, üze
me!;: és főnökségek vezetői -
azokon a mulllkaterülete-ken, 
ahol a nők is dolg02l!lak -
éven,k,ént mérjélc fel a nők és 
férfiak bér-ezését é.s intézked
jenek az esetlege., különbség 
megszüntelé«él'e. úgy, hogy a 
nők egyenlő értékű munkáért 
a férfia,kkaL e{]1Jenló mun.ka.
bért kapjaruik. A sro;gálat.i 
vezetők gondockodjana';: arról, 
hogy a sokgye-.n-ekes és egye
di.ilál ló családfennt..artó nóket 
a helyi eróforrúso'c fefü1 •z
n.álásával - egyetértésben a 
sza:.."<szerve--L.eti saerve-kkel -
anyagi!ag fo!mzottan tfünogaos
sák. Az allm!mas nődol,goz6· 
lrot az eddiginél nagyob� 
szá.mban kell vezető beosz, 
tásba helyezni. Ahol túlnyo
mórészt nöl< dolgozna.le, ott a. 
vezető állá.sok is velük töl
te,uiőh be. Vezetői feh<lat.ra 
való felkéslitésül;:et, oolitilm!, 
áli=i iskolai és vasúti szak
mai t.o,·ábbtanulásuk.at elő kel! 
jegyezni a beiskolázási te.,;,·
ben. 

Jó e/látá� sok ácsorgás 
A hatvani vontatási !ónök

ség munkáját három 556-os 
sorozatú csehszlovák gőzmoz
dony és 18 főnyi személyzet 
segíti. Honállomásuk Kassa és 
Losonc. Terv szerL"lt novem-

nem új észrevétel. hlsze!'l ma
gyar kollégáik ugyanezt a je
lenséget már régebb2n bírál
ják értekezlete!ken. 

ber végéig vesznek részt a • -------------

hatvan-salgótarjáni és a hat
van-szolnoki vonal teherfor
galmának lebonyolitásában. 

A főnöleséo vezetősége lel
kiismeretesen gondoskocfott a 
vendégek ellátásáról, Tcényel
mes pihenésről. Szabad !de
jillcben televízió, élelmiszer
tároló hűtőgép, üzemi kony
ha áll rende!kezé•i.ikre s a:1 
Utasellátó is biztosítja �{,szük
re a magyar va�:ut.'..isokat rn-eg
llletó étkezési kedvezményt. 

A baráti országból érltezett 
mozdonyvezetők:, fűtők csu
pán. azt tartják furcsániik 
hogy nálunk a nyílt pályán � 
az állomásokon túl sole időt 
kénytewnek várakozással lát
szólag fölösleges ácsorgdsok
kal tölteni a. i,or.,11.tok, amit a 
nmnka joblJ szervezésével 
csökkenteni lehetne. Ez persze 

'Th. ,V ,,. •1 J? 1.vJLeg J1. yet . . . . . 
Szombathely állomáson a 

Steinmetz Miklós szocialista 
brigád tagjai az idei vasutas
napon megkapták az i,�azol
ványt arról, hogy elnye;-t,;;k ,s 
zöldl:oszorús jelvényt. Akkor 
közö�télr ' velük, ho.zy a jei• 
vényt majd később kapjá,t 
meg, mert egyelöre elfogyott. 

Azóta a jelvényt termelési 
tanácskozáson é.s brigádérte
kezleten Is hiába sürgettük. 
Kérdés : miért nem jutha.tuttk 
hozzá a kiérdemelt kitüntetés• 
hez? 

Nemeskéri László 
felügyelő, 

forg. szolgálatte,•ő 
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VÉGSŐ SZAKASZBAN 

ELHALLGATNAK A SISTERGŐ GŐZÖSÖK , , 

A SZO B I  VO NAL VI LLAM O S ITASA 

Diesel-mozdonyjavító bázis épül Szolnokon 
, , , , , , 
E S  A PALYA ATE P ITE S E  

- Fú} 11 MAV-múhely -
mondják reggelenként Szol
rwk város lakói, amikor meg
ba.liják a munik1a kezdeLét jel
ző kürt hangját a jármííjavi
tó irányábóL Megszokták, 
akárcsak a kébnaponként ma
gasba törő gőzcsóva sistergé-
6ét, amikor próbálják a kazá
nokat a mozdonyszerelde mel
lett. 

- A negyedik ötéves ten, célunk, hogy az drotatásszin.tjét SohSS>em volit ilyen lázas befejezési határidejét, 11llg ké:I 
idószakában minden mozdony- emeljük, és a tanulók szakkö- sil!'é)és-forg:ás a szobi vona,l hónap múlva hogyan fogjá,k 
lakatost átképezünk DieseL- zépiskolai végzettséget szerez- verőcei, naat=rosi, zebegé- megtartani? Aztán látva a 
mozdonyszereLóvé - mondat- hessenek, vagyis: érettségizett 

nyi és szobi szalmwán, m.imJt mt.tnká,t, amiJkor napról napra 
ta. - Ez a munka már elkez- az idei október közepe táján, mégis ailakul, halad, hallva az dódött. A motorok működési szak.munkásokká váljanak. az &iz.i napsütésben. De a egyes szak,ágalk dolgozóit, ve-elvének. tem.a,tikája három A MÁV Szolnoki Járm(ljaví- nagy jövés-,me,n,ésben most zetóit egymással vitat.kozr,Ji, részre oszlik. Külön csoport- tó Ozem vezetőinek, dolgozói- nem a fasbói s:z,épségú Duna- ma,jd megegyemi és jól együtt 
ba soroltuk az idősebbeket és nak jelenleg két fő feladatuk kanyar turi� vezetnek, ha-

dolgoznli, hin.n,i kezxli: a ren• 
a fiatalabbakat. Természete- van: teljesíteni a javltási ter- n1m1 a vasút villamosít.ói és geteg nehézség eUenére, de-

engedélyeztek vágányzárl1 A 
csehszlovák 002JlopáLlítók és 
szerelöbrigádo>k u,gyia,n.is pend
liznek. Ha Zebegényben, vagy 
Szobon k:apn,aik w.gány-zárt, 
oda sietnek doLg)oznd, ha pe
dlig S7x>b és Sturovó kiYwtit, 
ak.:lror gyorsan out teremnek. 

Hol is tart a munlca ? 
Nemsokára azonban teljesen 

megszűnik a gőzösök sistergő 
zaja, és csak a Diesel-mozdo
nyok dübörögnek majd ver
genyt a szerelvények élén szá
guldó villamos mozdonyok za __ 
Ica.tolásával, sípolásávaL A 
száztizenhat éves, gazdag múl
tú üzem máris magán viseli a 
gyors változások jeleit, hiszen 
itt épill az 01'szág második leg
„agVobb Diuel-mozdonyjavító 
bázi.n. 

sen a neoyvenétlesnél fiatalabb veket és fokozatosan át<illnt a pruy,aépítái. cember végére, sót - mnint szakmunkásoktól nagyobb el- fe31ódés diktálta, korszerűbb a dolgozók ígérik - december Lássuk, ma a helyzet jelen-
mé!ett tudást .követelünk II technikára. Közben fel kell Zűrzavar, 18�a. elkészül ii vonal ,,ma- leg. Hol is mrtallwllk. a:z épit.-vizsgákc-n, mint az i4ósebbek- épülnie a terverett bázisnak, ma.mása éa pályarekonstruk- keZJéssel? tó!. Az ipari tanulók fananya- ezzel párhuz.amosan elsajátí- vagy együttműködés? eiója. A MÁV V11Jam(ls Fels6voe-gában egyébké:not már 1987 ót.a tani a szükséges ismereteket. A help,et pillanatnyilag zetéképítési Fónökség dojgo-fő tantárgy a Diesel-motorok, NeMz, de azép feladatok. már-már .,kaobilk.us". SOks=r Sol vita árán zói tavaly ó&srlJe,l kle7Jdtek a Llletve -mozdonyok múködési Megoldásukban mé1Jtán lehet csa..lmem ugyana.z,on a mun-- elómumkálatok>hoo:, 6IZ ldlén el.vének Ismerete. számítani a nemes hagyomá- kahelyen, egyidóben, egysrerre - Összehangolt munka kora tavasszal pedig az asz. 

A lét.esiiló Javítóbázis zavar- nyokkal rendelkező üzem dol- do1g=a!k a vULamososzlop- lopok gödrei.n,ek � 
ta1an üzemeléséhez nem ele- gozóira. állítók, vagy a felsóve2leték- A vezet&: nem táa'gya16- az oszlopok fölxllbe hel� 
gendő csupán a szakmunkáso- Séra Sándor szerelők: a pályaépftóklkJel, a asztalnál. vagy telefonon vi- hez. A 64 kilométeres vona-
kat átképez.n.i. Szükség van ,------------- távközlési kábelek földbe he- tabkoznaik:, ha.nem r-end=rint lan Budapest- Nyugati pál11'1J-
egyre több, ;ól képzett közép- lyeroivel, a hidás:zdk:kal és még a munkálatok helySZiÍnén. Leg- udvarról Verócéig már telie-
vezetóre, technikwra. ts. En- jó néhány sza.kszo:Lgálat dol- többször airon a munka.be- sen kész a vezeték. Verőce él 

Eltúnt a nádas nek éroekében tavaly a vasút- BÉKÉS ALLOMAS gozóival. Má'l" ez maga el.ég 1Yen, ahol legjobbGn szorít a Nagymaros köalött most sr.e-
gé,pésretn :szakiskolák harminc lenne Blhhoz, hogy a sz;inte cipó. Megegyezéseiket is ott relik gyors i,ramban. Október 

A:z üzem egész területén, ha.!l�"•-<<�val kötöttek szerzÓ- MOZGALMAS HÓNAPJAI ,_ __,. t tl __ ,..,__..,_,,_ ér kötik, a munka ii5szehangolá- közepére ugyancsak magyW 
különösen a mozdonyosztály dést"';_

,..,,
�01d járrnújavitó ;i�f

""

i:_!1'fse ena •kii��� sára. SúrÚlll járja a vonalat kiviflelezésben befejezéSIUitt ta 
környékén naw a felJ01'dulás. vezetői. A fiatalok v5llalták, A 30 ezer lakosú Békés köz- lóben. De ez még nem min· dr. Tóth Györ(lll, az egész be- oszlopá.l!ítás 'Nagyma,-o• él 
A nemrég lebontott épületeit hogy technikust oklevelük :ség vállalatai részére naponta den. A vonalon d� mun- ruházást irányító, koordináló Szob á?lomáscm. ugyaner.ek.ena helyén új betonoszlopok sorai megszerzése után ez az üzem 

átlagban 28 vagon külön.bözó káját nehezíti a forgalom .Is, 3. &Zámú Beroházári Fe- helyeken 4 hónap má&odtk fe• 
meredeznek iki a földből. A liesz a munkahelyük. áru érkezik. aminek mennie kell. Wg11e_lő_ség vezetó!e. � vesz lében hozzáfognak a fels6vea• 
múhe!yek egy részében csak A csökken.tett létszám.ti ál- A n.emzebkÖ'Z:i személyforga,- a viJtákban. elomozd1tja a ték .szereléséhez. 
ideiglenesen rendezkedtek be lomás dolgozói Kovács Má- lom, amJ nem á)i]hat le, a mege�t, ellenőrzi a !'ész- A csehszlovákok a Nagy-
a dolgozók. A iánnújavító Fokozatos átállás ttlás állomásfőnök irányításá- tran:zit tehemzállitás, ami ha�dóh-et, és minden __ t.ámo- maros-Zebegény közötti ve--
melletti nádast ki:irtották. A val idejében rakják ki a ko- u..,ayanolyan fontos mint amaz. gatást megad, ami szu:ksége; zetéképítéssel majdnem tel-
téglagyári. gödröket bulldózerek A kéf)úmez hozzátano- csikat. A nyáron külön&en Ehhez járul még az épftke- a munMJ.atok ha.táridó előbti jesen készen vannak. Ok 
temetik és egyengetik a talajt. Zf.k még, M(lll az utóbbi évek- forgalmas hónapjaik voltak. 7Jések belső forgalma, az �e-z.éséllez. Naponta felJ?l: i3 vállalták, hogy december 18· 
Huszonné1111ezer nég11zetmé- ben negyven szakmunká.staaiu- Augusztusi kocsi.kihasználási anyagszá.!litás, a rakott és ruz: �k hol itt, hol ott <;s;tr�• ra egészen Szobig, illetve Stu
terrel bóvii.l az üzem területe. lót küldtünk Szolnokról az tervüket 102,3 százalékra, üres épít.őszlerelvénye'k, 8 kő- J��s, _a felsóvereték-épitók -�o- rovóig, tehát teljes munkllte
Itt kapnak helyet a Diesel- E:sza.ki jármúj111'it6ba, azerelést áruszállítási tannatervüket s,rerel�yek, a betonozó vo- noore J.S, v_� a főmérnök: rületükön - befejezik. a. ve• 
motorok próbapadjainak épü- tanulni - szólt ismét Maglódi 109,3 százalékra teljesítették. natok mozga,tása, a munkás- Varga Gyorgy. A n,agymacoo zetéképítést. 
letei. Gyula. - Közben 4 1\füM 605- Nagy segít!>:?gilkre van Mu- szállítás . . .  :Még felsorolm iS -rebegény-<SZObi � A kébvágányú vonal Mépf-

- A nagyaránvú re1corut- szakmunká.sképzó iskolával rany állomás, amely az érkező sok. hát még megszervezni! ép!� cse�zlová.k ooUala.t �- tése két évvel !korábban ikez.. 
rukció szinte minden osztályt együttműködve nálunk u el- kocsikat a Jeg,,,ayorsabban Nem csoda hát, h:a. a k.ülsó gatóJa. Mtlan Vedm mérnök dódött, mint a ve:refléképfté;, 
érint - mondja Cseh Sánd01', kezdtük az elméleti és wakor. igyekszik Békés állomásra to- smmléló ennyi nehézség lát• is .  gyakran ,,leszalad:• _Prágá- és már jó ideje összehaln,golllan 
a megrmm.kálóosztály vezetője. la.ti képzést új tanm1Ihelyitnk- vábbítanl. tán ele!nt.e h.itetlenlkedik: a bol �zobra, koordinálni 8 e:zy-ütt haJad ve-le. A pályaép!-
- Nalunk elsösorban a forgá- ben. A jövőben pedig az lesz a Boldizsár Gy-ula. szobi vonal vülamasítás,á.m7J: murucá.t 3 bei_-u!láwva,J. meg a tók a vecretékszereláklk.el e,gy-
<"solómúhe!yben lesznel: tech- . magyar társkivitelewklk.el. Az s:zierre készülne!k el munkájuk-
,wlégiaj. változások. A Die.sel- §�✓,...o,JJNPYA1111111"1111111112: ••11 M�A11,1Mv.,�/AD"✓N✓AV"✓u.u,A1141J!Y..,.,..,n,u.u,,,,,,n.,/A1MtV✓�,,..NXMNV,..MW.,..,,.,..,.,1o�beri kritikus nia.pokb_� kal. December lB-ra, tehá.t d 
mozdonyoiG, -motorkocsik 11!- § § � a nagy ép»Uloe:Dés don- egész vonaton hézagmentes ri-
ka.trészei ugyanis aokkal fioo• s Á ktud/ÍS �ré lt] lő sm� � 3 !'?t nek lesznek. A forgal,()m ezá.1,-
mabb megmunleá!á.st, ponto- • ,r-• ' � ga.J.om lrepvlSelóJe sem '"'!" wl it gyorsulhat. 
1,1,bb mérettartást igényelnek, � � nyozhat az állandó �eg�- A 18..,as ép!tésve� a 
rtint a gó;;ösök szerkezetei. � 

E 1 • t .. · 
· , ,i, • � lése� _csaacoem �g Itt napokban befejezte a �be-

.E.'zenlclttiil be keU rcndezT·ed- l: gy r1 untetett vasutor tiszt 
� tadó� Csaba _p;t '.,'- a �y-nagymarooi bal vágány 

niir.J: 11 kil!imböz6 profilú fo. s � • 
• 

• s S. A _osztálY elóadoia. To�� és Zebegény áUomás II. szá.-
11askerekek gyártására i3. Leg- � � :1-�rassal, �- lS-es 7.ebegan.� mú vágányának építését. 
r,ehe::ebb feladatunk lesz a � ------·-- ·--�---• s eprtwezetó:iével "ves::zieks� A vonal :mililden vasutasa as 
kúpfoga$kerekek marása . . .  � A FEG:'fYERF..S EROK NAP- h�, nem olya" látványos � a vágány:zárak � építo7mek szurkol most, hagy 

_ Bizonl/, nem kőnnv,l az � Jfi.J:l kitu'!�t w:suta..<oak mint � Pftl1Jaudvarokon, __ �hol s h<?"'oY a ronarok szabadon'._mi-
mnelőbb átvehessék tóJ.Uk 11 

ltállás _ szól közbe Ecsédi k_?zött ta.lálJa_ az ol_v�'l6 a vasutórök a. 1.--agonfeltoresek � nél folyrunatosabban iklötz;le-
felújított, villamosított vona-

istván, az esztergályO'<Ok re-� f1orvath 0'3°' .. V36Utór· és eai,:éb búncseLekm�nyek � Jred_h�k és lehet� el- lat, és a 120 kilométeres sebes-
1<rortvezet.6je. _ De nem fé-, ö�nagyot, akit a Ko::bi.t0ns

_
á- megelóze�-�ben, . feldentesé- � Jceru�essék a vooatok feil.ooz-

ségre aililral.mas pályát a ha.zla! 
lii7!k 11 ;övótól. Jól összehan- � f.� f rem arany fokozatá� al be!1- a ko„tulajaon '?k más- � J.a1)ását. 

és a nemzetiM2lÍ :tor,galom srol-
(lO!t törzsgárdánk van. Keres- s .un .ettek ki. .  Ot mutatJuk fa;t11 védelmében azep ered- � _Bohu�l Klesla, a csehszlo-- gálatába állíti:-i.as.sák. 
t>e sem lehetne máshol olyan § most be olvasolnknak. ménycket �rnek el. De !tt, � � vak !elsóvereték-építák _ vem-
közösséget találni, mint pél- § A vasútórök a társadalmi objektumvedel!mben meg su- ;: tője ál!1aodóalll érdelclődilk: hol 
�ául a Damjanich Jáno8 ezüst- � �ulajdon védelmére alakított 1110.sabb buncselekmények, � 

Szász Ferenc 

koszorús $Zocia.lista brigá.d . • • § fegyveres testillet tagjai. Szo- balesetek megel6zése van 1 
A reszOI'tvezet6 hangsúlyá- �rosan a vasúthoz tartoznak. reánk b!zva._ Persze, . a �ebb § 

1>61 büszk�ség érződik. § mert állandóan együtt élnek ��ndellenessege�t 1.8 �•gyel- 1!. 

V ób 
, s vele Seuít.ik, könnyí 1k a ,ük és teszünk is ellen.ük. A s 

- al an megnyugtato tu; § vas�ta.c,ok" munkáját azzal, ,:akománymegcsú.azást !J>P· § Kitüntetései< 
d_at, • h�y . azakmu�kásai.':', � hogy biz!onsagosabbá t<'SLik ugy je1ent;ilk, mint II tetofel- 1 
tobbsege itt 1,ezdte pályafu,a- § 1 •1 t.u' t .· 1 l 'tUk „ azakadást vagy a s!ntórést A s 
aát fA'�ti.•i·a 8 gondolatot � szo ga a. Ka , Je.en e me.,- . 

:, -
�- ' . . �nru:;;tatóan hat a vasút;rnna- mi s:::olgálatun.1: ily módon s a fegyveres erők napián 

�l-i Sánoor. __ �zután �eve,;.el; s L:lk áll ás k és t„bbl kiegéazftóje II forgalmi szol- ll A fegyveres erők napja al1<al· 
l'tru!t. A T01'ok teatverek - S • om o a o •• , k é ál f t � mából a HAZA SZOLGALATAERT 
Pista és Dezső _ mindketten §szolgála�! helyek dolgozóira. gf:�':.� 

M
s 

_
'; 'P

_�ya.. 
enn a:

k
· § UillEMÉREM arany fokozatával 

.,, § H áth La· 6 gy a .,,._ L • 
t...,,,""""' Onuhat, ... m. egyi § tuntette ki a honvédelmi mlnlsz-.. aranyke.::u esztergcHyosol,". iii _orv . JOS rna z Borv..... a;ioa apró, de fontos láncszeme a § ter Kiss Károlyt, a sze�ecll és Sza-

Csaknem harminc éve dolgoz- � egy1k legrégibb, legtapa.sztal- vasútt munkánalc. Fogtunk � bó Bélát, a s,ombathelyt vasút-
nak a VIII osztályon :€s s0- § tabb, leglelkesebb tagJa en- gondos tlszttársát, akire nyu- á I dél né?k .. 1 fé § Igazgatóság vezetóJet. 
kan vannak itt hozzájuk ha- � nek a testületnek. godtan b.izza a parancsnoki �;ezak:t

nge 
n�velói:iézet�¾i � ezt./:r"ot'o�rlr

/i
�::i:

rt 
kit��:�� 

�onló munkások, akik végig- � s-atmár megyéből. a NII{l1J• teendöket, ha öt másfelé szó-
megszöl.ött fiúkat lányokat � Bártfai László, a vasút! Főosztály 

küzdötték a háb · év k t és �  
� 

• _,,__._., Mérk köz lítja a szolgálat. Elmondja, . ' ' s 1. szakosztályának főelőadója és • . .  . _ �rus e e . � ecsedí-lap m=•"' -
hogy Horvá•.h őrnagy éber, a.kik vonaton ako.rtak meg- §dr. Na;ry József, a a. F. osztály 

az UJJáép1tés h_o.si korszaka:t. � ségböl .izáMlllZik, szegény nagy tudású parancsnok. A lógni. Jó néllány öngyilkosje- � vezetője .• Itossz gépen_ hitvány_ anyagbol � földműves-napszámos csa-
fegyelmet nemcsak megköve- !öltet tartottunk viss::a., akik � ré�es�:: :0�g�iti::�r�� 

!'Yártották .az alkatreszeket az � ládból. vasas szakmát tanult, teli beosztottaitól, hanem ál- 11 Dunába akarták vetni ma- § DE!\IEREM 11.11Un1e1ésben. 
C-Sszeroncs,olt, szétbombázott �vízvezeték-szerelóként dolg?" landóan tanítja, neveli is őket guk.at .  • • � 
l?.o:ianvokhoz. kocsikhoz. A2 \ho�t. A második világhá�oru- a szolgálati szabályzat helyes Horváth Lajos Kunszent- : 

20 ÉY IJJQ. b feladatok sem les�ek � ban katonáslcodott. A fe:sza-
értelmezésére és alkalmazásá- mf.k!óson lakik, onnan jár vo- � nehezebbek - azt mondJák. lii badulás után a rendőrséghez ra. A fiatalok neveléséért; naton szolgála�ba. Reggel há- � 

� :.Cerült, ott teljesített sz�lgál_a• 
már minuzteri dicséretet L, rom.kor kf:l, hogy a 62 kilo- � �fü'�fjt'�s�1aJ'J:� k.fJ'::et m1Se11:d� 

Nemzedékről nemzedtkrc � tot tis::tként 1951 má.1usáig. kapott. Mostani kitüntetésé- méteres távolságról pontosan � vasút! Föomály. s. szakaszt. ; Hor--
lii Akkor saját kérelmére lesze-

ben szintén része van nevelő- beérjen munknhelyére. Hatva- � váth Viktor pv. tpk. Veszprem• 
§ · ét akmájá- nad'k ·1 té ét má b t··1t~t � külső; Kasz Józse!. főel5adó Vas-

- A mi bizalmun1�t persze, § rel�ék és ,sm a sz munkájának. 1 e � .. v .. r e O, 0 • � úti Főosztály. 4. •zakoszt. ;  Kört• 
nemcsak a törzsg 'r@ba vetett sban helye1.kedett el Budapes-

Amikor Horváth 5rnagy te, de kulonosebb !áradtsagot � v"51 János munltaügyt int. Bánré• 
h"t z 

a 
ált � ten az akkori Hungária Ve- látia, hogy parancsnoka ,Je- még nem érez a teljes embert § ve ;  Loncsár László főelőadó, Vas-

t a apozza meg - v· gon- s • , ti t lepén , kf .' • • 1 ál tb Mé . § úti Főosztály. 8. szakaszt. ; Malicza 
do!atot az osztályvezető -, � gyiművek Illatos u . e · leplezte" és nincs helye a .�o- vano szo g a an. . giJ, � József munkav.,me�blz, !'!.szaki JJ. 
hanem az a rég '  jó szokás is § A szíve azonban megint fpgy- v:íbbi hallgatásnak, megoldó- mos� már úgy gondol Ja, ldeJe § ű. :  Mészáros Mihály pv. tpk. Ko• 

Z k k é t . d h • � veres testülethez húzta : 1960- dik 8 nyelve, és ő Is elmond lenne nyugnlomba vonulnia. � márom ; Mohá�sl Gi•ula oszt. ,..ez. 
a�e yne so vt,ze es agyo• s · , , 6 'ghez . § Debrecent vasutlg. ; Nagy BNa vo-
manyai vannak nálunk: Az § ban be,épett az ,1,ar rse magáról egyet s mást, de még - Ez a. természet f'end3e, § nalkezel6, Kisújszállás ; Pápa Jenő 
idősebb mű.hcly!sták" leg- � és tiszti beo.s?•.á�ban 6rs�a- mindig csak hangfogóval, sze- iöjjenek a flatalok - mondja. § oszt. vez. Pécsi vasútig. ; Polonyt 
.. , " • • • § k lett Három év múl- K"' Á . � István főelőadó, BVKH: Rajhátl tobb3e még most is a fiainak § rancsno •· 

�-- rényen. c,RTE IS l\'I R nyugd!Ja- � Ferenc pv. tpk. Celldömölk ; somo-ad.ja át a szersz,tmot és ta- § va. amikor ez a tes,ulet !11eg- - Szeretem a szolgálatM zását. Nehéz szívvel válik meg § gyt Imre anyagos. Dombóvár; Ve-
pa.sztalatatt. mtelótt nyugdi;ba � szűnt, �lvatalbót 11 00suthoz és ig,1ekszem tólem telhet6en a szolgálattól, de annak Is ör- � res András pv. tpk. Debreceni JJ. 

15 ÉV 
negy. Az osztályunkon do!oo- § helyezteTe. Azóta Bud.ap�s1- jól ellátni. tapasztalnt.aimat II vend, hozy több id6t szánhat � ű. 
zó NibeZ Mihály és Samu Jó- � Ferencváro! ál_�omás __ vasut�r- 1·ataloknak átadni. Ennyi az majd hobbyjának, a vadászat- � 
z.sef művczctók szintén D!esel- � ,;égé!;, a J?eli osszek

,
otó vasutl eoész - ejti a szavakat csön- nak. Főként pedl<t: többet le- � 

mot01'szerel/5t n'!velnek fiaf l,. � hícnal tel3esít szolgalatot. desen. het együtt a családjdval. Fe- � munkájának eredményeként része• 
ból. A gyerekek most szak- § E :i ft szűkszavúan Azut.án mégis kikívánkozik leségével, 27 éves, nős fiával. � sültek; a Honvédelmi Erdemérem 

vlsszkereső, Köbánye.-felsl5; Szab6 
László mérnök, Miskolc Gömöri 
pu. ; Szakály János átvevő Szom
bathely J'J. -0.; Varga Ferenc "OSZ
tályVez. Szombathely! Vasútig. 
Zsiga Lajos lg. hely. Mlskolcl Vas• 
űtig. ; szunics Istvánné eü. assztszt. 
Bp. MÁV Kórház. 
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munkájáért kapták a kltüntetést, 
Almási Józsefné előadó, Budapesti 
Vasútig. ; Bana Lajos főelőadó, 
GYSEV Ig. Sopron ; Bata Ferenc 
igazgató, Szombathelyi .JJ. U. : dr. 
Bélay Józsefné főelőadó. VasűU 
Főoszt. 5. szakos�-t. : Breztna Jó-
zset oszt. vez. Debreceni Vasútig.; 
Chladni Tibor főmtlvez. : Landler 
Jenő Jj. ű. ; Det.1rl György e!O• 
adó, Landler Jenő Jj. U. ; Dobos 
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4 �Hf:YAR VASUTA� I't':'l. OKT03Fn Itt. 

A hiba neni a 11ienetrendben van, ! Mvnka'ilédelmi Clllkél 

E
fdt!gott helye az ors::.ágnak 

a mi falun/e - panas::.o:
ttk nemrég az Aranyosapáti
ban szolgálatot teljesítő vaslLta-sok. 

- Miért lenne e!du.gott 
hel11? Lám, én is milyen köny
r.yen idetaláltam Budapestrő'. 
Az apátiak helyett én inkább 
azt mondanám, hogy ez a 1:í
Ug közepe - tréfálkoztam. 

A térközőr azonban nem 
t:ette a „lapot", hanem érvelni 
kezdett a menetrendkönyv 
t:dataiool: 

- A menetrend szer1:esztői 
f/,gyet sem vetettek a mi fa
lunk és a Vásárosnaménv-
Záhony kö::ötti vona.? mentén 
fek1:ő községek lakóinak uta
zá.<si igényeire. Ha például mi 
s=eretnénk eljutni Budapestre 
a; Záhonyból 15 óra 10 perc
kor induló, 1703-as számú 
gyorsvonattal, a ,hozzáigazí
tott" 6524-es személyvonatra 
aleár fel se szálljunk. Tőlünk 
ez a személyvonat délután fél 
3 előtt 7 perccel indul - ami 
éppen jó is lenne -, de az a 
baj, hog11 Záhon11ban csupán 
négy perc á!.l rendelkezésre az 
ttszálúíshoz • . •  

- No és az a négy perc 
t-.em elég? 

- Elvileg elég lenne, de 
többn11ire késik a vonat. Rá-
adásul annyit késik, hogy a 
gyorssal meg sem váratják. 

Akkor azut<in hiába indult el 
az ember . . .  

- De erröl talá-n nem a; 
menetrend szerlcesztői te:iet
nek, hanem az itt dolgozó 1,,as
utasolc. Miért nem vigyázna.?, 
jobban sa_iát vonalukon a 
s.,emélyszállító vonatok pon
tosságára? 

Ehnonátam aZ?Ltán, hogy 
1>iennyi1·e nem tets=ett nekem 
sem, utitársaimnal: sem, hogy 
amikor Záhony felől Aranyoe
a:pátiba utaztam a hajndi 
6227. s::dmú személyvonaton, 
Tornyospálcán csaknem tiz 
percig vártunk a't elle??ke::.ő 
irányból érkező tehervonatra. 
Ha. már az egyik vo!latna•, a 
másikra vMnia keU: inkább 
a tehervonat várjon. Az uta
sok, a munkába vagy ott1io
nulcba igyekvő embere7e jop
gal igénytik. hogy a vasuta,sok 
óket részesítsék előnyben az 
áruszállítással .�zemben. Az 
utasítás nem véletlenül rang
sorolja a vonatokat • • .  

- Ez bizony iga.z - Mfü•
totta:k az apátiak. De azután 
Tr.é!1is csaJc kibújt a szög a 
zsákból. 1:agyis lcifüközött a 
vasutasok között orszáasze1-te 
elterjedt, neheze11 rn,ógyitható 
„betegsén". A térközőr ugyanis 
védelmébe vette azokat a for
gal.mistákat, akik a ma hajr.eJi 
tehervo1111tot is elón11ben ré
szesítették: mondván, hogg 11 

szalgé.la.!f főnökök az eligazftá
soT: all-:almá�•a.L miwtig s::ámon 
,�érik a teherforaa!or,i menet
rendszeriiségét. Ezen.J:iviil 
még azt mondta: 

Figyelemre méltó tanulságok 
- A 1:asút ma, már kortzerii 

vantatójármiiveket ha,sznál a 
s::emé!yt•onatole tot·ábbításá
hoz. Az M 40-es meg a többi 
Diesel- és vtu.amos mozdony 
vezetJje, ha egy kic�it jobban 
meqh-izz'l a szabály=ót, köny
nyen behozhatja a késést. 

- Igen ám, de amilcor a for
ga.!mistáTc s=inte minden ái?o
máson erre számitar.ak, és 
még a jelzőket sem keze'.ik 
ice;ében, bi=ony a 1:�s?s n.em 
csölcken, lumeni inkább foko
zódil;. Ezért fé:nek az itt 

Szaks-zerYe:ietünk elnökségének l1cgutóbbi ii.lbén a rés�·e
yők előterjesztést togadl-ak el a 2019/19'11. (Y. �-) számú kor
má.nyhatározat végrehajtására. teendő inltÍ',d,edésekróL A kor
má.nyhatároza.ibői és a.z elnöksé;:i ülésen elha.ngzoii értékelé
sekből is nyilyányaló, hogy Tala.mennyi szakmai yeu�ne1', a. 
mozgalmi szervek képviselőinek és minden dnlgozónal< foko
zottabb teYélienységet kell kifejteniük az egé,z5éges és bizton
ságos munka.körülmények megteremtése, a ,·o,iatkozó vasúti 
ut-&sítások, mnnka.n,delmi szabályok megtartás.'\, a bales"t�k és 
fogla.lkozási betegségek megelőzése érdekében. E célok és gon
dolatok - a fokowtt felelősség - jegyében sr..ervezódtek a 
l\lAY-rull országszerte a munkavédelmi ankétok. 

A GYORSASÁG 

NEM BOSZORKÁNYSÁG 

lakó emberek, leöztük a vas- Milyen tanulságok vonhatók 
utasok ts, elindulni az o 'van • le a ta1uícs:W=ásokon elhang
vonattal, amel1;ik11ek négy zottahból? Ezt kívánjuk az ol
perccel elóbb kell Záhon?Jba vasóink tudomására hoz.'Ú. 
é:nie, mint a pesti gyors indu- El� is a budapesti igiaz-
lasa. gató.;ág területén szerzett ta

L
assa1t f!tnJeté:rtettilnJ.. Kö
zös áitáspontra jutottimk 

i:égül abban is, hogy a me
netrend megtartása nem a 
szerhesztől-ön, hanem a for
galmat lebonyolító vasut,c..:o-
1:on. múlik. A személyszál!itó 
vonatok pontossága becsületbe
li ügyünk, egyúttal a saját ér
del:ünJc is . . ,  

(kovács) 

J'.)31SZf..al.a:Ok.ról adtL-:k tá · &koz
tatást, tekint\•e, ho<?y itt wj
lotta.:< le legha=abb a meg
be'.i2iélésa� 

A gyorsaság nem boszor
kányság - clwr ez lei,e'.,ett 
volna a jel=) a legn.::1.gyobb 
v::sú !.igaz.g;at&-.,á,g.-i.il. A g;wrs 
szeri:ező munkát, a nehézsé
ge/e mielő!Jbi felszámolására 
való törekvést - csak di<'sérní 
t?Ldjuk. ./1..z ankétok ;ó elól:é-
s:.itéie, a vLtaindító e!&rctások 
színvonala, ugvancsak dicsér

lomás01t táro?ják min!egy ZOO 
méter hoss::úségl.>an a kicseré!t 
shteket. Emiatt eddig már kéi 
utas szeni:edett baLeseiet. Az
óta az á1J.om.ás.főn-6;k szá:r..oo 
es.et�"l kérte a si:-c:e.k el.száll:f
tá.,;t.t ercdntény!elenil!. 
An'.lkor az,:mta., az ar.1c0 .. <m 
f'�bi.lvscrtési eI:lr-ást hel:;ez
tM ki.LátLsii.:1, a mu'asé..6:üal 
szemben, m<isnap már - cso
d�J.a,:-,.,-s móck;:i - hozztiláttak 
a sínek els:::ál!ításához. Jog;rc.l 
,·e�ó<!i.k fel : miért, caak ilyen 
eutben lehet azonnal in�éz
kedni és in;o-rsa-:t cselcked;ii? 

Hogyan történhe<tetett m:c� 
péld:íul az is, hogy miutü:1 
Alagi ma.jor állomásYezető;e 
megfelelő, korsz�rú lámp:\,.'u!Jt 
igé."1.yelt a je.zó:t kJvilúgít:lsá
ho.z, mert a rég:ek nem égne:i:, 
az igazgatóság füetékesei még 
csa•: válaszra sem méltatták az 
állomisvezető iaénylését. Pe
dig mind:g ha.."lg,,.ílyc=í.k a 

forgalom. biz'.cwrság-lank fo:.
to.sságá.t ! Vagy arra kell váns.C:, 
hogy siilycs következményci 
le:;::,·e:ie.. a fa.eló' .. le:i.s{-g.:-e;:? 

Takarítás gépekkel, vegyszerekkel 
hető. 

Cikkünk megfrúsán.ak idő
pontjáig n,.;gy ,•i:súl;! csomó
po.,ton - RákosrendezÓ11, Fe
rencvárosban, a Nyugati és a 
Déli pál11audt�D:l - került 
sor munkaYMel.-ni arut,.,',f;ro. A2 
iga:r..g.:i.t66ági b=í.r.loló:.�t 
őszinte han.g\·étel Jellemezte. 

kiz.irólagosan a szolgálati fe!
siJbbséJet hibá::tatták. Va.!ó 
ig'.lZ, hogy a MA V vezkigaz
g;?tl.i:ígán több ízb= is hoz.zá
fog!3.k a pályafeimtarU1si óvó
rendszabály elkészítéséhez, ki
adás1 azonban különböző ,.ob
je7:tív és szubjektív okok" 
mlabt halasz+...ist sze.m:ed. Ez 
awnban nem zirja ki a p1-
Jyafen..'l>ta.rtási f�ek le
lclússég&t, mivel erre Yo=tko
zóan a 6/1967. (X. 8.) számú 
SZO1'-szabály::at 4. § b) pont
ja nagyon is egyértelműen 
rendelkezik Ennek a pon�ak, 
va!a.-nint a i"asúti l\Iunk,ii,é
de!mi Szabá.lyzo.! elóírá"Salina.k 
a.!:apján a sz.olictlati főn�,!� 
te:.adata azo'.mac'{ a köve�1é
nyekr.e'c a megha1ároz.-ls:i, 
amelyeket az óvGi.-endszabá
lyd� nem 1:.3...-rtalmazrAt, de 
.amelye_l;: szabályozá�ára a w...1-
g.úla,ti főnökség terü:otán sziik
:ség van. :Mái-pedig, ha a főnök
ségek az említett szabál11zatol: 
alapján megfelelően elké.szitet
té!:, il!eti·e l:ier,észitetfék vol
na a VMSZ-függelékii.ket, ak
kor sem a munkáltatás irá
nv{tása, sem a ba!e.etek t.'Í.!s
gá!ata teTén ilyen gondokk.c:I 
ne1n kiizd,n-.énck. A:r. i;:i=ág 
a:,; - és ez múr nyilYánosa."l is 
több í'.llben eU-.angrobt -, hozy 
enne.le a kütelerettségillcn.e'.c 
egyes fl'in&.sége.k vezetői csa'k 
a:lléct r.em tcsme!t eleget, mert 
11t!ól tartar..a,lc, hogy sa;ját fe
lelósség'Jk a ha.tóságofo e!ótt 
még jobban megnöoekezi1:. A 
mulasztás a.wnban nem csök
kenti a felelősséget. 

AmL.lmr Hyea és e:1hez ha
sonló esetek ellen a s:r.a.:-sz.e;:-
veze� bi:rottsúg•:i<, a társadal
mi munkavédelmi felügye:G..c 
felemel.:k szavu,'.rat, gyakran 
azt b.pják vá.Laszul, hogy 
„aJuulályo:,zák a folvamatos 
munkát". Ezt panaszolta a fe
rencvárosi vontatási főnökség 
sz.akszerveze'..i bi=t.t.ságá.'l.3.k: 
ti!icira is. Fereacvárosban 
most :rruir ott tartaoo,k, hogy a 
munkavédelmi felügyelő ellen, 
cl:i =tl..-vrocli teendó:t te3'.int
ve fizil:a.i mun..cá.s, fegyelmit 
heh·ezte.k kilktL<::b'l, ha tár.s:l
daL;,,; meg biza tw;.:,;nak te ljeif
tésérnl továbbra is „a1:adli
lyo::ni próbálja a főnök$ég ve
zetőinek mur�\:á;át." 

Tanulségos l,emutató a Kele'ti pályaudvaron 
Lapunk legutóbbi számában 

röviden hírül adtuk, hogy a 
takarítás korszerű eszközeit, 
új anyagait mutatták be szep
teml»..r 22-én a Keleti-pálya
udvaron a vasút vezetői előtt. 
,A bemutatót a budapesti igaz
gatóság szerve-zte és a Fóvá
rosi Takarító Vállalat - a két 
szerv jó együttműködése kere
tében - tapasztalatcsere jel
le;::gel tartotta meg. 

A kulturált utazás biztosí
tásának sze..-rves része a felvé
teli épületek, peronok, kocsik 
t:sztántartása. Ez napjainkban 
Il'..ind nehezebben valósítható 
meg, mert a gépesÍtettség a!a
csony fokú és kev<'.s a takarító_ 
személyzet. - Hogyan lehet 
termelékenyebbé és hatéko
nyabbá tenni a takarítói mun
kát? - erre a kérdésre adott 
szemléletes választ az érdekes 
bemutató. 

Tízevi garancia 

szennyeződést távolítják el, 
hane;n a tisztított felület 
anyagát is megtámadják. A2 
ultrás víz például kioldja az 
olajfesték kötőanyagát, hatá-
15ára a PVC-padló két éven 
belül töredezni kezd, a par
kettában gombásojá:s, majd 
korhadás indul meg. 

A bemutatott új vegynerek 
a ;ód uármazékai, az úgy
nevezett jodofórok. Közéjük 
tartozik az a háromféle fertút_ 
lenítószer is, amelyeket a bu
dapesti Phylaxia gyár állít 
elő, CIBA-téle, vagyis svájci 
alapanyagból Ezek köZtil a 
vasúti létesítmények tisztán
tartására a legalkalmasabb 
jodofór vegyszer: a Wescodyn. 
Ennek 1-2 ISZázalékos vizes 
oldata még a vírusolt, gombtlc 
elpusztítására is alkalmas. A 
jodoíór tartalmú oldatot, 
permetező szerkezet szórja a 
takarítógép gyQrsan pörgő 
keféje alá. A kefe erős hab
képződés közepette végzi a 

s-...ennyeződés eltávolítását. A 
habanyagot azután po.rsziYó
hoz hasonló gép szippantja fel 

b:?IT1utat6 után Szücs Zoltán E:reruúvül hou.á!á.-u1t a .s.il.":.er
ve-z.érigazgató-helyettes. hez, hogy a jele:-i.evá:c p::oblé-

máibt sremélyes.en, kőz?cetle

Komplex gépsor, 

külön brigád 

Tóth Jcinos, a budapesti 
vasútigazgatóság ve7,etóJ,e pa_ 
dig így értékelte a látottakat: 

- A bemutat6t•al, amiért 
f!Zúton is kilszönetet mondok 
a Fővárosi Takarító Vállalat 
vezetőinek. az oolt a célunk, 
hogy a takarítómunk4 terül:e
tén is kezdetét vegye a fejlő
dés, a minöségt t:áltazás. A 
bemutatón látott 1.omple:r gép
sort beszerezve. kül,m brigá
dot, illetve központi t4karít6 
csoportot szen:eziink, amel11-
nek elsődleges feladata lesz a 
budapesti pályau.dt:arole nagy-
takarítása. Eze/; az tíJ mód-
szerek lehetővé tes=tk szá-
munkra, hogy ci takarít6i lét
s=ámhiánu ellenére is, ha.téko-
11,yabban bl::tosítlUl.!suk az 
utazóközönség és a va..tutas 
dolgozói. komfar:igén11ének 
kielégítés.ít. 

L. 3. 

nül az iga:z,g,a,tósáé5 vez.etéíinek 
és a fe.!.sóbb s,:n:'ksze:·vezet! 
szervek kéov:re!óinelc :rnon,:1-
oo.t'.ák eL • Ennek er�·e 
volt a s:cir:oos hmz!is z&.1:s. 

A hozziiszó'.áso� jól tü'.tröz
'W-k az áltlJ.ánccs mu!' .. k.�'\�e!.
mi helyz�.ct, a hib.á..1i: m g,Q.'l
do!, �t. 

H')L A FELELŐSSÉG? 
A,: e� prob!.ém.i.k rö

vid i.i�oglalisa k�ben meg
pró!Jálunk saját vé1�-ném·ür.i..
ne:;.: 1s hangot adni : 

A pályafenntartási t:aJ�zo!
gál,z.t terii!etéról többe11 kifo
gáso!ták a je!nleg is érvény
ben forő pályafen:núirtási &t:ó
ren.dszabály elavultsáoát, a 
techr.ológiai é& Tcezelési utasí
tása/e hiányát. A felszóla.:.6k 
elmond:ál{, hogy ennek h:.á
nyában a mun."-1 l>i2Jtons.1gos 
irányítása, a ba!eretek v.:il6di 
o.lca:nak feLtár'..sa és a fe
lel.<isség me:"'.,álla.pítása cso:-bát 
S2JO..nved. Mindezért egyedül és 

A különböző sz:i.'lc.s:?lO�d!r 
fón&ei k57i'>tt élkrJi: vitlt '\"ál
tott :ki az fu:.ems:zlemlékC'll fel
ve':e.tt hi:lnyossigok megs...."iin
te'.lséncl-:: elégtelenrege. Ero·e
sek úgy fogalrr�z'..ak: •• �Ti 
sziil:.s�:, t:an ilyen l:ö-rülmén'!Jel. 
1'�zö:t ü=emizemlére?" A pá-
lyn!en:nt.artás.i::k a létszhn
h:iill_vra h:va.tl,ozva :ig}•e.1ceznek 
a fel�,5.,,� áthá...-f1ani, s 
közben nem mulásLtjá.k el a 
tál'sszolgála� ágak ezirán:;ú 
togyatékossá.galt és az önte\·é
Jrenyreg hiányát bírálni. Dr. 
Fehér István igazga tóhelyettes 
nagyon találóan foga1.m:J.zott, 
amikor a:zrt: mandot,';a: ,,A hi
bá/:at megszüntetni sehannan 
senl.i nem jőn kkil!Től. Ezek 
megszüntetése, 4 problémák 

Kéro-ás. ho{'Y ezek alapJ/in a 
VMSZ-függele,ben vajon rrJ
képpen rögzítet�k a munka
véJel:r.i. felügye ő és a mur..'.:a
v �Jalmd bi.7..o1ltbág j�t, köte
��et. <? !) 

,,ALSZIK, SZEGÉNY .. 

. A bemutató a pályaudvar 
kultúrtermében kezdődött. m 

a parketta. a műanyag padló, 
a szőnyegpadló és a különféle 
szőnyegek takarításának gépi 
módszerét láthattuk. A bemu
tatott munkaműveletekhez a 

Fővárosi Takarító Vállalat 
:szakembere! - Hadanich Zol
tán .Igazgató és Hamar Ferenc 
osztályvezető - fűztek érde
kes magyarázatot. Láthattuk, 
h0gy a korszerű takarító
gépek. kezelése nem igényel fi
zikai erőt. Segítségükkel a 
legnehezebb takarít:isi műve
let, a padlósúrolás is szín te 
gyerekjáték. 

A takarítás 

már szakmunka 
,---------------------------- meooldása kizárólag az adott 

Sck szó esett a vasút U.�
számgondjüól is. Kétségtele
nül igaz, hogy né.'1á:ny mun
�;:örben �=érvű a lm

sz:'..."1.".hlány. Az !s Igaz, hogy a 
vasút gazdasági yezetói l:s 
moz.galm.i sren-e! szá:nt.:?.!o3ll, 
kö.zös intézkedissel kívánnak 
az áldatlan helyze!e.."1. segíteni. 
De éppen a téts=ámhiánv miatt 
is f=tos a dolgozók tevékeny
ségét úgy meghatározni, hogy 
a munka bi=tonságosan eh;é
gezhetó legyen. Ra,tá.---ozottan 
fel kell kl.;>ni az oly.:.n jel� 
ge!tkel szemben, mint all'.it a 
rákosrende=ői snkéton emlí
tettek : Az egyik éjszakai el
lenór::ésnél úgy taláita?o rá egy 
alvó vasu.ta.sra, hoo11 U!.bfeje 1& 
sínkoronán fekild.t. Egy másik 
dolgozó - ugyancs.1Ll;: Rákos
rendezőn -, oly mélyen aludt 
igen m,gy éberség<>t követ.elő 
szo:gák1,t.a közben, hogy és::re 
sem vette, amikor a naplót 
párwína.k a fefe a!á te:ték 
munkatársai . . . (?  1) 

Az elmés szerkezetek bemu
tatását a pályaudvar egyik 
várótermében folytatták. és
pedig az olajfestékkel bevont 
fal gépi takarításával, az erő
sen szennyezett kőpadló tisz
tításával. Olyan termelékeny 
takarítógépeket ismerhettün!c 
meg az NSZK-beli som,1A 

cég gyártmánya!ban. amelyek 
segítségével - a helyi adott
ságoktól. a bútorzattól függő
en - 500-1000 négyzet:m-éter 
padlótéroletet lehet egv óra 
alll.tt feltakarítani. A bemuta
tón azt ls megtudhattuk. hogy 
egy gél)50r, amely négy gép
egységből áll. 220-230 ezer 
forintba kerül, és zaoortalan 
üzemét tfz évre garantálja a 
O'!lártó cég. 

A korszerii takarítógépek 
hatásos felhasználása szoro
san összefügg a takarítás új 
eegyszereineTc alkalmazásá
val. A kenőszappant és a töb
bi nátronlúgféleséget, a ha
r,yományos klórtartalmú -oegy-
1:zereket már száműzték a 
korszerű takarításból. Ezek az 
ar.;yagok ugyanis nemcsak a 

A gépeken kívül több érde
kes takarltószerszámot is be
mutattak. Ilyen például a 

NYÍLT LEVÉL EGY ORVOSNÓHÖZ 
gördülő vödör és hozz:í a padló „Az elsó lépteket is köszönöm . . .  " 
vizes és vegyszeres fe:l.törl,é,s,é-
re szolgáló rojtseprú. A gör- Búcsúzni csendben i!Ztk. En azonban, szfoes elnézést kérve 
dülő v&lör kettős tartályú, el- dr. Gyócsi l\1ária orvosnőtől - vagy aJiogyan nti, a 307-es s::o
különítve tárolható benne a oo betegei sok-sok szeretettel neve::tü.k: Szomszédkától -, 
tiszta és a szennyezett folya- mégis a nagy nyilvánosság elótt búcsúzom. 
dék. A vödör fölött ötletes E!óször is azért, mert a MAV-kórház III. bel. 25. asztáprésszerl:ezet található - =- lyáról. csaknem 80 nap után elbocsátva, nem tudtam elbí:csúzvarás helyett ezzel távolítható ni és köszönetet mondani, mivel tái•ol volt néhány napra. Máel a felesleges nedvesség a sodszor azért, mert az öröm, a hála érzése, csa.'e akkor teljes, rojtseprűből. Megismerhettük ha sokan, mások is osztoznak benne. Na meg aztán én egy a bemutatón a nyugatnémet · kicsit azok közé a férfiak közé tartozom - sorolom magam -, Thompson oég nagyhatású aJ 'k b' f ássa tisztítószer-készítményeit, így ct izcmyos enntart " ! viseitctnek a tudomúnyok maga-

a Sofi:r v!aszmentes törlő-
sabb köreiben foglallcoztatott nőkkel szemben. 

ápolószert - a padlóburkolat · ···;: Nem, nem. • .! Dehogyis OOfl110k az emanc!pác-ió ellensége, 
takarításánál -. a viaszos megrögzött férfipárti, de . • •  
Duriolt, a Sapur szőnyeg- és Az a munka, amit én, mint beteg, láttam és tapaszfaltam 
kárpittlsztítós.zert és a többi a nők részéról - ott és akkor - és a.:z On részéról is doietor
nagyhatású. a tisztított felüle- nő, az nemcsak gyógyítólag hatott rám, hanem nézetet felfo-
teket mégis kímélő vegyszert. gást illetöen i.s átalakított. 

' 

l\flndezek a korszerű esz_lcö- Nem felejtem és ezerszl?1" is köszönöm - többe'.; nevében 
zök és vegyszerek 4 szakmun- - az áldozatkészséget, a gondosságot. Gyakori megjelenése 

feledtette a legnehezebb napokban. is a fülledtséget, a me!eka rangjára emelik 4 sokszor get, a betegség fájdalmait. Biztató szat:a.i dss:;aadták a.z életlebecsült takarítói munkát. kedvet, mosolya erőt, optimizmu.st plántált mindnyájunkba. 
Nem véletlen, hogy a ko=e- Azt is megállapítottuk, éreztük, hogy sobasem jön egyedül. Az 
rú takarítási eljárásokat al- orvos egyéniségében mindig ott sejtettük a gondoskocó anya 
kalmazó nyugati o=ágokban személyét is. Köszönöm, ahogy leült az áayimk szélére, aho
már régóta szakképesítéshez gyan betegei ernyedt kezét megfog"oa, ahogy és amilyen gon
kötött tevékenység a takarítói dossággal mérte a pulzust, amint a „motor", a szív működé
munka. sét vizsgálta. 1!:s kö-szönöm intelm'eit, a gyógyszereket, nyolc-

- Nagy problémánk a.z ál- heti fekvés után az első felültetést, majd a felállást kén:etö el-
ső lépéseket. Mint apró gyermekét a gondos a.nya gyámolitja, lomások és a azemélykocsik úgy segített On is rajtam, és minden rászoruló betegen. 

állandó tisztántartása, takarí- Kérem, fogadja búcsúzásként e nyfü:ánosság előtti hálás 
tésa. Ezért különös örömmel köszönetemet, és adja át - lcérem -, Rót.h Imre tanár úrtól, 
láttuk a bemutatott új mód- illetve Nagy László főorvos úrtól leezdve „Evelin"-ig, az egyik 
szereket. és szeretnénk mi- szolgálatkész takarítánöig bezárólag az orvosoi.nak, ápolóknak, 
előbb meghonosítani ezeket a az egész osztály személyzetének üdvözletemet. 
vasút területén - mondotta a Gergely Jó:met 

szolgálati hel11 felada.ta, ami-
hez i,-iszor.t a s::a.kszolgélatok 
együttes összefogása szül:sé
ges". 

NE VÁRJANAK! 

Sol= a kényelmesség, a 

nemakarás ls oc,a a."!r.ak, hogy 
a régóta fer-.náJ.16 hibák nem 
!;:eiiib.e!< f-elszá.molt..sra. 

A Nyug:i.tl pályaudvaron 
megtart..ott csomóp:mti anké
ton Albertixsa állomástónö,�e 
elég sz.e:wedélyesen kifogásol
ta, hogy lassan egy éve az ál-

összegezve: a munkavédelmi 
a.�étok sok tapasz".cla.tot ad
ta.'lt, s ezek tanulságait is le;•oo
va, megfelelő intézlcedése1.et 
tehetür.-k a doigozók javára. a 
társadalom hasznára, a bal
esetek megelő::ésére. 

Takács József 

E l fe le j tette, hogy hazav'árj ák  
V o-na.tu.n.k el-

hagyta Zalalövo 
állomást, amikor 
megjelent a ko
csinkban - a sze
relvény végéról 
érkezve - a moz
donyfútó. A kezé
ben olajos akta-
táskát szor011ga-
tott. Az utasok 
nem törődtek az
za.,, hogy mit Tejt 
a tás?:a, bár egye
se]; úgy tippelték, 
ho;,11 csa.tosüver, 
lehet benne, mivel 
a fűtő a Testiból 
késve szoladt ki a 
vanatjához. Sok
ka.l inl.ább az fog-

lalkoztatott ben
nünket: hogyan 
;ut a fíltő menet
közben a moz
donyra? 

Erdemes 
megnézni! 

volt 

Az 51 109. számú 
s::emélyk.ccsi hom
lo1:ajtaja nem vo!t 
lezárva. Embe
rünk kinyitotta., és 
anna.n lépett rá a 
csavar 1-apocsra. A 
376 588. számú 
mozdony fordított 
állásban 1-özleke
dett, tehát az ak
robatikus muta.t
t:ány nehezebb ré
sze még csak ez• 
után következett. 

De ezúttal az il 
sikerült • • •  

Elgondol1:oztam 
a látottakon. V a.
jen amikor a fú.tó 
elbúcsúzc,tt ott
hon a csal.idjától, 
és elindult s=o!gá
latoa, nem a=t 
mondta a feleség 
és a gyere/:: 
,,A p u, h a z a -
v á r u n k  !"? Bár 
lehet, hogy mond
tá1:, csak az édes
a.pa elfelejt�tte. 

Az eset külön• 
ben s2eptemb!?1' 
21-én tö7tént, a 

8634-es személ',1-
vo:iaton. 

M&rkos József 



10n. 010 om:a 16. MAGYAR VASUTAS 

Forr a bor • • •  ! 
ösz: a szüret ideje. Forr a nyok között. Egy vonat eliltöt-

. z · ág� · a m gye-i na- tetté7 . Ezenkívül mé;,i két vas- bar-, mind gyakoribb az új te és a helysztnen meghalt. 
p pv., állandó rovata a köz- utas me�-ü,t. ,.nedű" kó.,--tolgatá.<:a. Sajnos, P. J., ócsai lakos szeptember 
t t.! kó!:kk~ ési i,ala-;et<•k teke- A pé-csl vasútigazgatóság te- ezzel arányosan �gsok11sod- 12-én Lepsény é.� Enying kö
te kroni.ká)a. Sa!nos, hova-to- hát rövid időn b:clül hat em- nak a fegyelmezetle�k is. zött ittasan a sínek közé fe
, ább :, va-ru•ns új� is nyit- �rt, jóképc:s.ségú vasutast Munka vagy utazás közben küdt. Az esti :személyvonat el
hatrul egy- llyen álla•1dó rova- vesztett, akik nemcsak ho7.zá_ gyakran kell figyelmeztetni az robogott f�ette, de feje és fel
tv•, mi,•t közúti balesetnek t;.noizó;kn.aik, hanem sz.algála,ti. utasokat vagy éppen a vasut.a- sőkarja meg.sérült: kórházba 
ro, vasutas Is áldozatul esik. hdyüknek, az ei:.:sz n:agyar sokat: ne ha11{1o•T.od;ana.k, ne került. 
'la csak a pecsi igazgatósig v wl.n.ak is nagyon hiányoz- sértegessenek másokat! P. I. 0., babarci lakos szep-
t rti ciéról rorolok fel hi.tiel"- nak. Még szomorúbb, hogy ebben tember 11-én Vo�ánynál a le
r,&ben néh6ny tra�tus esetet, Azért í= ezeket a sorokat, az időszakban megszaporod- zárt sorompón ittasan átmá
n.".kor is megdöbbentő, ho,,ry hogy felhívjam v.o.,;utastár�m r.,ak az ittasság okozta balese- szott, hogy a 2oo4. számú 
'Jl,)!lnyl áhlm:a+ot szed a fi- figyelmét: ml, aki:; kfüieksdé- tek. Ta..'lul.sá.."Ul szolgáljon az gyorsmotorvonat utolsó kocsi-
.!!:""�1,netienség. si s:a1.mábcm dolgo=unk, szin- jára felu�orhasson. Az ugrás 

l\Iég e;:,, éve sincs =nak, tfo le:n;ünk figyelmesek, óva- alább említett néhány példa: nem sikerült: s1llyos sérillássel 
hocy a 10 év0S S.,:,,erí Mátyás, tosal.; az utctin, a k,ö;:ut.akon! F G., ivánkai la�a; s:zep- szál!itották a pécsi kórház se-
"' :..z !ga;,.gatósá"i VBO lét- A t•es?éiy m·mc:-a1.; a vágá- t.ember 11-ről 12-re virradóa.n b�tére. 

námá', 1 tartnro••. kfüi:'.'.eltin- '1!/?k kii.;öt• les.zll:.edik . . .  ittcisan ment a Kaposvári G. L,, ötvt:-SkonYi lakos szep-
t<s nélílrul próbá,t átlte!.ni az B.íula! Domokos Textil- és Fonodaü:ziem n.el- tember l:!-fo ittasan utazott a 
f1 "�t •n, és egy szcmé,yg6p• Pécs !,e"ti pályasz.'.llk.ls á,.,; 4023 'a számú vonaton. A robo-
k·oc,;i halálra gá=olta. • - wn, a v .,;..- gó vonat ajtaját kinyitotta, és 

�� rnrégiben, �zer-t,er.-.b<!r vé- 1-------· --------------------. kilé .ett rajta. Nyílt lábtörés-
gS.".I, gyalogos áticelőhelyen sel ,itték a kapoovári kórház-
�7:lntén e'"'.,Y sz.:.-m-éiygépkocsi H 

, 'f , ba. 
ütötte el a járd:írol óvatlanul ozzaszo as H. F., vízvári lakost szep-
le!ér>ó dr. Egued Jenö 55 éves 

/ k 
!ember 25-én 21 óra 10 perckor 

�IÁV-főta.ntcö-OSt, a pécsi igaz- Q „jegy yu oszlás?' vitához az 5262. számú teher-vonat el-
gatóság kereskedelmi o.sztályá- ütötte, de csalc 2-3 óra eltel-
nak volt főel&dóját. A bal• Egyetértek S::ürs Ferenc ját a sok lyukasztgatá.ssal. ne- tével találtak rá. Ittas t•olt, és 
eset után belehalt sé-rii,iéseibe. hatvani vizsgáló fóka,au=a.c hezítettiék. egyjk lábát elvesztette. Még 

Ali;: két héttel előbb egy a Magyar Va..utoo augusztus most ú: élet-halál között fek-

7.IL gyártmányú tehergépkocsi 16-i sm..-n.ában m�elent "Er- Sank.l se vegye :rossznéven szl.k a kaposvári kórházban. 

oros.::ló és Sásd között sza- te!metien újítás cuml é.;zrevé- bír-.ilatomat, de magam is ele- Az utóbbin kívül mindegyik 
bályialan előz.l:séve:l leszo.--í- telével. Nálunk, a Dunántúloo get nyomkodtam a lyukasztót. b:i.1eset ugyanazon a napon -
tott.'l "Z úttestről azt a teher- sem hc.lye&!i:C a jegyvlzsg:lló.· V:-sút.l. szolgálatom elótt 1023- é'i a vasúthálózatnak egészen 
:;�kocsit, amcly Komlóról a ,,ros:.ává lyuk36Ztandó" me- tól 1926-i.g Budapes'..en a k:s részén - történt. Jó lenne 
S:állitott vasutaSoka.t. A kocsi BSZKRT-nál dolgoztam, maJ'd tehát szüret idején az ttalo• 

=tj� rendsz.erét. A jegy- • -• · bb · •- ·1 nagy sebességgel egy fának a M.AV-nál lettem kalauz, ké- zass ... 3o an Vlgy .... ni 

üúözött. A baleset következté- vizsgáló ugyarus, akinek gyak- sóbb főviugáló. H. J. 
bM Schrelberhoffer Miklós 38 I'!lill annyi zsúfolt kocsit kell 
éves oktatótlszt, Bischof Lajos kezelnie, amamyit többed ma-
42 é\•es tola,tásvezetö é.i Kovács gl:val sem győzne, nem ér Tá 
Gvörgy 38 éves tolatásvezető o llfUka.s.:tóV41 pepecselnL Kü
- valamennyien Komló állo- lönben semmi h852ltl8 nit1cs 
más dolgozói - életül.:-et vesz- annak, h<Y'.,y a kalauz munká-

Tapa.sztalataim alapjl.n álli
tom: meg kellene aziintetn.i ,i:: 

értelmetleniil bece::etett mód-

Bopár Károly 
A vasutasbecsület 

dicsérete 

s 

Háromszoros életmentő 
Nemrég az egyik délután, fél három óra tájban, Gödölló 

állomás első vágányán tolattak. A han,gosanbeszélő többször 
felhívta a vár-okozókat, hogy „a vágány mellett tessék vi
gyá..::ní!'. A tolató gép közeledett. Ekkor, egy óvatlan pilla
natban egy anya - négy év körüli kislányát maga után von
szolva -, a vágányr:i. 1.!pett. A közelben tartózkodó Gyökér 
László felismerte a hely-z,etet, Szólni már nem volt ideje, de 
cselekedett: egy u.,"Tás, és az anyát kislányával együtt kirán
totta a vágány tengelyéből. A mozdonyvezető fékezett, de 
csak azon a helyen túl tudott megállni, ahol az imént még a 
halálra szánt anya és gyermeke a rémülettől megkövülve 
várták sorsukat . . •  

A peron és az előtér rémületből ocsúdó közö.'lsége ut 
sem tudta hirtelen, hogy a megmentett nőt és gyermekét 
fogja-e körül, vag_v az életmentőt. Elsőnek az állomásfőnök 
lépett Gyökér üíJzlóho;:;, és gratulált ne1'! a két élet meg
mentéséért. 

Ez,.el a mondattal talán be is fejezhetnénk a hírt. De az 
életmentő többet érdemel, még akkor Is, ha a meggondolat
lan anya nem annak örül, hogy életben marad',ak, hanem a 
kislánvát korholta, miért nem sietett utána. 

Gyökér László villanyszerelő a Keleti Viliamosfenntar
tási Főnökségnél husz-onkilenc ére dolgozik. Szocialista bri• 
Yá;l tagja, s_ nem1'ég kapt-0. meg a.z ezüst törzsgárdaj.elvén11t. 
Ketszeres kiváló dolgozó. A gödöllői esetet megelőzően Hat• 
van mellett, a Lőrinci tóból egy kislányt mentett ki. Szerén)' 
ember, természetesnek véli, hogy amit tett: csup,in kö-
telesség • •  , 

Cs. J. 
Gödöllő 

OKTÓBfR 29. 

A világt · ,. , . 

11re. ossag napJa 
A pénzt megkeresni nem kl!nynyu dolog, dc azt megtart.ani, beos:r.tant, okosan !elhasználni talán még nehezebb. A jövedelem jó 

beosttása, a célszenl takarékosko
dás jeg:,-ében fognnt a világtakarékosságt nap vezérgondolata. 

A világtakaréltossá1 napját kö
zel 50 éve rende:tllc meg a tüld
kerekst!f( sok•so.c országában. a világ takarekl)énztáralnak 1924. 
oktOberébcn ,n:La.óban hozott ha
tározata n.yomAIL 

rendelkezésére állnak. A világta• 
karékossági nap egyik legf6bb fel
adata az, hogy a takartkossá� 
gondolatának terjesztése melli?tt 
felhívja a :r4:yc!n1ct .:izokra a ta
k11.rl-kbetét-syüjtési formákra, me
lyek előse-;íthcUk az egyénelt, a 
csnláclok terveinek valóravAltllsát. 

A taka�kossig go�dolntának 
népszerüs!ttse hazánkban ts Jó 

asuti s lakóte ep épül Rákospalotán 
Békéscsaba állomás dolgo- ���.,.�ts��v��it�,l;.�::!��; zói - forgal.mlsták, jegyvizs.. me:.Jett a vllá!(takar�koss,a napja 

gálók, kocsltakarílók - ha- évenkénti megrend�zésének Is 
vonta, mintegy 200 talált tár- minden bizonnyal réne van ab-

A vllágt:,karékossági nap igazi 
h.nszna az lesz, ha a tájékoztatá
sok nyomán mind többen csntta
koz:nal:. a takarékoskodók. tábo
rdhoz, s k.1-k:1 kamatozó, nyere
mény- vaffY gépkocstn:teremény
betétkönyvben, iskolai takarékbé
lyegb�n. v"gy a KST-ben, esetle" 
Ifjúsági taknrékbetétesként teszi 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

ház.1.5 rnegvalósl tásii:ra is ror 
·erUl. Ezek elolrányzata 5 
mlWó forint. 

A vasu� ' l!lk�e"��
nek Javítására ugya croJ- szá
mos intézkedést tettünk, bár 
tudjuk, hozy eze!c cgyál :i!.in 
ne:n el d a prool.éma 
\ � ges megoldásá."ioz. 

Az e:!Tlúlt öt évben - i'ó
ké.'l!t igazgatóságunk vidéki 
szo· ''ati helyein - ért·ir.lt 
el eredmény-c',et. A he!yzct 
a:,on Budapesten II legsú
li;<>sabb. Az tgazg;at e< I. c.<:z
tál) an é\ k óta 2000 jogos és 
in<lokoit laká.5kérelmet tar-

', n:•i1ván. 
Az elmúlt é\-e'k'lx!n a M

vc- zó helyek n építettfink 
korszerú 1, -�-:at a vasu.ta
sc,knak: 

nmlapesf<'n 
Uat,.-anban 
Gn,rben 

-gyarmaton 
Sit.-te-h érvá.rot.t 
Szo!n�?.on 
KomárnmlJa.n 
:\lm,: fiititón 
P.-sr,abolcson 
b;llgótarjánoan 

ö. zesen: 

t:?'7 lakMt 
tl fak:ást 
16 l:uni.st 
H Iaká."lt 
36 lakást 

13u lai ást 
2! lakási 
1fl lal<á•t 
3G lakást 
10 lakást 

435 lakást 

A volt ilzemt épille'ek lia
'•.k<;á tört ént át.al kí tásá val, 
m,,g1evö lakások bővítésével, 
!,o :;;z.e.·ús't.é.sé\'el, minö-'4\i la
k.iscs r&kd W7 c<nl.M la
kns;:ondját re:ru:ldilk. Az 
tttvilo! k t l>vben lakásépíté
�i w.moi;ntásként - családi
Mz nH�re, öröklP_ -·, vá
w.r'.:i'. � - több m'..r.t 20 
mlllió forintot biztosítottunk, 
lcama.tmentes kölcsön formá
jában. Ennek sc,gf tségévcl 184 

félre forintjait. Háztartás! gépre 

család! ház és 31 öröklakás 
épült. A va9Utas do�k .ln
kás�ondjai a kornbbiakh� 
v·szonyítva enyhültat, de 11,em 
oldódtal� meg. 

épüle1lek mlnll el6bb 
� rendelke2'á;ére 
=k. 

a dol- gyat szolgáltatnak be, illetve ���k��gy ,;:ata��������2;�/';;:: 
állja- juttatnak vi=a a jogos tulaj- szolis, ameJYnek gy:il:orlásá.ra tö• 

kor:izerű lakác;ra, autóra. kW.földi 
üdillésre - az anyagi btztonstig 
érdekében, tartalékolt megteremté
sére. 

Dr. 
don06llak. Gyakran érkeznek megesen találhatunk pi!ldilkat a ,-------------
köszönő levelek az állomás- �'i;�!l!�;�nt a leg!dó$eboek kl)-
fónökséghez. A takarékoskod6.s hnsmit, Igazi K • ,. • • k Legutóbb például Topu La- �!°"�e
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OSZOnJU 
Napj;w;kban kezdte meg a 

Budape$!l LakJ.sépítö Vá!la
li1 t 4�0 űj, minden iglényt !ki
olt-gltó 2-3 i;� �-

josné T tabánytl.--ól ko,s.,.önte Ollhonokban, kors.,,nlen be:-endc- a megemle' kezést 
Lakás meg, hoa vi.s;.-zak,pta a vo- a t és =� · :, lakl!llc • 1, .-

a lels·o�vezete'' -eseknelc 
natban. felejtett, "5 elVeaze - iy�kc

h4
���

n
.�no����"�e;�:: Buda,pest;-Détt pál-ndMu 

fortos la1 é!)it-ését a P..ákos- " nek hitt csomagját a bék - géveI s::ereztek ille"o valósi ot- J-

O-iabb hf.r:, ......_ a MAV csabai vasutaso!t jóvoltából. ::'a�J�� �: ��ozó�- �1����: ���� =:�:os�� pawtai J\1AV-t11lepen, 160 
millió fori !ltos benJ.há.zdsi 
kö.'lsé i. Ezzel párhummo
se.n épülnek a kommu:ruills 
lé, 'tmén�k 1s.. 

• ,......,, Egy másik u� Hermt,lo Pál, ralások. a külföldi utazások em• u · 1 · tt d.<,,;" Véoon, a \ · tál.lomás l:.óZ<>.Jé- Budapest VIII� Kisfaludy u. léke!oen, az egyének és a esruá- == a a ven ..,.;.._ a BO 
boo épülő ta.'1ácsi. htzban meg- 40. szám alatti lakos szintén dok gyarapodásában, boldogu.lá- éven felüli tag,oik:at. 
t:><Úárolt 20 két ú féls;::ob6J la- köszönetet mondott elvesztett ;;���iltmJt�\�,d�� n,:esJiiv!� 

A IDEogjelen,t hetven tagt:ár
�'- Ebb{I! 16-<Jt O.Z új V'il.la- poo-..vás7,áért és esernyóJ'éért. delem gazdasá.[!o! bcoszt!•:!nRk, a sam nen\ben eztí,ton mondolc 

HA TÁR/DÖRI! 
Jfellügy l(iség dolgo-

""' köszönetet a csoport veretó-
�� maj

d� !cettót a �'V-
Sorolhatnánk még a levél- ��fi;,';:";;' i::�Jtnr.•:,.,,,koddsnak ts s�::k, a sz'.ll:szervezeti b:-

írók nevét, de a lényeg mind- Bám,ennylre n�pelr Is azonban wttst.g.,a.Ir a kitűnő rende2lé-koc;;.'5- ú biz".oo,"itóberoo� egyiknél ugyanaz: d 1·ék, be- az eredmón) ek m " mlndlS ne:n sért, ame!,lyel l.gyd,.�tt elfe-
A �"VObb elismerés rek gondozói, l"llT.banb!u-tói, csülete$ vasutasok dolgorn.ak mondhatjuk el, hocy m!ndenlcl led.tetn.i vclilink idfu korunk 

hangján 6rolhatunk a Vss- k>e!:.tót pedi.g olysn v,áci V31SU- Békéscsabán, s ezt bármikor ;;,'i�b"l' 'i,an a Jaktrtkoskodás ér- minden gondját és bánatát. 
11 I: sa.lt Sza.!:szcrv�te és a ta60k, �ciime4c 18kf.sát véros- tapasztalhatják az Utasok. ne: i-;';,;en':c"'�o�at a 

8
i��:�,�

k
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MAV ,,c:i:atóin e �han- 00� éni� álják. korsze;-(1 takarékoskodási, bet�:- Várhely! Lás7lló 
golt erö!eszítá"6ro7, amely = " = 

Boldl%sár Gyula gyii.Jtési lehetőségeket, amelyek nyugdíjas 
hozzájárult az épÍ� anya.- ��.N//N'.1'//H"HA.l'"/.uJ✓✓✓.IW'✓✓.N/N�✓/..óV/✓.N/H".///N..U✓✓✓N//.,,.A,,MW'✓/H/N.H./H/iZ',...,//;"✓/✓..,-✓✓✓✓/N✓✓//-'�At"IV/'.H////✓.UHN",/N.,-.A">fN""/1'//H✓AV.l'AU"IJa-H/..,...NAM!IIW 
gi fe.tét.elcU1c!c bíztO&ftásá- § 
hoz. Rövid idő alatt .lehető,� � 
vált az ép! e7Jés �-e'lrlése, § 
és a Budapesti � 6pít.J s 
Vállalat hivatalosan megii;ér- � 
te: két éo alatt felépíti a. 1'4S- � 
utasok 4'0 la�t. 1 

Az utolsó előtti akadály 
A <:"?Óbon levő 4,;n 1.a1-�l � 

K, mit tud?-ve ... :kedó a Keletiben 

!'\00--600 vasutas, Illetve -a.a- � A Kele<tl ��·audvw nagy 
lk.d l ·' 'ondr.i oi dédlk rr-e� � kul1.úrtem,e 2i:;ul0:.<1slg me,;:telt 
Bud.'\pest-en. SzáTruls, lakás §  október 5-én versenyw és ér
céljára alkat:mallan épiil tet � deklődő vasuta�okkal. A játé
lebontunk, és az abban la- � kosok a hivata.los kezdésnél 
kó családokat megfelel� kö- � jó húsz perccel e�őbbb elfog
rillménye.-c közé helyezzük. A ' Ia.!1tk helyüket, mintha csa.'c 
mun.ka:köri s:zol.gálnti � � :in-a a k--érdé re v:ila�zoltak 
kat rendelte · .. �rnek =ie- � volna, hogy mennyire fonta� a 
lelöen mindenütt a helyben "  vasútnál a ponto!ság. Egyelő.. 
szol.gilatot telj 'tó MAV- � re azonba..'l cs..'\k az ula�ellá
dolgowk részére b'.l'l006itjuk. � �6 plncérci ké!"dezó,;ködtek: 

A kö etkm években to- § - Csa.i, nem et!füt:ó lesz itt. 

v:iobra 
v

ls igyekszünk ll'...in- � hogy !'yen sokan oss:te(l1Jt!ltek? 

0 
cent el:.'cövetn1, hogy =- � 
cil.fü létesítményeink hatá,:- � 
ideje ne tolódjon el, és az uj � 

:i Amíg a Ki mit tud? - szak-
·----, � mai vetélkedő zsürije el.fog

" � 1aLta heiyét a foldíszitett elnü-
� l<i aszWnál, s a rendezők egy 
� utolsó pilla n t,íssal felmérték, 
�ho;iy helyUkún. van,nak-e a vi

. � rágok, a pi:os t;:ritőlt és a 
� többi kellék, Kajcso Attila, a 
: budapesti it;:azgatóS&g személ;-
� zetl o.s,:tályúnak munkaUtrsa 
� •ájé:.oz•a•t ul i><�z.efoglail.ta a 
li vet.é.kedős<>rozat eddigi ese
� méayelt: 

' � - Jún11ts 3-dn tartottuk a: 
§ első elődöntőt, illetve selejte• 
� =ót, majd augusztu, Z4-én az 
§Utolsót. Ezeken c,aknem két-
� száz vasutas versenyzett. Szep-
� temberben következtek a ne
§ gyeddilntók. Október már a 
1 középdöntóké. A legnagyobb 
� eseménlJT"e, o döntöre, not•em

tevők, külön a váltó6rök, illet
ve váltókezelők, ismét külön a 
mozdonyvezető:-, vonat�-ezctók, 
jegyvizsgá!ó!t, féltezők és a 
pályafenn1artús dolgozó!, pon
tosabban : a térköz- és vonat.. 
jelentő őri>K, sorompókezelő,c. 
A selejtezőkben. ös!;zevont 
munka:körönhmt, 36 versenyző 
indult. Az elódön ,;kben min
den csapatból 15-15 Játékos 
\:ett részt. A jelenlegi l,ilzdel
mek végén n csak heten
teten jutna.'!: tovább. A rn:i.i 
középdödőt egy het múlva 
kúve,i a másod1k. Azt a Nyu. 
i;ati pályaudt•ar kultúrtermé
ben tartják. A harmadik no
vember 4-én lesz a Kerepesi 
úton, az igaz'!atóság épületé
ben . . .  S azután már <'..;ak n 
legkivál61Jb.1k mi>rkőzne.1i: 
egymással . . •  

0 
A kultúr-t-erem f.nlún az óra 

mutatója p-::intosan a kllenc,,s_ 
t·e ért: meg!;ezdódött a t•etél-
1:edó. 

A nyolctagú zsilrl elnöke dr. 
Fehér István, az igazgatóság 
hel ·ettes vezetője. A zsüri 
tagjai : Balázs István for�lmi 
osztályvezető-helyettes: Veress 
Pá! a vbo I épviseletében : 

Zsuzsanna képviselle. Az asz
t.al.on már meg Is jelentek a 
borítékba 7.árt kérdések - és 
külön borltékban ot,t voltak a 
válaszo is, hogy vitával eset
leg egy pillanatra se kelljen 
az időt tölten.i. 

A szervezés kit•áló, ezt álla
pította meg a közönség Is, 
r.melynek nagy ré z 1t az ercsi 
tcgédtl..i=ti tanfolyam hallga
tói képezték. Azért jöttek el 
tog;· a ké désekból és a felelc� 
t !-1:,ől ók ts tanu.lliassanak. 
J'özben persze, lel!<e,;i:n szur
i:ol lt a zsüri elé ültetett t;t 
fiatalembernek. 

Az első versenyz6 a buda
pesti Katona István, a komá
romi Hustán Zoltán. a székes.. 
fehérvári Száraz Zoltán. a 
puc.zta-,7.abolesi Góg István és 
a szabadbattyáni Béndek J6-
.:sef vol+. A kérdések nyomán 
sznkmájuk, Illetve beosztásuk 
egv-e;zy font0<: ter'.il„téról tDr
tottak „mini-elóadást''. KI bát
rabban. ki blzonvta'an� bul. 
<le minc7enkl ke'lö tt•dá$Sal 
ccl{)tt tzámot a ;clzé•I és a fornnlmt tttc,<tthok •z,z ól•m!rnl. 
Tudni kellett néld·•ul. ho!!V .,te
re'é,I lehet/1..•é� n!'.-'kül milvPn 
fel1ételek esetén szab.'ld �!!V
iránvú vonatoknt bebocs'it�i 
�z állom,ísrn". A fénvjelt.ő!, i�
mertetése n könnyebb .ikad,i
lyo1{ kö�é tarto..,ott. Kö2bPn 
mindegy!'� ké"clé<n•" 1 '1nt1lh<1-
t,ott a hallgatóság, sé>t tanultak 
egymástól n1ve"Senvzók i�. 

zött d&..t el a továbbjutás. 
Tisztelet a zsűrinek és a hall
gatóságnak: derekasan bírtá.k 
végig a:: iramot. A vetélkedő 
délután 3 órakor ért- véset. 

• 
A forgalmi szolgálattevők 

közlil a legjobb helyezést An
tal 1'ibor érte eL A honállo
mása: Szolnok. A váltóórök, 
váltókezelÖk közül Fehér Gú.. 
bor remekelt. Tápiógyörgyén 
teljesít szolgálatot. A sorompó
örülc, iiletve a pályafenntartá
si dolgozók el.só három helye
zettje a gyengébb nemból va
ló : Bóti Elekné, a terézvátosi 
pá!yajenntartási fónökségtöl, 
Er füi Józsefné Vácról és Hro. 
mátka Rozál;a Gyórb6l jutott 
a legjobbak közé. 

A jutalmak sem maradtak 
eL A három csapat legjobb 
7-7 helyezettje - összesen 
tehát huszonegy versenyző -
pénzjutalomban ré<:zesült At 
el.'iÓlt 1000. a másodikok 900, a 
harmad;kok 800 forintot kap
tak, s így folytatódott tovább 
vagyis a hetedikek jutalm� 
400 tor·nt volt. Ezen az egyet
len Játékon 14 700 forintot osz
tott szét a zsűri jaúüomhlp
pen. 

.\ !Pbontásra ílflt, elavult, 80-100 ive1, komfon 
lakások. 

·. ! bef' 6-án kerül sor. Mindegyik 
· ,._fdkon öt „csapatban" indítot

néllr.illl Huk a rés:zh·evőket. Külön ver
i. senyeztek a forgalmi szolgálat• 

Doma Sándor, a szalcszerveZ<..>t 
területi bizotts�o-ának munka
társa; Fejes István forgalmi 
vimgabiztos; Berényi Vilmos 
oktatótlszt; a Keleti pályaud
var pártszervezetét Szabó Sán
dor; a KISZ-bizottságot Szabó 

Ezen a naoon három ös.sze
vont munkakör csapatat kö-

Nehéz l"..ap volt. de eredmé. n_:·es. S hog:-· a novemberi dön
torc még alaposabban felkészüln_ek 'l le�jobbak, arra garancJt kapott e sarok írója. A lénr:sőh,\zh:,n ugyanis E'fféle mondatokat „mormoltak" a távozók : ,,a forgalom szabá- . 1110:rása "rl'Y- és kétt"ágány,1 
tJáludn, ha az értek.ez,<� lehef�!len é• nem lehet engedélyt 
kerni, akkor • • •  " 

Ráez Judit 
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Újjáépül a Farkashegyi repülőtér SZENTLŐRINC 

Pécs elő-városa lesz 
Önzetlen segíLseg nélkül mit sem ért volna ketmillH forint 

A vasúti dolgozók egyik sze
rény, de igen fontos sportegye
sülete a MÁV Repülő- és Ejtő
ernyő.! Klub. Tagjai szám06 
hazai és nemzetközi versenyen 
értek el kiemelkedő eredmé
nyeket. Száztizenkilenc ,i
torlázó repülője közül 80-85 
rendszeresen edzéssel tölti sza
bad idejét. Az ejtőernyősök 
&Záina 53. Kívülük 25--30 sor
köteles ifjú és 8-10 ejtóernyoo 
utánképzős űzi az egyesület
ben a bátrak sportját. 

Repülőterük a Far"f,.a.shegyen 
van. A repülőtér felszerelése, 
berendezése az:mban ma már 
elégtelen. A hangár szúk, sok 
gépet csak szétszedve tudnak 
tárolni. A száilásépület s,:,,m 
megfelelő:  alaposan eljárt fe
lette az idő. Mindezek gátjai a 
további fejlődésnek. 

Most a:::onban úgy látszik, 
hogy az akadáiyok elhá,rulnaik 

az útból Rödönyi Károly, a 
köilekedés- és postaügyi mi
niszter első b-elyettese, aki el
nöke és lelkes pártfogója a 
klubnak, megértéssel támogtit
ta ti sportrepülllk és ejtőernyő
sök tinl,'ti!]i igényét, s az idén 
engadé!yezett 2 millió forint
ból egy 650 négyzetméteres új 
hangár és egy 360 négyzetmé
teres szállásépület létesül 

A tervező és az építóipari 
kapacitás biztosítás.a még ne
hezebbnek ígérkezett. Már-már 
úgy látszott, ho<".,y meg sem 
valósulhat a sportolók régi ,·á
gya, amikor ;i Vasúti Főosztály 
6. szakoo.ztályának egyik lelkes 
tervező-kollektívája sietett a 
klub segítségére. Az Epület
fenntartási Főnök.s.ég tervezési 
cS-Oportja, Kónyti Károly épí
t&,,:mérnökkel az élén rövid 
idő alatt kidolgozta a terveket. 

Kivitelezót is nehéz volt talál
ni. Sokáig húzódott a dolog, 
míg végül egy rná:sfa lelkes 
kollektíva, a l\V{V Bp. Krisz
tinavárosi Pályafenntartási 
Főnökség 13 főnyi, ezüstko
�zorfu, Ybl Miklós szocialista 
brigádjc!' terven felül elvállal
ta a kivitelezé,;t. 

Azóta már jó ütemben ha
lad az építkezés. A sz.l.llásépü
let és a hangár alapjai elké
szült:;,k, s most az elGregyár· 
tott épületek felállítása van 
soron. Társadalmi munkában 
sokat segítenek a klub tr.gjai 
is. Eddig mintegy 400 órát dol
goztak. Valószínú, ho;n, még 
ebben tiz ét:ben tetó a.!á ke
rii!nek az ÚJ épületei,, és jövő
re már a megújuit repülötér"n 
sporto1hatn::.i: a MA V Repülö
é3 Ejt6,m1yós Klub tagj.:i.i. 

Morotvay Lá.szló 

Szentlőrinc állomásra négy üzem.;z.:.nt. S�ítás! tervrin
l.rá.nyból futm:k be a vasútvo- ket 114.12 százalékra teljesí
nalak. Itt rendezik a Barcs, tettük. Eredményeinket m....1g 
Dombóvár, Pécs é3 Sellye fe- ért&kesebbé teszi, hogy il}·en 
lé induló vcmatokat. Az állo- t�rr.pó mel!ett évek óta nem 
rnás hangszórója szüntelenül vo:t balesetünk. Most nagy 
közvetíti az utasítások.'.lt, fi- fc!adat előtt állunk : nya1nm
gye!meztetéseket. Vigyáz.ni ko.., az ós.z.i forgalóm. Ez ha
kell nagycm, a11a.l öt-hatezer ffo�,·= mezóg.:i.zdas� 
ember fordul meg naponta. vidé,c, s a cu'.w:ipar jóvolt.ábvl 

- Jó! összeszokott vasutas- új::,,!>ban Ismét fel'.endült a ré
gárda dolgozik ál!omásunkon pata.--me.szté.s. A lensiáfütás Is 
- mond;a Tőke János álio- igényel 100-DO vago::it, nem 
másfónök. - A 61 főn;i sze- beszélve a sok jószágról, ame
méiyzetböl 43 törzsgárdatag. lyck a körny&ü..nll:ün levő mc
Négy szocialista brigádaru: zjgazdasligi na�üzemekból 
van: három a forga.1.--ni szol- indulnak vasúton a fővárosba, 
gálatnál, egy a keresked_-,,lcm ,-agy az ország határain túlra. 
terűl2tén. Az idén - ezekre a - úgy tudjuk, a község is 
brigádokra szá,nítva - ne,·ez- rohamo.an fejlöcilk. 
tűnk a Szocialf.sta szolgálati _ Ezt már csak azért sem hely címért indított versenybe felejtettem voLl'la ki, �:-t én. is. vagyol. a tanácselnök tárta- Mit mutat az e1só ffilévi dalmi helyettese és a közsér; mérleg? pártcsúcsvezetőséi;ének s::er-- Nagyon kedvezóa'{. az vez6 titkára. 

SaoclaHsta szolgálati hely 
adatok.. Jóval az élüzem szint 

- Akkor Itt U""'ancs:ú fölött teljesítettük faladata.ín- &J 

k.aL me--Jbecsülhefilc a vasú�c.;kat. 
- Pontosabban ? Megb�csill.ik, t:ti:bbar... 

E!�éísorba.n tizért, mert mi is - A kocsitartó:clcodás 93,5 sokat segítilnk a 1ciiZ$égr.ek. száza:ék volt, az előírt 87 szá- Nézzen kí ct.z tiblakon: ú; lamunká;ikban a s.wcialistti ver- tőki':szségre jól végzett mun.;d- zaléitkal sz2"nben. A kocsik-i- kótelepet lát. Az eim�!t lv.:k-

Nagykőrösön nincs létszámhiány 
Az osztrák-svájci gyártmá

nyú Plassermatic géplánc há
rom napig dolgozott Nagykő
rös és Katonatelep állomások 
között. Másfél óra alatt elvé
gezte 250 pályamunkás egész 
n·apos feladatát. A MAV új 
„gépcsodáját" Kiss Károly, a 
szegedi igazgatóság vezetője 
mutatta be a nagrkórösieknek. 
A bemutató nal'!y sikert ara
tatt. Takács János, a várcsi 
pártbizottság titkára és Kovács 
Sándor országgyűlési képvise
lő, a Nagykőrösi Konzervgyár. 
igazga.'tója is elismerően nyi
latkozott a látottakról 

Növekvő forgalom 
Az őszi forgalom előtt 

rendlcivül fontos számunkra a 
f�!építmény megerősítése 
mondotta Rostás Tibor állo
piásfónök-helycttes. - Ilyen
kor ugyanis 15-20 száza-lékkal 
nö·vekszik a forgalom, s az M 
fiZ-es Diesel-mozdonyokka.I 
1/01lotatott szerelvények sű
rin, 11JJ.gy sebességgel követik 
egymást. AUomásunl,on külö• 
11ösen sok árut s::állit és fogad 
Közép-Európa legnagyobb tar
tósitóü::eme: a Nagykőrösi 
Konzervgyár, Jellemz.5 erre, 
hogy az őszi hónapokban hat
uan-hetvenezer tonna késZ'áru 
hagyja el a vállalatot. Ha üres 
kocsink van, azokat Záhonyba 
kell küldenünk. Kocsiklegyen
lítési tervünkben a második 
negyedévben 2630 üres vagon 
.szerepelt, de ezt a mennyisé
get több mint 700 kocsival t:11-
teljesítettük, 

- Különösen so1.:at segit 

senymozgalom - folytatta tá- val igre.ltsz"'J.nic rászo1g;íL"li. használás 1 13,7 százal�a ala- ben rengeteg építoon11a.g érke-jék.oztatfulát az állomásfőnök- M. F. kult, holott 98 százalék az él- zztt ide, és Tr.Á,g mer..nyt ;ön! helyettes. - A szocia.!ista szol- ,----------------------------i His::en 1/!S0-!g a most 4!100 la-gá.lati he!y címért négy brigá- kosú Szentlőrincet tízezer lé-dunk küzd. Közülük a Kossuth 

MA' T RA I KA LA N D 
le):.számú községgé kell fej-brigádnak én vagyolt a vezető- leszten.i, 'hogy Pécs elóvároM je. Terveinket önmagunk fe- legyen. Szentlőr�,cról máris szitjük. Ennek tudható be, Ó szidó lévén, a mátraházi magasra tartott fe;je? nézett nrugodta."l állíthatom, hogy hogy eddig a kocsitartózko- vasutasüdütóbe kaptam körül, azután csalhatatlan bic- ez a ji.:.rii.s és a megre egyik dást :l, a l;:ihasználást 1•6· az beutalót. Egy régi cimboram- tonsággal elindult felfelé az !egdin:l!n.ikusablx:n fajlódö áruton..,at'?I'vet 8,63 százal<!tk- ma!, akivel jó sorsom össze- eg-Jik sziklás hegyoldalon. községe. kal túlJteljesítettük. Az egy ko- hozott, arra törekedtünk, l1ogy Mi utána. , • • Ilyen:;.or, A növekoo.ls� együtt Jár csira jutó mozgatási időt majd- m'elo"bb társ�ánot szerezzünk mir.tha a kárörvend.5 qr,fög , • .. _,_ 1 • -"1 ,_, , nem egy P�rccel ••o"vidítettük. • " • az UJ u.=n.=, pa., V,uJ.a, .. ,o:c � • m,agunkntik. hajtaná az óra mutatJját, 1.!l}lJ l ''ése A f ly t , , o• Persze, szerencsés helyzetben Az e="k der-.ls, 6s::I napon, mi.lik az ídó. t
deóedP.:t:- , · w lu„fte

a
=to· é�et�,��

-
vagyunk·. Nálunk nem érvé- .,.,. d · á't O „ ca � " • 

há;om hölgy és hárman fér- 14 ó,a • • • l\rin enki r - 0- út eddtg � döntő jelentőségű nyesül más vá!lclatok munk-i- fiak, Úl711 hatdroztimk, /1osrJ zatZanul hitt az okosabbnal;, volt ti 1:ö.::ség politií-:ai és gaz-eró-ef.szivó hatása, ezért nincs kirándulank a Kékesre. tiz erdő kiváló ismerőjénel:. dasági életében.. s ezután ez is létszámh!ányunk. Kipróbáit, Felfelé buss::al mentünk. Felértünk. A vezér megint- , ább , l jó 1_,asutasok dolgoznak Nagy- Körifüétált·<Lk a szanatóriu- csa.k tekinget, majd 'határo- mé:;ins: ig
y 

&Z • 
• • 

Jcőrföön. 1967.tól, vagyis ami- mot, guönyörködtünk a Mátra .::ottan int és lefelé indulunk. (mo!St) óta állomásunk új felvételi egymásba ülel!.:ezó 1:onulatai- Mellettünk kis 1;atak csörr;e-éoületM kapott, a szociális kö- baii. l\fagasan járt a nap, ami• dez, elóttünk jókora heSlll rülméryek is kifogásttilanol�. kor bar.itom átvette a vezetést emelkedik. 
Ily módon egy kicsit „az or- monih•án: - .,nem ezen u - A truhi1c oldalon Nn � 
szágos átlag felett járunk". úton megyünk vissza, mert az üdülői - mondja magabizto• 

Harmadszor .. ? 
- :E:s mit várnak az év hát

ralevő részében? 
- Feladataink fokozódnak. 

Egyre több nyersáru érkezik, 
és ren1:eteg készáru indul út
nak. Szeretnénk az élüzem
szintet tovább tartani, és har
mtidszor is elnyerni a siocia-
listti szolgálati hely kitünte
tést. Az elmúlt bemuta,tón ls 
láttuk. hogy vasútunk egyre 
korszerűsödik és nemcsak szol
gálati főnökeink, hanem ti vá. 
ros vezetői előtt is tekintél11e, 
társadalmi rangja vtin hivatá
sur.kntik. A bizalomra és segí-

hosszú, hanem erre, torony- sa-i a:: erdei ut4k MO!J isme
iránt". Hajlottunk a S'.Zúra . • • T'Ójf. 
Romantikusabb és rövidebb az Botos társun1G nagyoictit szu
út, hát miért ne me·,1jünk • . .  ? szog, 11uijtl mindent megto

A ;ószagú erdő, egy-ef!Y gadó mo.::dultittal leül a fűbe. 
menekülő nyus::i, a fel-felröp- A dundi ass:ony melléje. i\Ii, 
penő madarai; s.::árnycsatto- - a többiek is - fáradtal; -r-a
gásai, feledtették a múló időt. gyu,ik, de a g11onmm:; k'.?1'
Na meo, dehogy is mertünk a get . . •  
„vezérnek" szólni, Jóllehet már Hegyre fel, he{11Jról le . • .  1 
déti 1 órát mutatott botos 18 órára fordul az óra mu-
barátunk jókora zsebdoxája. tatúja. Alkonyodilc. Sötét le-

Még htingtalanul lépeget- pel borul a M,;tra ren(Jetegére, 
tünlc, de máT nvugttilan..'.:od- a hegyi uta.kra. 
tunk, mert jól tudtuk, ho(ly nz ősszedugjul; a fejünket • • .  
üdüló személyzete most, {ppen Mit tegyi.i.nk? Uerre me'l'jünk� 
ebten az időben tJ.!a!jti fel tiz Úgy határozt:mk, hogy te-
ebédet. 1.:intettel a sötétre és a húvös-

Barátom - mint vadás=ku- re, rőzsét s::edünle, tüzet ra
tya, ha e!vesztl a nyomot -, ku1tk .ís itt várjuk meg 

nomádok módján -, a Teg-

A Hivatalos lapból 

A m.va�os Lapb6l a luk!c:&rve,.. 
.::e:J. b!zot�ágoX: t:s a uolgozó!<.: 
!!gyelmébe ajtnljulc a követl;�ó
ket: 

A 39. 1dmhól : 1 16540/1971. 2. 
A. Utasfu..s a női po:ttikai, gaz<!a
ti.Ji és szociális helyzet�ről hozoi.t 
határozatok végtehaJttsára.. 

1 16050/W71. 1 1, B. Tén�•leges 
v-...süti a1kaiinazott&.k arcképes �a
zoh·án�;oána.k érvenyesitkse é1 a 
nJ'-U['d{Jasok bctét:d.ze!éne:e: l:iszol
gáltat.áca 197�. évre. 

1 1 5G3111971. G. D. MAV ép!!!!
lp.>rl gépek, jármllvek kölccönbér• 
lett dij tá!J!á.:atának rnódosttúsa. 

A 40. suimból : 1 1 €813/11171. 
tJöO. Végrehajtási qtasltás a M.•.x s2eITezési koncepciój-'.t..ak. rt' .. eb
valositásához. 

K2TNAPOS SAJTOTA.tt. 
KOZTATÓ kezdődött októ
ber 14-én Záhonyban .:S 
körzetél>e:!l. a MAV. az ER
DÉRT és a HUNGARO
i..,RUCT o�ta.""li munkájána!.t 
ismertetl.3ér�. A tijé"':tozt.:::.
Mn dr. l\iés:zllros Károly m;
n:szterhe:y�tes, a MA V ve
�dgazgatója. az átr��t,:�ör
zete� dr. Speer l\"orbcrt ye
z,ér,eazgc1tó az ERDl!RT ta
te:e:;>át, <Zr. Czarim SáiuLr 
!gaz6ató pedig a HUNG.\RO· 
F'RlICT hút6házát mutath 
be az újs&gí:óknak, a rcid:6 
és a televízió man.kat.i."TI:'.
na,;c. A kétr!1pos bemut::.tóról 
lcg:,öze;el:>bi számui,.kban 
ré;z;etesen beszá."1lo!unk. 

- Múszald napok. Jól s'ke
rült kiál:.ítúst rendezett Del,_ 
recenben, a Technika Házá
ban a Kö::lekedéstudom:ír.yl 
Egyesület helyi s:rerveze1e. A 
?lfogyar Államvasutak történ�
t-ét, e=th-ül a külföldi vas• 
utak fejlődését bemutató ki• 
4llitás, valamint az ahhoz kap
csolódó e!őadássorozat rend�
:z:é.sében. kiemelked.5 �"'.ere1,3 
volt Dáv:d Ish·án MA V-fcl
Cgyelőoek. A kiállitáS-On sikert 
�rsttak B. Szentmiklóssy Er. 
zsébet képzőművészeti alkotá
rai Is, amelyek témái szintén 
vasúti vona�ozásúak. 

- ÁLDOZATKtszstG. ,A 
s::aktzervezet miskolci terü' etl 
bizottságához tartozó t•:uúti 
szolgálati helyek dolgo�6i, 
összesen 84 500 forintot a.do
mányozta!: a „Takarót a t•ie�
na1ni a11erekeknzk11 mozgalo� 
eé!½ira.. Ezen kfrill l\fis?<:elc
Tis::aí ptilyaudvar és Sárospa
tak-állomás nőí szocia!ht11 
b:-igádja.i 1cilenc kézi horgo?á
sú wapjútakarót készítettek a 
nemzetl:özi szolidaritás jerr,;é
ben. 

- M.AV Tisztl.épzó Intézd• 
ben megtartottá!t a tanév el• 
sö is..¼:olagyúlését. Dr. Kun De
zső, az intézet igazgatója érté. 
kelte az első három hét ta• 
p:lSztalatait. és részletesen Is. 
mertette az oktatási év fő fc'
adatait. Bejelentette, hogy a 
hallgatóknak, több tr.fnt t!z 
százaléka nó, s m�t el.5 íz
ben v=ak női hallgatók a 
gépészeti és vontatási, músz:a
ki tisz�i tanfo.l)·aman. 

---------------------------------------, gelt. De a;: is lehet - mond- Me.,:tört sz!v-:el mondok köszö
netet mind:J.zoknU, t1.!ci.'< szeretett !érjem, Balog;1 János műszaki tel
üg,•elő (Cel!'léd XII. sz. pál:,,ames
t�re) t�metésén megjele;itek: és r�szvt!ti'.lkct nyílvánitották. Külön 
köszönetet mondok kis131wom n� n!:ben is a szolnok.l plilyaftnntartá• 
sl fönőkséC' dolgozóinalt, a kik mély fájdalmunkban részvétüit:tel tlimolZ'attak. - özv. Balogh .1'ilnomé.. 

- Tizenhat fiatal kért n6t 
a Kelet:-pá\yaudvar múszaict 
kocsiszolgálata KISZ-szer,;e
zctionek vezetőségválasztó tag
gyúlésén, a beszámolót kö,;et"í 
vitában. A választás jó eló:té
szítésének másik ercdm-énye, 
hogy t:1inden jelölt 99'-100 
száu.:ékos sx.avazatot kapott. 
Ha.son!ó ak�ivitt.s jellemcz:e a 
Keleti-csomópont mind a Mt 
KISZ-alapszer,;ezetének ve
zetőségválasztó taggyűlését is. 

K E R E S ZT R E J T V É N Y· 
VIT..szlntes: 1. Idézet PeUl.fl Sán• 

dor ,-asútou cimú verséból. 1'1oly
ta&ása a fil�g<lleges 48-ban. 13. 
:Kátriumkarbon:ít. l 4. Alaszkai fo
lyó. 16. Európai nép. 1 /l. Békapo
ronty. 20. A munka mértékeg:,·sé
ge. 2 !. A mai nnp. 22. Húz. 2-1. 
F:gyenlóo;ég ! (francl"l) .  27. Testrész. 
28. Vörös tengeri kikötő. 29. Ilyen 
!-7.lntíi iparltanuló-lcépzés is va�. 
30, Göngyölegsúly. 3 1 .  Lom Jker
szava. 33. Fohász. 35. Nem kevés. 
36. Csontokat köt össze. 37. 
• •  .Aladár, történész, ::m. Gyilkolja. 

41. Sepra szélei. 42 . • . • Jose :.\l!
guel (1658- 192 1 )  kub:;.! szabad
sághós. 43. A szerelmi Ura görög 
mú.zs;\ja. 45 • • • • Vilmos, a 13 ara• 
di vtrtnnú egyike. 47. Kutyaille-
t<k. 43 Merész, 49 . • . .  Izmus, k.1-
mJ államvallás volt. 51. Szélek 
nélküli kalap, 53. Kutya. 54. Va
jon gól? 56. Az utcán hever. 58. 
Hangt.ala!lul néz. 59. Tolna me
gyei község, 61 .  Portugál sziget 
A!Mka partjainál. 63. l!:rinlő más
salt-.ang76!. 64. Zola regénye. 66. 
:Mohamed szülövárosa. 67. Sárgás-

zöld mérgező gáz. 63. r.:edvenc 
l..7.J.tyájn. 70. Parancsolója. 71. Ked
ves, németUl. 

Fliggóleges : 2. Kettős máeul
hangzó. 3. NyomatJlrns mutatószó. 
4. Japán kBtötóv,� ros. 5. Olasz "!o
lyó. 6. Az er�0�c lakója. 7. Kettős 
mássalhangzó. 8. Két. .hangra frt 
énekszám. 9, Sze!tr�nyben ta1á1hn
tó ! 10. Kct,.·oj . . .  , ukrán Yasérc
b&nya. 1 1. Kimondott bctú. 12. 
Veté1:.,-társ, közhas1nálatú idegen 
szóval. 15. Közéµázstai juhfajta fi
nom pré:nje. 17. Fr-encia s?:obrD.,;z 
(1840- 1917), 10. l'lohame'lán hit
tudós. 21 .  A Tisza mel!é�tlo!:róJa. 
2'3. Tiltószó. 25. Vonatkoz0 név
más. 26. Becézett nl'i! né•,. 27. AJ
latok szállitására használt ko-sá:-. 
82. Dunántúlt vasútt c�omópor.t. 
34. Az USA egyik á.Itama. 37. I:i:e� 
tkerszsva. 38. N�met névelő, 39. 
Svéd váltópénz.. 40. R!tlc� női nJv. 
42. Mesterséges tö1tés . .44. Eme!
kedett han�:i l!rat költemény. 45. 
E�és,:�n a földre. 46. Orosz helyes
lés. 48. A Vfzszfntes 1. to1yta!ása.. 
49. Hálaadó mise (latin) . 50, Vlsz
gza: szemet káprá?tató. 52. Csong
rád megyei kö,sél?. 55. l"él szó
lam ! 57. Korsz�lt. 58. Görög mito
lógia! alak. 60. Hires gyomaJ 
nyomda. 62. K:ve�. természetes 
színű. 63. A kés 11:;en. 65. E,;iy magyar kirát:-1 e!ó�eve. 67. KérdGsz6. 69. Ke1d közepe. 71. Azonos 
mássalhangzók. 

Beküldendő: ,·f?.szintes t é.c; foly
tatásaként a ttlg��!eges 48. Bekfil• 
dési határidő: 1971. november 10. Az előző keresztrejtvény helyes megfejtése : A teherkocsi gazdálko
dás dinamikus egyensúlyá:iak ttz„ 
to!:'.ítása. 

Egy-egy kllnyvet nyertek in: 

197 1 .  évi 18. számunkban megje
lent keresztrejtvény helyes meg
fe.ttéséért : Orosz Béta. Tis-:-:9.szent
imre. Petőt! u. 28. Bo'!�ch Imré
né, B;,. xrn .• Ra1lt László u. 56. 
n. 2. Bali La1osné Bél,�scsaba ál
tomác;. személypé'l:r+11r. M,;a->ei M:1k• 

t lós. G:vőr. m., Elaha u. 1 2. Hor
v6.th Edit raktárnok, Hajmáské.J 
élomás. 

juk reménykedve -, hogy va
lahol, vala.ki, felfio11el a túz
re • . .  ? 

Mindenki azorgalmastin 
hordta a száraz gdlyat. Egy
szercsak . . •  - mint ti 1:.ö;:;!ip
kor tengeren eltévedt spanyol 
hajósai - fe!kiá7tott vtiZaki: 
.,féntrt látok! fényt 1.útok!" 
Elős.:::ör c:ílitionaJ; véltük. az
tán a menekülés reménye el
hitette �·elünk, hogy lakott 
részhez közcleclünk. 

Alig 10 percnyi járásra, a 
fá!� között, t>gy alaccon',I házat 
pillantottunk meg, melynek 
kicsi ablakából kiszűrődő fény 
volt az, amit láttunk. 

Bezörgettünk . . . Egy csep

pet sem barátságos hang s::ólt 
ki, aztán nyllt az ajtó. 

- Hol, merre járunk? 
kérdeztül: megkönnyebbülten. 

- A Kékesen - hang::ott a 
válasz. 

Valami játékos erdei man6 
rossz tréfája. lehet ee - ha 
igaz. Nem mondjuk, de gon
doljuk. (A szanatóriumhoz ttir
tozó ell!Jik gazdasági épület 
volt). Az ember látva megle
pett és hitetlen ábrázatunkat, 
hozzátette: innen Z perc az 
autóbusz mE'giíll6ja. Ha siet
nek. méq elérik a tusztl 

Elértük . • •  
- Ne búsulj, cimboTa/ 

veregettem vállon a „rövid" 
utat választó ,.naqy turistát" 
-, a nyolc és félórás út rövi
debb, mintha reggelig bo
lyongtunk volna . . •  

Közben a busz kanyargott 
velünk mentsvárunl,, a 
vasuttisüdülő felé. 

- gergely 

A szerkesztöség üzeni 
B;>ldlzsár Gyula Bé!<éecs.-.lx! ; dr. 

- Utös névadó iinnepséeet 
r.zndeztek Pécsett a távköz!é;;i 
és biztositóbe,cndezésl fen,
uirtási főnökségnél Az öt új
szülött nevének ünnepély� 
bejegyzé-oe után a munkahe'vi 
veietűk és a munkntán.1 é.k. 
szeretettel vették körül az ifi:'.I 
szülőket, néYadókat. A szú
szen·ezet és a KISZ-s,.ervez'ót 
ajándékát az szb-titkár ad..a 
át az ünnepelteknek. 

Bát1k!�h-y Gyula, Szilád! S�njor Sze'.!ed ; Nngy Ló.szló, Farkas Imre Debrecen ; Bódogh M1húly Dom• 
bó·1ár ;  H&l".'TI.U János Pécs ; ?-;ernes--kéri r/4szló Szombat:,ely : Mari<o• · - Nen,-enhárom nyugdíjba 
i��e:n ����:rsmie:zúcsGIJ'J�ó': vonulót _ búcsúztattak 

_
szeptem. 

Bognár· Károly Tapolca : Lenlcl� ber 30-an Szeged á tlomáso;i. 
ket lapunk anyagához felh„=nl- Nagy István állomástónC!!: Juk. meleg szav2.�:k:il mé t;itta az 
re �!!n�;�• s!��"t

7
1��;á�J�= léiós vasutasok sok-sok évi 

taszabolcP: soino:,y! Is�,:án Rócl- helytá!lását, és köszönetet 
mezö\'ás�rhely : Leveleiket Ulet�- mondott áldoz.atos munká
kes helyre lo'l'ábbi:ottuli:, jukért. Rabi Ist\'ánné az állo-

MAGVAR VASU'J:AS 
a Vasutasok Szaksz.ervezetfne.li lai,1a 

Sterkesrt! • azerkente blzottsb Fllszerkes:ztö: Guly4s Jánoo 
f"eJe!ós szerkes:z111 : Vlsl Ferene 

S2erke•�e: 
Budapest. VI., Benezdr 11tea a 

Telefon. vlrosl: 229-172, o,.,m1 : tt-11. 
Kiadja és terjeszl21 

• Népszava Lapkiadó vana!:it 
Budapest, vu� Rákóctl 111 1H. 

T„lefon: !l?f-819 
Lev�le!m : Bp. ,., Pf. n. 

Fele16s kl„dó: Gábor Márton. a Népsiava Lapktadó Válls!at 
tgazgatóla 

Cseltksz�mlaszamunlt: 
MNB 215-11 l!S9 

Szikra Lapnyomda 

más vöröskeresztes szervezete 
nevében vett búcsút az eddig 
Igen e�edményesen dolgozó, de 
most „leköszönő" aktivistáktól. 

Lakásl'!sere 

Elcserélném Dunokeszl-g,lt'
telepen 2 szobás, fUrdOszob{s, 
komfortos. kert�s, I. emeleti, nn· 
pos, utcai lakásomat, egyszoba 
komfortos budapesti be1területi!'e. 
Különbözet megtérftését nem ké
rem. C!m : HJ<l;•ég! Károly, Du:io-
11:eszl-gyártelep, Allomás sétán�• 15. 

- Szombathelyi 3 szobás t-.:or:1• 
forto3 csal&di- házamat elcse�·élnfrn 

1 

budapesti 2 ,·agy 3 szobás ko?n· 
fortos bérlakásra. szö·,etkez->U ,;a�v öröklakás?"a. B(h·ebb fe�Yflá4 

gosfttiat ed:  Horv&th Árpád, Pe:-;t
eczsébet, P.lltenberg u. 65, 11:rdel<ll'idnl bármikor lehet. 



Október 

szellemében 
K orunk a li:a,}ltali7lmusb61 a kon-.munízmusba val6 

átmenet kc>rszalfa, amikor - Siiyéls" s.:avaival 
élve - vége s..:akad az emberiség előtörténeté-

nek és kezdetét ve,;zi igazi tfü·•;énet.mek korszaka E na.gv 
törté_nelmi átalakt1-lás kezdete a::: Wl7•e& Nagy Októberi 
Szocia.1ista Forradalom, wnely nem<.-sak elindította ha
nem táplálta, ihlette eddig és e-,:után i az embert' sza
badság�r� a !>ékéért, _a _nemzeti függetlenségért, a de
mokráciáért es a s.zocializmusüt folyó küzdelmet. 

1917 óta századtmk minden jelentősebb, haladó moz
galma kapcsola\ban van az októberi forradalom állal 
elindított m:gy társadalmi átalakulással. A Szovjetunió 
az októberi. forradalom sziilötte, hallatlanul nehéz tör: 
ténelmi körülmények között szi!árdu!t meg fejiódött és 
a második világháború szörnyű próbatéteÍei közepette 
bizonyította be erejét, legyőzhetetlenségét a szociaUsta 
rendszer fölényét. A Szovjetuniónak a 11.' vilá«háború
ba,n aratott győzelmei, amelyek döntő szerepet játszottak 
a fasizmus megsemmisítésében, hata1mas jelentőségűek 
voltak a népi demokratikus, antifasiszta forradalmak 
kibontakozása, a szocialista világrendszer kialakulása 
az imperializmus gyarmati rendszerének összeomlás� 
szempontjából. 

A II. világháború után a földkerekségen vé"bement 
valamennyi lényeges változás a szocialista vilá .,.;endszer 
keletkezésével és fejlődésével függ össze. A s:ocialista 
világrendszer országainak tevékenysége előmozdítja az 
egész világ strukturális megú}hodását, a gyarmati rend
szer végleges pusztulását, a szocializmus világméretú 
győzelmét. Világméretelcben is megmutatkozik a szocia
lizmus erőinek fölénye az lmperlaTizmu.r erői felett, a 
béke erőinek fölénye a háború erőivel szemben. 

A z októberi forradalom ügye az elmúlt 54 esztendő 
alatt kiállta a történe'.cm sokféle próbáját. A 
Szovjetunió népei a föld lakossá3:inak 7 százalékát 

teszik ki, a világ ipari termékeinek viszont 20 száza
lékát állítják elő. Üzemeiben csu'.!)án egyetlen munkahét 
alatt annyi iparcikket gyártanak, amennyit az egész 
cári Oroszország eU1J év alatt á!litott elő, s szinte naponta 
helyeznek üzembe e,zy-egy új ipari vállalatot. Mindez 
azt jelenti, hogy a Szovjetunió az anya'.li terme!és szá
mos területén megközelíti, néhány területen utólérte, 
vagy már túlszárnyalta, a szociális b;ztosítás, Juttatások 
és létesítmények, valamint a népművelés teré.n pedig 
messze maga mö,;é utasította a leghatalmasabb tőkés 
országot, az Egyesült Allamokat. 

Kö7iismert. hogy volt idő, amikor a nehézipar fej
lesztése érdekében a szovjet embereknek tud3tosan kor
látoim.iuk kellett mindennapos igényeiket. A Szovjet
unióra kényszerített fegyverkezési verseny ma Is ;elen
tllsen fékezi a gzovjet dolgozók életszínvonalának még 
gyorsabb ütemű növekedését. 

Sohasem szabad elfelej+,eni, hogy mllyen nagy áldo
zatokat hoz a szovjet nép más népek nyu�almMr't, az 
általános béke fenntartásáért. Amikor é!etszí.nvon:zlakat 
h<Ison!ítunk össze, ezt felté!le11ül szem előtt kell ta:rtanL 
Az ország hatalmas termelő erÓI azonban ma már lehe
tóvé teszik, hozy a korábbinál gyorsabb.ln fejlesszé'< a 
társadalmi tenn�lés olyan ágawtait, amelyek közvetle
nül a dolgozók anyagi és kulturális igényeit elégítik ki. 

A szovjet nép, kommunista pártja vezetésével, els6-
ként számolta fel a világon a kizsákmányolást, 
s a föld legnagyobb országában felépítette a 

s-zocialista rendszert, a gyakorlatban valósította meg a 
marxizmus-leninizmus eszméit. A Swvjetunió messze
menően szem ellit� tartja, hogy a kapitalizmussal folyta
tott gazdasági versenyben a szocialista országoknak jól 
1:i kell hasz11álniuk a szocialista 1:ilágrends:::erben rejló 
eló11yöket. Ezért szállt sikra a szocialista ors::,,:ígok kö
Zótti nemzetközi munkamego.sztásnak a kor igényeit hi
eléeítő fejlettebb formájáért, a ga7.das:ígl kapcsolatolc 
széles körű fejlesztésé�rt, a kulturális, tudományos és 
technikai együttműködés fejlettebb !oml.áinak. megvaló
sításáért. 

A magyar n«!p Is a Szovjetunióval eeylltt llnnepli a 
Nagy Októbert Szocialista Forradalom 54. évfordulóját. 
Népünk történelme 1917 óf4 ezer szállal kötődik a nagy 
októberhez. Tettekkel taeyúsított.ák ezt azok a �agyar 
internacionalisták, akik fegyverrel a kézben maguk � 
részt vettek a forrodalom győzelemre vitelében és meg
védésében. A forradalom a magyar munkásosztálYMk is 
utat mutatott gyötró társadalmi problémáinak megoldá-
3áh.oz olyannyira, hogy a Tanácsköztársaság kivivásáoo:l 
elsőként követte az orosz példát. A Horthy-fasizmus 
�zörnyú terrorjának éveibe.'l a Szovjetunió menedéket, 
hitet, reményt, bi.ltorítást nyújtott mindazoknak, akik a 
nép ügye, a szocializmus eszméje mellett álltak. 

S 
zabadságunk. nemzeti függetlenségünk éppúgy az 

oktöberi forradalomban gyökeredzik, mint az a 
felbecsülhetetlen segítség, amelyet a Szovjetunió 

nyújtott számunkra kivívott szabadságunk, nemzeti 
függetlensé<wnk védelmében, országunk gazdasági életé
nek talpraállításában, a szocializmus sikeres építésében. 

Magyarországon a szocialista gazdaság sikeres épl
tése elképzelhetetlen a Szovjetunióval és a többi szo
cialista országgal való együttműködés nélkül A nem• 
netkőzi imperializmus most a nemzetkö..."i $ZUoerenitá.r 
eszméjét igyekszik fegyverként szegezni a szocialista 
országok és a Szovjetunió mellé-,iek. A kommunista pár• 
tok és a szocialista országok nemzeti szuverenitását 
azonban semmi más nem fenyegeti, mint a nemzetközi 
burzsoázia, az imperializmus. AmLkor például a szocia
lista országok szorgalmazzák a KGST megerősítését, a 
tagországok gazdaságpolitikájának jobb összehangolását, 
kapcsolataik elmélyítését, akkor ez nem ezen országok 
ne.'Tlzeti szuverenitása és érdekeik ellen irányul, hanem 
arra, hogy gazdasági erejük meghatványozódjék, fejlő
désük meggyorsuljon, a maguk és az egész szocialista 
közösség javára. 

K étségtelen, hogy a szocialista országok között Is 
lehetnek tényleges. vagy vélt, részleges és átme-

• neli ellentétek. De az alapvető, végső soron közös 
erdek talaján, " közös eszme, a mar.rizmus-leninízmus 
alapján, a szocializmus egyetemes ügye tránti felelősség
tudattal ezek áthidalhatók. 

Az októberi forradalom szellemének és Lenin esz

méinek akkor felelünk meg legjobban, ha mindent el• 
követünk a szocialista világrendszer egységének eléré
s..ért, a szocializmus útján történő gyors előrehaladá
sér• .. 
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A VASÚT HÁROMNEGYED ÉVI SZÁLÚTÁSI TEUESÍTM!NYE: 

81 millió 952 ezer tonna áru 

és. 219 millió 554 ezer utas 
A Vasúti Főosztály 1 .  szak

osz.t.á.lyán október első felében 
eLkészült a háromnegyed év 
szállítási teljeshmá-nyének 
elemzése. Eszerint a MA V az 
év elsó kilenc hónapjában 

81 millió 952 ezer tonna 
árut és 219 millió 554 ezer 

utast szállított. 
Az áruszállitási tervet 101,8, 
az u:.asszá!lítási tervet pedig 
96,l százalékra teljesllette. Az 
áruszállításban elért 1,8 szá
zalérleos túlteljesítés 1 millió 
542 ezer többlet tonna elszál
lításának felel meg. Mint a 
számokból is kitűnik, az áru
szállításban elért eredmé
nyek biztatóak. Kedvezően 
al.:kult az árutonnakllométer 
teljesítmény és a tuvardij
bevétel is. Az elóbbi a múlt 
évinél 4,6, a ternze�tnél pedig 
4 százalékkal magasabb, míg 
az utóbbinál a felfutás nagy
sága 3,8 illetve 2,9 százalék. A 
fuvardijbevélel 

fontosabb adatok egy része 
kedvezően, más rásze viszont 
lredvezóUenül alakult. lgy 
például a teherncocsi-forduló
idő a múlt évi 3,83 napról 3,74 
napra es:tl vissza, vagyis 2,3 
százalékkal csökkent. A teher
kocsik statikus kihasználása 
pedig 4 százalékkal jobb a ta
valyinál. A múlt évinél na
gyobb forgalom ellenére je
lentősen javult a kocsiellátás, 
amit legfóbl>képpen az bizo
nyít, hogy 

az Időre ki nem állított 
teherkocsik száma 262 
ezerról 141 ezerre csök-

kent. 

A megrantatlanul visszaadott 
teherkocsik mennyisége pedig 
a bázis 43,2 százalékát teszi ki. 

Sajnos nem lehet ugyanm 
eL-r1ondani a vonóerő kihasz
nálásáról. Kü!ünösen szembe
tűnö a géprevárások számá
nak indo:colatlanul nagyará
nyú növekedése. Az év elsó 
kilenc hónapjában 70,8 száza-

feltartóztatások száma 40,8 

százalékkal haladja meg az 
előző évit. Az árukárok össze
ge 37,5 százalékkal emelke
dett. Ez a nagyfokú növeke
dés 5 millió forint többletkt
aclást okozott eddig " vesút
n�k. A nemz.etltözi szállítá
soknál előfordult árukárokért 
kifizetett összeg 74,6 százalék
kal több a bázisnál. 

A ni"gyedik negyedévben 
min.tegy 30 millió tonna el
szállítása vár a vasútra. Ok
tóberben még jól alakultak a 
te'.jesítmények, hiszen az 
időjárás is kegyes volt hoz
zánk. Novemberben és de
cemberben azon,ban már szá
molni kell a hideggel, az eset
leges havazással. ll:ppen ezért 
minden szolgálati helyen kö
rültekintően kell fel.készülni, 
vezetőknek és beosztottaknak 
mindent el kell követni azért. 
hogy a vasút mennyiségileg és 
minőségile� egyaránt kiváló 
eredményekikel zárhassa az 
évet. 

(vlsl) 

JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS 

a Közlekedési 
Múzeumb,an 

A K�lekedési Múzeufn ala•. 
pltásának '/5 éves évfordulójá• 
ról bensőséges ünnepségeken 
emlékeztek meg az elmúlt hé
ten. Október 26-án dr. Czére 
Bél4, a múzeum főigazga•.ója 
sajtótájékoztatón ismi"rtette a 
múzeum ünnepi rende,zvényeit 
és újjjárendezett kiállításait. 
Másnap Budán, az I. kerület, 
Ybl Miklós tér 6. számú ház 
falán felavatták Clark Adám, 
a Lánchíd és a budai alagút 
építőjének emléktábláját. 

Délután a Magyar Nemze
ti Galériában és a ,�úzlekedési 
Múze�mban folytatódtak az 
ünnepségek. A galéria termei
ben Festmények, grafikák a 
közlekedésről című képzőmű
vészeti kiállítás nyílt. Nem 
sokkal ezután dr. Csanádi 
György közlekedés- és posta
ügyi miniszter ünnepélyes kül
sőségek között megnyitotta a 
Közlekedési Múzeum új kiállí• 
tását. Részt vettek a megnyi
tón a kö-;;!ekel�i á«a?:atok tár
sadalmi és gazdasági vezetői 
és a külföldi társintézmények 
képviselői. 

A kiállítást a múzeum dol, 
gozo1 új irányelvek alapján 
állították össze úgy, hogy a 
technikai fejlődés mellett az 
eddigieknél jobban kifejezze 
a közlekedés különböző ága
zatainak történelmi és tár
sadalmi há·tterét. A kiállítás
nak játékterme is van, ahol 
nagyméretű vasúti terepaszta
lon villany- és rádióirányítású 
modellekkel ügyesked.hetnek 
a látogatók. 

A jubileumi ünnepségek so
ráb-:Sl kiemelkedik az októbel' 
29-án a múzi"um előadóter
mében megtartott tudományos 
ülésszak, melyen dr. Czére 
Béla Tudomán11os munka a 75 

éves Közlekedési M•ízeumban 
dmmel tar+<>tt el0'1il<\5t. A fő
igaz�tó elc5°rl/isát korreferá
tumok követték. 

2,9 százalékos túlteljes(
tése 175 millió forint 
többletbevételt eredmé-

nyezett. 
lékkal több volt a géprevárás, ________________________ _ 

A vasútüzem háromne-
gyooévi munkájára utaló leg-

min,t a bázis:dósza!<ban. A 
vonatá::sorgásokat illetően 
Si"ffi jobl> a helyzet. A vonat-

Ezernyolcszáz bérlettu!ajdonO/ 
A vasutas bérleti előadások novemberi programja 

Megkezdődött az 1971,'72-es 
színházi évad. Újra benépe
sültek a szlnházak nézőt.erei. 
Sok vasutas dolgozó vásárolt 
ebben az évadban is bérle
tet a különböző színházi mű
sorok megtekintésére. Szak
szervezetünk önálló bél'lete
zést indított az Operaház Er
kel Színházában és a József 
Attila Színházban. A két szín
ház bérleti előadásait mintegy 
1800 vasutas és hozzátartozó 
látogatja az új évadban. Az 
első előadásokat októberben 
megtartották. Az Erkel Szín
házban telt ház előtt ját-

szották Schubert: Három a 
kislány cfmű operettjét, a Jó
zsef Attila Színházban pedig 
nagy :sikerrel mutatták be 
Berkesi : A tizenharm4dik 
ügyook címú színművét. A 
következő vasutas bérleti elő
adásokat novemberben tart
ják. 

A József. Attila Színház '/
én délután mutatja be Beau
marchais: Flgaró házassága 
című vígjátékát, az Erkel 
Színházban november 21-én 
délelőtt kerül sor Puccini : 
Pi!langókisasszon11 clmú ope
rájának bemutatására. 

Kö1leketlési szabníoyü/yi kiállítás 
a Műszaki B/yetemeo 

A magyar szabványosítás 
ötvenedik évfordulója, vala
mint a „Szabványosítás és 
gazdasági élet" című október 
19-22-én megtartott budapes
ti nemzetközi konferencia al· 
kalmával a Közlekedés- és 
Postaügyi Minisztérium, vala
mint a Közlekedési Múzeum 
a Magyar Szabványügyi Hiva
tallal, továbbá a Kohó- és 
Gépipari Minisztériummal 
karöltve szabványügyi kiállí
tást rendezett a Budapesti 
Műszaki Egyetem aulájában. 

Dr. Bajusz Rezsónek, a KPM 
közlekedéspolitikai főosztály
vezetőjének bevezető szavai 
után Rödönyt Károl11, a köz-

lekedés- és postaügyi mm1sz
ter el.só helyettese nyí totta 
meg a klállitást. Felhívta a 
figyelmet a szabványosítá.1 
rendkívüli fontosságára A vi• 
lág vasútjai hamar felismer
ték a szabványosítás jelentő
ségét, és az első nagy konti• 
nentálls egységesítés a vas
utakon ment végbe. Jelenleg 
11 világ majdnem kétmillió 
ktlométe1" hosszú vasúthálóza
tának háromnegyed része nor
mál (1435 mm) nyomtávolsá
gú. A magyar vasút, is korán 
feLismerte az egységesítés 
fontosságát, és bekapcsolódott 
a szabványosftásba. A MAV 
Szabványügyi Intézete állan-

--------------------------------------. dóan figyelemmel kíséri az 
egységesitéseket, és gondosko
dik róla, hogy a magyar vas.
út berendezései megfeleljenek 
a szabványoknak. 

Karl Kirchnor, az osztrák vasutas-szakszervezet első elnökhelyettese vezetésével ok· 
tóber 18-án háromtagú delegáció érkezett Budapestre. Szakszervezetünk vendégei öt• 
napos látogatásuk során tárgyalásokat folytat ia.lr. a két ország szervezett vasutasa.inak 
együttműködési lehetóségeiról, és több vasúti létesítményt, üzemet Is felkerestek. Megelé• 
gedésük egyik kifejezéseként hiva.talosa.n meg hívták az elnökség küldöttségét ausztriai lá

togatásra. Képünkön : Szabó Antal fötUkár (középen) fogadj� az OSlltrálr. delegációt. Mell�
� (a kép jobb oldalán) Kal'l Kirch.itt dső elnökhely�tes. 

Ezután dr. Süt/S Kálmán, a 
Magyar Szabványügyi Hivatal 
elnökhelyettese tartott tájé
koztatót a magyar szabványo
sításról. Elismeréssel szólt a 
MA V és az egész kö21lekedési 
ágazat vállalatainak, intézmé
nyeinek jó szabványosítási 
munkájáról, amelynek ered
ményeit ·tanúsítja a most meg
rendezett kiállítás is. 

A megnyitó ünnepség vé
geztével Rödönyi Károly ki
tüntetést adott át a közleke
dési vezetőknek, alcik érde
meket szereztek a szabványo
sításban. 

A kiállítás többek között 
szemléltető módon mutat l>e 
rajzban, grafikonon, modellen 
számos MÁV-szabványt, ábrá
zolja a MAV Tervezó Intézet 
által kidolgozott egységesíté
seket, így például a vontatott 
vasúti jármí!vek korrózió el
leni védelmét, szem,élteti az 
E és az FS sorozatú egysé
gesített teherkocsit, a vasúti 
teherkocsik szabványosított 
vonó- és ütközősz<"rkezetét, a 
vágányátszelésl kitérőt. a 
vasúti felvételi épületek 
szabványalt. a vasúti típus
őrh.elvet stb. 

A kiállítás november S-lg 
lesz nyitva. meetekinthetó a 
Bun,mestl Mús7.aki E<!Vetem 
aulájában 10-től 19 óráig. 

(szás� 



IU �r.VAR VA�UTAS 

Miért kevés a nő vezetői poszton? Brigádvetélkedö Debrecenben 
Vasutas szocialista brigádok sikere a megyei d'.>r•ón 

Csak annyi joaot, meg/Jetsülést, mint o férfiaknak! 
Szakszervezetünk központi 

veze'.őségi ülése nemrég ér
tékelte, hogy a dolgozó nők 
élet- és munkakörülményeinek 
javitása terén eleget tettünk-e 
a felsőbb szervek által hozott 
határozatokna,.'{. 

A napirendre került anyag
ból kitűnik, hogy a vasúton 
dolgozó nők helyzete néhány 
kérdésben javuló tendenciát 
mutat. Egy év távlatában be
szélhetünk arról is, hogy a 
szocialista bérezés el vének ér
vényesítése érdel,ében történ
tek intézkedések. Ott, ahol a 
nődo!gozók bére - férfiakkaJ 
&zonos munkakörben - ala
csonyabb volt. általában tö
rekedtek a bér kiegészítésére. 
Ezen a téren a szándék és az 
eredmény viszo11ylag jónak 
mondható. 

Akadályozó szemMlet 

De nem minden vonatkozás
ban i lyen egyérteimű a fejlő
dés. A Magyar Vasutasban 
megjelent beszámolóhoz kap
csolódva, egy témát emelnék 
ki, nevezetesen a niik gazdasá
gi vezetöi posztra állítását. A 
SZOT-határozat megjelenése 
után ebben a vonatkozásban a 
társadalmi és mozgalmi szer
veknél határozott és örvende
tes fejlődés kóvetkezett be. A 
nő't számarányuknak me�fele
!ően kerültek a választott tes
tületekbe. Sajnos. szakvonali 
vonatkozásban ez nem mond
ható el. 

Igaz. hogy a dohwzó nők 
vezetésbe való b<>vo,ását 
számtalan do1o� akadá,'vozh�t
ja. A!talános és swkmai kéo
zettségül< me�szerzését például 
az elmúlt időkben, de je1enleg 
is a'rnchllyozza a más'Jdik mű• 
szak. Vaey: számos ncdol<!ozó
ban él mé� az a szemlé1et. 
hogy keresete csak a csa1ádi 
jövedelem kiegészitését szol
gálja. ezért nem is törekszik 
magasabb általános és szak
mai .műveltsé� me!!szerzésére. 
Ezek a tények a nők egy ré-
8Zé-nek vezetésbe való bevoná
sát nem is teszilt lthetővé. 

Az is igaz a?Onlnn. hogy a 
vasút területén nem kevés 

azoknak a nőknek a száma, 
akik általánoo műveltségükön 
kívül magas szakmai képzett
séget is szereztek. mégis: még 
ma sem dolgoznak megfelelő 
beosztásban. 

Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az ilyen vég
zettségű lányok, asszonyok 
akkor sem kerülnek a gazda
sági vezetésbe, ami.kor egy-e.gy 
férfi által betöltött munka
hely felsrebadul, például 
nyugdíjazás vagy áthelyezés 
esetén. Véleményem szerint a 
nők vezető- vagy felelős mun
kakörbe állítását a problémák 
túlzott mértékű hangsúlyozá
sa hiúsítja meg. Még eléggé 
általános az a szemlélet, hogy 
a nők azért nem lehetnek ve
zetők, mert az előképzettsé
gük hiányos, a továbbképzé
sük pedig sok akadályba üt
közik. 

Megszerzik a gyakorlatot 

Valóban, ezek élő problé
mák. ezt senki nem tagadja 
Azzal is egyet kell érteni, 
hogy helytelen volna csupán 

szűkében van, de gondoskod
nak ezek pótlásáról. 

Szükség van rájuk 

Gazdasági vonatkozásban is 
meg kell teremteni annak 
a feltételét. hogy a szakmal 
tanfolyamokra az eddiginél 
nagyobb számban kerüljenek 
nők. A szakma! vezetőkép
ző tanfolyamokra való szerve
zésnél figyelembe kellene ven
ni a nődolgozók részvételi igé
nyét, számarányát. 

Az elmúlt évek azt Igazol
ják, hogy a dolgozó nők '1elyt
állásukkal, a vasúthoz való 
hűségükkel kiv!vták az elis
merést. Munkáj-uk1'1l szükség 
van. Mindezért csupán az a 
kívánságuk, hogy annyi meg
becsülésben - csak annyiban. 
és nem többen - legyen ré
szük, mint a i,asút bá1'mely 
dolgozójának, függetlenül a 
nemétől. 

Szabó Albertné, 
a központi vezetőség mellett 

működő nőbizottság tagja 

Az elsó helyezett Aprills 4. brigád 
(Husi József felvétele) 

A szakszervezetek Hajdú-· szocialista brigádok megyei 
Bihar megyei Tanácsa. a vetélkedőjét. 
KISZ megyei bizottsága, a A vetélked5 elődöntőjének 
megyei és városi tanács. vala- lebonyolítása során három 
mint a megyei és városi mú- vasutasbrigád került a d1ntő
velődésl központ rend azésében be. amelynek m0grendezésére 
„Korunk valósága 1970/71" el- ok�óber 14-én került sor. A 

oasutasbrigádok a memwi nevezéssel rendez.te meg a döntőn ts kimagasló eredmé-
a statisztika kedvéért megfe-

I 

r--------------------------

Lelő képzettség nélküli nőket 
magasabb beosztásba helye::• Nyugd1'1·as találkozó ni. Ezzel annak Is rosszat t-."'11• 
nénk, akinek segíteni akarunk, 
ha nem tudna. vagv csak ne
hezen tudna a nehézségekkel 
megküzdeni. 

nyeket ének el. Az els( helyet 
a debrecenJ lármt1 iavító sze
m:Hyzeti és munkaüey; osztá
!yának Aprilis 4 brigádja. a 
másodikat a iármGjav!tó Ki
lián Györgyről elnevezett ko

Engedtessék meg, hogy is
mét a tá!'Sadalmi és mozgal
mi szervek választására hi va t
kozzarn. Nem problémáztak a 
ténylegesen fennálló nehézsé
geken, hanem nagyon helye
sen arra törekedtek. hogy a 
dolgozó nők minél nagyobb 
számban bekerüljenek a veze
tésbe. 

Mindenki által Ismeretes. 

' csilaka tos brigádja. a negye-

1 
diket pedig az i gazgatóság Bo
kányi Dezsőről elnevezett 
anyagkönyvelő brigádja sze-
rezte meg, Az első helyezett 
brigád 15 ezer, a második he
lyezett 13 ezer. a negyedik he
lyezet pedig 8000 forin�ot ka

, pott. 
J A vasutas brigádok ered
i ménYes szereplése .a brigá-

1 
do!íkal való rendszeres foglal

l •�ozásnak k/i<;zön'iatő A 7  °1!V• 
1 éves időtartamú vetélkt><lő 
ugyanis Jó lehetőséget ado!t a . 

� I brigádoknak a közmt1velésre 
irányuló vállalások megtételé
hez. 

hogy a mozgalmi munka vég
zése ma már ugyancsak ma
gas műveltséget. alapos szak
mai. politika! képzettséget igé- • 
nyel. Erről az f.gényről a tár
sadalmi és tömegszervezetek 
sem mondtak le. Számoltak 
ellenben azzal. hogy a meg
választottak egy részénél a 
képzettség. a gyakorlat még 

A Vasúti Főosztály szakszen-ereti blz�ttsáta az Öregek Hete 
alkalmá.b5J jól sikerült, műsoros hlil'-<n5l re'l:l '�e�t a nyug

llíjasok részére, októboer 20-án. Képünkön: a találkozó rész-

Az ígazgattlság és a Jármü
i •1:ító gazda,átJi és mozgalmi 
vezetői minden segítséget 
megadt„k a felkészüléshez és 
'IZ eredmén11es szerepléshez. 
Jó felk{>sz'ilt•é<!'G 1?lőadók tar
tot•ak foghlkoz.1sokat a ver
senyző brieárfoknal<. ugyanak
kor s7'.ámos oolit'ka!. s7,<1kmql_ 
term½zettu1ományl és szé11-
'-01alml könvvet kellett el-

vevőinek egy cs�por ja 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

A nyughatatlan ny11gdíjas 
olvasni. megis>nerni a ver
senyző J-,,11°ktlvá1<nA1': 

Voloslnovszkl .János 

1911. NOVEMBER l. 

Szombathelyi 
vasutasok 
Miskolcon 

Szombathely állomás szak
szervezeti bizottsága, vala
mint a forgalmi és kereske
delmi dolgozók 1 1  tagú kül
döttsége háromnapos Ismeret
szerző baráti látogatást tett 
Miskolcon. Tanulmányozták a 
vasúti csomópont szervezett 
és gazdasági életét, a fegyel
mezett, jól összehangolt mun
kát. 

Számos hasznosítható ta
pasztalatot szereztek, ezenkí
vül elégedetten számoltak be 
hazatérésük után a miskol
ciak közvetlenségéről. vendé!(• 
szeretetéről. seg!tőkészségé•ől. 
�Elsósorban azt tanultuk meg 
Miskolcon - mondotta talá
lóan a küldöttség egyik tagja 
-, hoqyan kell egymást meg
becsü.!nt. és az embe1'ekkeE 

megfelelően bánnt . . . " 
Horváth József 

A barátság tovább 

erősödött 

Háromtagú küldöttség láto
gatott szeptember 21 -én a 
csehszlovákiai Nove Zámky 
állomásról Szolnokra. A há
romnapos látocratást szeptem
ber 29-e és október 1 -e kö
zött viszonozta a szolnokiak 
u!(yancsak háromtagú kül
döttsége. 

A me�beszélések mindkét 
helven őszinte. nyílt és baráti 
légkörben zajlottak le. Az 
eszmecserék alkalmat adtak 
arra, hogy a magvar és a cseh
szlovák vasutasok jobban 
megismerjék az állomás3ikon 
vé!(zett munkát. átadják ta
pa•zt.lllataikat. és e'.mélyítsél. 
eddigi barátságuknt. 

Szép Ferenc 

A LIBEGÓRŐI. 

- ESZPERANTÓUi. 

A budai Libegélról tartott 
érdekes, szórakoztató előadást 
nagy számú hallgatóság előtt 
eszperantó nyelven dr. Szege
di Mihály, a vasutas eszpe
rantó szakosztály ti:kára. Az 
október 14-én, a szakszerveze
ti központban megtartott elő
adást filmvetítés követte. A 
filmet Kristek Pál, a Hun"a
ra Fervojista Mondo eszoe
rantó folyóirat szerkesztője 
készítette a Llb·•� � m 0!(nvi,+á-
sakor. Egry Ferenc 

elzárá8 volt 11 Hungál'ia úti 
tüzér Laktanyában. 

Amikor kiszabadult, izgal
mas idők jártak. Nem sokkal 
ezután kitört az őszirózsás 
forradalom, s vöröskatona 
lett, Rá.koscsabán és Pécelen 
harcolt az ellenforradalom el
len. "E:szrevétlenül a nagy vi
har, a történelem tanuja lett, 
végi gél te a Tanácsköztársaság 

adott neki sok minden: sze
mélyesen ismerte Landler Je
nőt, St1'omfe!d Aurélt, s talál
kozott S:::amueUy Tiborral is, 
akinek életregényét most ol-
vassa . . .  

sok bizottságának egyik tagja. 
Az ő egyéni kezdeményezé

se, harca is benne van a ha
tározatban, hogy a megválto
zot.� rendeltetésű kórházi alap
ból segélyt kapnak a nyug
díjas özvegyek, akiknek ha
vi illetménye nem éri el a 60P 
forlnto,t. 

Szakszervezeti küldöttség 

Svédországban 

fájdalmas bukását. 
Félévi munkanélküliség 

Csak a klrak'lt fényes, a 
bolt belül na.g-yon megviselt -
mondja a rákospalotai föld
szintes ház konyhájálxm a 
szivére mutatva a 70 eszten
dős Naszádi János, aki méltán 
pályázhatna a „legdolgosabb 
vasutas nyugdijas" címére. A 
fényes kirakat'' kifejezést fe

ke'..e hajá-ra érti, amelyben 
keresve is nehezen talá.l az 
ember ősz hajszálakat. 

. ,.-1; után édesapja, a szervezett 
vasutas nyomdokain járva ke
rült az Istvántelki Főműhely
be, a mai Landler Jenő Jár
mű1avitóba. Az ott töltött dol
gos, harcos esz'.endők bizonyí
téka az álcázott párttagsági 
könyv, a „Mag-yar Vasutas 
előfizetési nyugdijkönyv" tag
dijbélyegekkel színültig ra
gasztott sorozata, amely arról 
vall, hogy Naszádi János a 
vasutas közösségből szinte egy 
órára sem akart kiszakadni. 

Pedig lett volna oka meg
őszülni ennek a mindig nyug
talan. a közösség ügyeiért fá
radhatatlanul s(kra�zálló em
bernek. aki számára ma sem 
lenne nagyobb büntetés. mint 
a jól megérdemelt pihenés . . .  

Tanonc-főbizalmi 

Vasesztergályos tananc 
voltam a Béke-téren a Lang
fe!der - kés1bb a Herkules 
nevet viselő gyárban ahol 
famegmunkáló gépek lf.észül
tek - kezdte harccal kezdő
dött mozgr.lmas életrálváiá
nak ismertetését. - Tanonc
fóUzalmi funkciót töltöttem 
be: 54 fiatal munkástársam 
jobb életkörü!mlhyeiért is 
dolqoztam. Amikor 1918-b!ln 
sztrájkot hirdettek a béke 
mellett. erre mozq6sítnttam a 
tanoncokat. A jutalom 14 napi 

- A huszas évek elején, 
már az ellenforradalom idő
szakában - emlékezik élete 
talán legizgalmasabb napjai
ra - a Horthy-rendszer fo
golycsere keretében Bokányi 
Dezsőt és társait hadifogoly 
katonatisztekért vonattal in-
dította útnak a Szovjetunió
ba. Megszerveztem munkatár
oo.imat, s kint a i,asúti pályán, 
munkásruhában köszöntöttük 
a párt kitünó katonáit. Soha 
nem felejtem el, hogy Boká
nyi akkor könnyezett • . •  

V1ss7a a munkapad.hoz 

Nehéz napok következtek : 
Vattai osztályfőnök „tetemre 
hívott", s Tom művezető kö
nvörtelen intézkedésekkel 
állt b--,s5zút ,;,zért a vasúti epi
zódért De ez sem törte meg 
Naszádi JánC6t, hiS2Jen erőt 

A mátyásföldi repülőtér, 
majd a Ganz Vagon vagon
os2f..álya, később kismotor
műhelye volt a következő 
munkahelye, s a felszabadu
lásig a Csörsz utcában a Ma
gyar Optikai Müvek gvárában 
dolgozott. A felszabadulás 
után a Landler Jenő Jármű
javító üzem HI/A, moot 
VIII/A osztályára került, kö
zel otthonához. Vasúti kO<"Sik
hoz alkatrészeket gyártottak. 

Szakszervezeti iskolára 
küldték. Munkatársai ezt 
mondták: .,Ha elvégzed az is
kolát. már nem kerülsz vissza 
hozzánk . • .  " S bár egész sor 
vezető állásba javasolták. visz
szaállt a munkapad mellé. 
majd művezető lett. 1950-ben 
.,szolgálati �rdekböl" a duna
keszi jármújavltó dolqozója
ként folytatta munkáját, Is
mét gép mellett dolgozott. s 
súlyos betegség miatt -· gyo
nyorfekélyt kapott - kelleti 
lemondania a fizikai munká
ról. Művelettervezői és Idő
elemzői munkakörben foglal
koztatták. s ti� ne�y évvel ez
előtt. 1960-ban nyug<.líjba vo
nult . . .  

A „Szocialista Hazáért" kl
tün•etés tulajdono,;a. szekré
nyében ott a „1'örös Hadsereg 
Emlékérem" is. Amióta letette 
a napi munka kellékeit. R 
Landler Jenő JármGjavftó 
Uzem nyugdíjas helyi csoport
ja vezetőségének tagja: 

- Öreg emberek iJ.gyett iti• 
tézem a központban, és szót 
emelek értük a kö. ·ponti veze
tőségben is, mint a nyugdíja• 

Mindig a közért 

Hétszáz:nyolcvan Landler 
nyugdíjas 75 százalékát sze 
mélyesen is ismeri : 

- Nagyon szégyelltem, ami
kor közülük csak 150-et hív
tak meg egy rendezvényre -
mondja. - Jobban kellene 
vigyázni a becsületben meg
őszült munkatársak érz.ékeny
ségére. 

Legutóbb egy felejthetetlen 
jutalomutazáson Kijevben és 
Leningrádban Járt : 

- Csodálatos élmény volt, 
70 éves fejjel először ültem 
repülőgépre • • •  

Dicséti a szakszervezet ve
zetőit. mert őszinte szívvel, 
sokat törődnek a nyugdíjasok
kal. .,Ha mi11denkl tlyen vol
na .  ." - száll fel a sóhaj aj
káról, egy régi film címét, em
lítve. 

.,Ha mindenki Ilyen vol
na . . .  " - mondtuk el ma
gunkban mi is. amikor elbú
csúztunk s ezt a 70 esztendős 
Naszádi Jánosra értettük. Ar
ra gonrloltunk hogy egv ilyen. 
mindig a közért dolgozó vas
utasra méltán nézh<?tnek fel 
mindazok. akik unar elfá
radnak az egyé'1l érdekeikér• 
folyó küzdelmekben. nehezen 
talÁJ ;,11( meq az efT'h0rré for
málódás jga?.i útlát. nmelvet 
pedig zöld lámpa jelez min
denütt. A neve pedig csaJ, 
egy rövid szó: közösség . • •  

Maros U.szJó 

A Svéd Allamí Alkalma
zottak Szövetsége vasutas
szekciójának meghívása alap
ján október 8-13 között ma
gyar vasutas-szakszervezeti 
delegáció tartózkodott Svéd
országban. 

Tekintettel arra. hogy a szö
vetség 1970. július 1 -1 megala
kulása óta az első hivatalos 
küldöttség járt Svédország
ban, elsösorban a szövetség 
összetételének, feladatának, 
munkamódszereinek megis
merése volt a célja. 

Az új szövetség az alábbi 
szervezetek egyesüléséből jött 
létre: 

Allaml<rnzgatás Dolgo
zóinak Szövetsé�e; 

- Katonai Szolgálati He
lyek Személyzetének Szak
szervezete: 

- VfzierőmGvek Személy
zetének Szövetsége; 

- Svéd Vasutas Szakszer
vezet: 

- Svéd Postások Szakszer
vezete: 

- TávközlésUgyl Személy
zet Szövetsége; 

- Fo�Mzszemélyzet Szak
szervezete: 

Kö2.útl épftőmunkások 
és a villanvszerelő!t egy ré
szének szövetsége. 

Az új szövetségnek 150 czPr 
taqj11 van, és nagysár,ban a 

neqyt?dik a sv�d nakszerve
zeti szöt·etségek között. A 
vasutass?0kcló kb. t.2 ezer ta
got r7,ámlál. Ez a szo,rvezhető 
vasutas dolgozóknak 97 száza
lék,. Term-¼7ot�70 .. •"iloa n.o,,., 
sor,.,l1ák a szerve?hetők 1':özé 
a fiínhköket, vezető ttszt•éqvi
•elóket - ezek ugyants a 

munkaadók érdekeit képvise
lik. 

A tömörülés célja, hogy erő
sebb szakszervezetet alkotva 
eredményesebben léphessenek 
fel az állami alkalmazottak 
követeléseinek teljesítése ér
dekében. Valamiféle laza kap
csolat korábban Is volt a tár
sult szövetségek között. az 
egységes irányítás hiánya 
azonban megfosztotta a kép
viseletet az egységes állásfog
lalástól. Az eltelt, nem sokkal 
több mint egy év máris bebi
zonyította a szövetség létjogo
sultságát. A vezető szervek 
összetétele. a demokratizmus 
elvei alapján. a tagsá� szám
arányához iga1odik. Egységes 
szervezeti szabályzat és egy
séges tagdíjrendszer alapján 
működik. 

A szekció vezetőivel folyta
tott Pszmecserén túl Kiruná
ban alkalmunk volt megt"'kln
tem egy 160 kilométeres vo
nalszakasz táviránvításl köz
pontját és egy vontatási tele
pe�. Stockholm közelében meg
látogattunk egy ultramodern 
músza1':i kocsiszolgál.ati főnök• 
séget. 

• Amerre jártunk, dolgozók 
es vezetők ki feiezésre iut
tatták azt a véleménvüket, 
hozy mindkét fél részére 
hasznosnak tartják. ha rend
szeressé tesszük a taoa5ztalat
cserét. a két orsz:lg vasutas 
dolgozói, Illetve szakszPrvPze
te; kö1.ött Ebhen � r,,ménvben 
hfvtuk me,; a szPkC'ió vezető
ségi tagjainak küldiitt.s<'gét 
1972-ben magyarországi ta
pasztalatcserére. 

G. I. 
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Záhony múltja, jelene és jövőj 
Bemutató körúton az ország szárazföldi kikötőiében 

O�tóber közep{,n Záhonyra Lrán}iiotta a figyelmet a MA V 
,;ezériga:z.gatóság k�tnapos, bemutatóval egybe:kötött sajtótájé
koztatója, amelyről számos tuco,,itá,s, riport je'.ent meg az or 
i;zá,gos és a megyei lapokban. a rádióban. a te1-.aviz:óban. A 
bemutatót minit házi,gazda dr. Mészáros Károl11 m.iniszterhe
lyuttes. a MA V vezérigaz.gatóJa vezette. Részt vett a kétnapos 
úton Szabó Antal, a "asutasszakszervezet főtitkára, dr. Lénár: 

Lajos mezőg:rroasáll!· - és él�zésil;yl miniszterh�lyettes, olt 
voltak a me.;yei � :-t- é; tanár...si vez:}t6k, va!amint a záhonyi 
}egnagyobb szálli'.tató vállalatok veze�ői, mintegy jelezve : fon
tosnak tartják, hogy n11ilvánosságra jusson, ,nüyen na.gy fe;
!Més ment végbe az elmúlt évelcben az ország keleti lcapujá

ban, Záhonyban és körzetében. 
A vasutasd< közi!! !s CS3k a:zok tudják, akik suiigáilati 

tapcso1abban ál,lne.k vele, hogy az egykori háromvá,gáinyú kds
ál.lomás, két évtized alatt hata!m3s k.i\.«jedésű átrakó központ
tá fejlődött. Ma már nem egyedül Záhony á!lomáJ, hanem a 
körzetéhez tartozó Eperjeske rernfező, Eperjeske átrakó, Fé
nyes:itJ<e rendezőpályaudvar, Komoró, Tuzsér, Mándolc és Tor
nl/Ospá.lca á:l.lom,.'lS közvetíti a szovjet-magyar á.ruforgalma.t. 
rneg a magyar va.--.úthálózaton nyugatra, on.n&l ped:l,g kalebre 
irányuló tranzltszállítasokat. A körze'ben tavaly 11,4 millió 
ton,na árut fogadtak é. raktalk át �esnyomtá'V1i kocsikból 
kea,keny ny�távúba és továbbilottak különböw i.rányba. Ehhez 
jArult 1,3 millió tonru rendes nyomtávon kil.fptetett 'Vámá.u. 
A t.émÉ€ vasútüzoml teendőit 64-00 VMUta8 lá,tja el. 

Korsz:erü rendez:öpályaudvarol 

A körzet si.állítási feladatai 
évről évre növc:,edn.e!<. Ez 
évi eh�lránym'a majdnA;m . 10 
is.zazalékkal több a mult e,·i 
tel.Jesitményn 1. A ne;;yedlk 
ötéves terV végére a tavalyi
hoz vl&.onyítva előrelá tha t6-
lag több mint 50 százalé.'dtal. 
198�ra pedig csa.'-.ncm 100 
százalékkal les� nagyobb az 
átrakási és a szállí tás1 tenni
való. 

rnezón, sehol egyetlen vált6-
kezeló vagy .;arus, sehol egy 
hang, mint a "kJ.a, zikus" ren
dezőpá!yaudvaro:wn. Csak a 
swvjet gyártmányú önmúkö
dő vágányfék berendeZJés� 
csattogna],, amint áthalad raj
tuk egy-egy kocsi és lassítja 
futásuka� A „rejtély" a to
ronyban oldódik meg, ahol 
Ren!ka Emília rendelkező for
galmi szolgálattevő ll'ányítja 
a gurí•.ást. A fiatal forgalmis
ta egyike azoknak, akik a zá
honyi kóri.et dolgozóinak élet
korát a 35,6 éve., átlagra szo
rítjuk le. 

korsRni htdmérles-eló berendné,; irá.nyHóterm.- az e c.
�!kel rendezópilyaud�aron 

A nem mindenn11pl telje:;í\
ményeket nagy fej le.z;tés tet
te lehetővé. Az utobbi hat-hét 
évben 580 millió for,,.tot kol
tllttelc Zahony bődlé ére. 
Könnyitet ,le a nehéz fizika! 
munkát. �n.ékes gép :cet. fél
automatákat A!Uto�tak mun
ki.ba. 

Ilyen korsrerűen megépített 
é; felszerelt szolgálati he:y 
Fénye,Jitke I\!11dezőpályau<l
var Is. Ide kalauzolta el el6• 
SZOr a bemutató vendégeit 
Békési Rezsó, a debreczni 
Igazgatóság v=wiének he
lyettese, aki a két n.ap alatt 
mindvégig fáradhatatlanul 
látta el az ,,idegenvezetó" fel• 
adatát a bemutató külónbözó 
állomásain. 

Fényeslitkén :orozzák vo
natokba a Záhonyban átrakott 
es Borsod. Dzbrecen, s-�olnok. 
Budapest-Ferencváro� ren
deltetéss�l feladott kocsikat 
tllti a tranzltsuillítmányokat. 
A konzerll rendezópall,'<ludt:a
ron a szemlélő csak azt látja, 
h0(11I a koca!k ,.maguktól ' gu
,ulnak le a dombrol a külön
böző vágáriyokra. Sehol egy 
lélek a h=zu, széles vágány-

- A tartalék jöhet a hete
d,kre ! - adja az utasítást az 
az URH rádió ml:krofonján. 
Aztán a pillanatnyi . zünetben 
elmondja. hogy nai:yon sz.re
ti a vasutat, a rendezőpálya
udvar mozµ.lmas é'.etét és 
büszke rá, hogy a környéken 
ő az egyetlen n51 rendelkező 
szolgálattevő. Különben még 
három ha,;onló korú leánytár
sa van a körzetben, más be
osztásban. A nővére Is vasu
tas, Kisbéren szolgáJat�evó. 

Utunk következő állomása 
a komorói olaJát!ejtó, ahol 
Vojtelwvít, Ferencnek, a gé
pesített rakodási főnökség ve
zetőjének és öt társának ta
lálmánya szerint készült be
rendezéssel fejtik át a köny
nyen dermedő pakurát a szov
jet tartálykocsikból. A beren
dezés télen u lehetőtié teszi 
az 6.tfejté t. Maga a feltaláló 
mutatja be a készüléket és 
működését. 

rés az áru súlya, amit a fu
varo=.inyhoz csatolnak és a 
kereskedelmi el zámolás alap
jául szolgál. Szomjaslné ter
m��tesen I ádión érintkezik 
az irányító toronyban levő 
Csuha Lajos gurftásvezetővel, 
aki ugyancsak rádiómikro
fonba ,.suttogja" közlendőit, 
amelyeket a gurítón Batta 
Endre lolatasvezetó ves-7. ki! 
URH-rádióval a nyakában. A 
toronyban Csuha Lajos m:?1-
lett Naw Ferenc fé!tezó és 
t.;k József váltókezelő mú
ködtetik a szovje� rendszerű 
vágány!éket, illetve a váltókat. 
Pár éve még mind a négyen 
régi rendszerú rend:?ZÓpálya
udvaron doll:oztak. de ma már 
úgy megszokták a gépesített 
rende-z-..¼t és olyan precízen 
dolgoznak vele. mintha min• 
dig ezt csinálták volna. 

A következő stáció a záho
nyi fehér áru átfejtő, ahol a 
repülóbenzlntól kezdve a for
mallnlg mindenféle kőolaj
termék átfejtése történik.. A 
korszeril telepen mindösue 
hat ember dolgozik, összes 
teendőjük a szivattyúk, a feJ
tófeiek és a melegltó beren
dezés kezelése. 

1.40 millió fe!lesztésre 

, vi 1 mrlió köbméter faán1 
A záhonyi vasércrakodóban 

viszont korántsem láthatnak a 
vendégek llyen kor:;zerű mun
ká•. DaTUS markoló rakja 

ugyan át az ércet, de ami a 
kocsik alá hull, 4Zt lapáttal 

Epel'jeske átrakó meg épü
lo"ben van. Már felszereltek 
14 nagy teljesítm nyű darut, 
de egyelőre csak hat működik, 
ám ezek i8 óriási munkát v&
geznek.. Ez a pályaudvar 1973-
T4-ben lcúzül el tiéglegesen. 
addigra a nehéz fizikai mun
kát, a szén, a vasérc és az 
egyéb szóródó tömegáruk ra• 
'kodását teljesen gépesítik. 

nézték meg ezután a bemuta
tó résztvevő!. A hűtőház két 
éve működik, járulékos beru
házásai még kivitelezés alatt 
állnak. Az üzem a Szovjet

unióba Irányuló a!maexport 
bázisa Tavaly 34 ezer vao011 
szabolcsi almát exportált, az 
idén a 011enoe tenné• miaU 
jóval kevesebbet, Jötiőre azon
ban 38-40 ezer vagonos lc.itii
te!lel számolnak. 

Fehé, köpenyben 

A bemutató második napja 
Eperjeske rendezópályaudvar 
megtekintésével kezdődött. Itt 
jön be szélesnyomtávon az 
áru 65 százaléka. :E:roekessége 
a két NSZK-gyártmányú híd
mérleg, amely folyamatos gu
rítás közben, 33 ezrelékes pá• 
lyán rni'lden kocsit megmér. 
A mérlegházban aznap Szom
jasi Lászlóné teljesített szol
gálatot a regisztráló készülék 
és az Ipari televízió képernyő
je előtt, fehér köpenyben. 
mint valami laboratóriumban. 
0 Is a legfiatalabb korosz
tályhoz tartozik, hasonlóan a:z 
állomás :egtöbb dolgozójához , 
Negyedik éve van a vasútnál. 
A berendezéa minden vagon 

súlyát szalagra rögZíti és az 
Ipari televlztó képemytljére '8 • 

kell kikaparni, kupacba hány
ni. A zártren:bzerú gáp�[le,t 
rakodás itt a következő éve� 
feladata. Egyelőre a .zemHv
gépkocsl átrakás kapacitása 
és az átrakás módja Is elma
radott. Nincs megfelelő hom
lok- és oldalrakodó, hiányzik 
a gepesUés, a tároló terület 
elégtelen. Pedig jövőre már 
21 500 szovjet gyárlmán 'Ú sz.e· 
mélygépkocsl érkezik ide. Az 
1975-re tervezett majdnem 30 
ezer kocsit remélhetőleg már 
nagy kapacitású modem átra
kó fogadja. 

A na-gy fejlesztési program 
1974-ig szól, lehet.s,¾:es hogy 
addig Záhony állomás átrakó 
helyeit Is modernizálják. A 
tervek szerint 840 millió forin
tot fordít a vasút Záhony és 
körzete fejleS2Jté1ére, bővítésé
re, lcor:;zerúsitésére. Többek 
között modernizálják a záho
nyi szemé!ypályaudvart, Fé
nyeslitkén növelik a fogadó 
vágányok számát, Eperjeske 
rakodón kocsimosó te!eoet 
építenek. A beruháztfsl prÖg
ramban tervezett 300 új lakás
ból a negyedik ötéves tertibe11 
150-et adnak át. Záhonyban a 
meglevő óvoda-bölcsőde mel
lett 160 be!og1dóképesség(I 
úJ gyermek-intézMényt ter• 
veznek. A MAV művelődési 
ház és a sportpálya bővítése ' 
és még sok más kisebb-na
gyobb beruházás járul majd 
hozzá, hogy a záhonyi körzet 
a jövőben is betölth�e rend
kívül fontos hivatását. 

zász Ferenc 

... 
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Jubileumi Ki mit tud 
A i ismeretterjesztés játékos 

formái közül nagy nép
szerűséget vívott ki magá'lak 
a Ki mit tud? vetélkedő. A 
televízió hasonló clmű , 
lO évvel ezelőtt első lzben 
megrendezett - versenysoro
zata tel'e népszerűvé és köz
kedveltté. Azóta művelődési 
intézmények, klubok, KISZ
szervezetek prog!'amjában ak
kor is szerepelt, amikor orszá
gos vetélkedő nem folyt. Az 
elmúlt évtized semmit sem 
tompított a Ki mit tud? fé
nyén, az ma is olyan népszerű, 
mint kezdetben volt. Fiatal 
vasutas dolgozóinkat Is meghó
dította e kedvelt forma, amit 
bizonyít a sok, különböző 
szerv által rendezett vetélke
dő, amelyen e fiatalok sikerrel 
hely.tálltak és gyümölcsöztet
ték tudásukat. 

Most itt az alkalom, hogy az 
évek során, a helyi vetélkedő
kön szel'zett tapasztalatokat 
h::isznosítsák. Az 1971/72. évi 
V. jubileumi Ki mit tud? or
szágos versenysorozata hama
rosan kezdetét veszi. iehető
séget teremtve a tudás. o te
hetség kibontakoztatására. 

A vetélkedén minden 14-26 
éves fiatal részt vehet, aki nem 
hivatásos művész és aki a Ki 
mit tud? eddig! versenyein, 
valamint az Ifjúság 70 vetél-
1cedö során a döntőkben nem 
szerepelt a tv kamerái előtt. De 
jelentkezhetnek olyan műked
velő művészeti csoportok, 
együttesek is, amelyek részve
vőinek életkora nem hnladja 
me� a 30 évet és a csoport je
lenlegi összetételében nem 
szerepelt a ':v-ben. 

Jelentk?zni a központi ren
dezőszervek által kiadott ne
vezési Jaoon lehet, amely be
szerezhető a helyi művelődési 
inté?,ményekben, Budapesten 
a kerületi tanácsok néoműve
lé•i osztályain Nevezési határ
idő 1971. november 15. A ne
vezési lapokat oda ken vlsz
szajuttatni, ahonnan azt kap
ták. 
A megyei, helyi bemutató-

kat a megyei művelődé
si központok népművelési ta
nácsadók sze?Vezik. A helyi 
szervek a benevezett verseny
zők és csoportok részére mű
vészeti tanácsokat adnak és 
sel(ítik a műsorválasztást. A 
műsort ajánl11tos a hazai mű
vészeti, iroo11lmi élet allcotá
saib61 összeállítani. ennek ke
retében !s elsősorban a mai 
szocialista Irodalmat, m(!vésze
tet kell előtérbe helyeznl 

1971. november 15-tlll 1972. 
február 20-iq kell megre,ideznt 
az alapszervezeti, tlzemi, járási, 
városi bemutatókat, a megyei 
operatív bizottság által ké
szített Utemter" szerint. A me
gyei és bud,ipesti bemutatók 
időpontja trbruár 20-tól. 
március 31-tg tart. Az országos 
válogató 1972. április 1-15. kö
zött. a közép1intő 1972. május 
l-től június 30-ig - ezt már 
a tv is közvetíti kerül 
megrendezésre. A döntőt 1972. 
július 10-tg, tv-adás keretében 
bonyolítják le. 

A vetélkedőre való beneve
zés megkönr,,ítésére közöljük 
azokat a művészeti ágakat, 
amelyekre egyéni és csoportos 
jelentkezés tehető: 

1. Vers- és prózamondá�. 
Műsoridő 4 perc. 

2. Amatőr színjátszás, iro
dalmi színpad. Maximális lét
szám 12 fő, műsoridő 20 perc. 

3. Vokális zene, ének. Részt 
vehetnek szólisták, vokálegyüt_ 
tesck, kamarakórusok. Maxi
mális létszám 20 fő, műsoridő 
4 perc. kumarakórusoknál 5-7 
perc. 

4. Hangszeres zene. 
a) klasszikus, modem é� 

népzene R�szt vehetnek hang
szeres szólisták duó'ól a kama
razenekaroklg Maximális lét
szám 16 fő műsoridő 4 perc, 
kamarazenekaroknál 5--7 perc. 

b) Tánc- és jazz-zene. Részt 
vehetnek hangszeres szólisták, 
tánczenekarok, jazz-zeneka
rok. Maximális létszám 8 fő, 
műsoridő 4 perc. 

5. Néoi tánc. Részt vehet
nek szólisták csoportok. Ma
ximális létszám szólistáknál l 
-3, csoportoknál 16 fő, műsor
idő 5 perc. 

6. Bábműv�szet. Részt ve
hetnek szólisták és csooortok. 
Maximális létszám 8 fő, mű
soridő szólistfknál 6-6 perc, 
csoportoknál 12 perc. 

7. Egyéb kategória :  
a) balett, művészi torna, 

akrobatikus tánc, társas tánc. 
b) pantomitl'esek, parodis

ták. bűvészek. akrobaták. Részt 
vehe�ek szólisták és csooor
tok. Társastánc csak csooor
tos lehet. M11ximális létszám 8 
fő, mGsoridő 3-5 perc. 

}_; zek a legfon�osabb tudni-
valók az 1971/72. évi Ki 

mit tud? vetélkedősorozattal 
kapcsolatban. Bővebb tájéko
zódást szerezhetnek az érdek
lődök a központilag klat:lott 
Módszertani útmutatóból, 
amely ugyanott szerezhető be, 
ahol a jelentkezési lap. 

(tb) 

A segítség jókor érkezett 
Román éa magyar mttúli r,ezetók látogatása 

Cwticibe11 

Közös megbeszélésre 01-
tek össze október 5-én cur

ticiben a MÁV szegedi és a 
CFR temesvári vasútlgazga.. 
tóságának vezetői. A meg
beszélést az a nehéz helyzet 
Indokolta, ami az utóbbi idő-

ben a S2Cbl vonal villamooftá• 
sa miatt alakultt ki a tran
zitszállítáeok lebonyolltásá_ 
ban és a román-magyar kö• 
zös határállomás munkájá
ban. 

A MAV résrzéról rés7.t vett 
a tanácskozáson Kiss Károlt1, 
a szegedi igazgatóság vezető
je, dr. RimÓCZ'J/ László, a Vas
úti Főosztály 3. szakosztályá. 
nak vezetője, Berta István, a 
vasutasszakszervezet munka
védelmi felügyel5je, dr. Sus
la János, a sz-?�edi igazga+óság 
forgalmi és Lovász Lázár, a 
V'Ontatásl OO"Ltá!y vezetője. 

A CFR-t Jancu Constantí11 
fóigazgató, a temesvári igaz
gatóság vezetője, Ntcola.e So
lea forgalmi osztályveretó, 
Stefa,,i Dobrea vontatási os-u

tályvP.zetó és Aurel Jung ma
vezető képvise-Jte. 

A közös határállomás dol
gozói nevében Mtrcea Lucacia 
és dr. P6.l Zoltán tett jelen
tést. majd megkezdődött a ba
ráti hangulatú megbeszélés. 
Mindkét va.sút vezetői mesz,.. 
szemen.S megértést tanúsítot
tak egymás problémál iráll't, s 
köz.ösen keresték és találták 
meg a megoldás módját. 

Tuzséron 62 hektámvi terü
letet fog!al el az ERD:E:RT 
fateJepe és feldolqozó üzeme. 
összetettségében Európa leg• 
1J4gyobb ilyen azeme, 7 kllo
!!Wter szél1?$11yomtávú, 16 ki
lométer normál nyomtávú vá• 
Qánn1141. Naponta 100-150 
ezé!esnyorntávú kocsiban ér
kezik ide a ta és átrakva vagy 
ft'.lrészáruvá feldolgozva 500 
normálnyomtávú vagonban 
hagyja el a telepet. :E:vl egy
tnillió köbméter fa fordul 
IJleg itt. A hatalmas kocsifor
&almat Pálost lstván állomá.,;
főnök Irányításával végzik a 
tuzséri vasutasok. Huszon.'tét 
6ve dolgozik a kl>rzetben, Is
meri min�en zegét-zugát. Jól 
együttmGködnek Révész lst
t>ánnal, az ERD:E:RT szállitás
VezetőjPVP1 . aki m�ga Is vas
utas volt. Nincs Is semmi baj 
a rakodru ,a1. csak a kocsikl
basz.nálás lehetne jobb. 

A Hungarofntct ezPr normál 
Vagon06 tuz.;éri hGtóházát 

kivetíti. Kétszer mérnek meg 
minden kocsit. rakva és üre- Több sz4z Moszlvt�t2-es személygépkocsi érkezett a Szov�unlóból. Ennek a mlJU
sen. A két súly köwtti elté- mánynak a rendeltetési helye: lugoszlávla. · (MTI Foto - Balogh László felvételei) 

A hivatalos megbeszélés 
után a részvevők felkeresték 
a munkahelyeket. érdeklőd
tek a dolgozók szOCiálls kö
rülménye1ről. személyes 
gondjalkTól. és elégedetten 
nyilatkoztak a munkában el. 
ért eredményeikről. Számos 
Intézkedést helyeztek kilátás
ba. amelyek elc5segltik a to
vábbi feladatok elvégzését. 

Paq Jóuet 



4 

Ne/,éz tél előtt áll a kocsiosztály 
A FEJLŐDÉS NEHÉZSÉGEI A SZOMBATHELYI JÁRMŰJAVÍTÓBAN 

Az emberi felelősségtudatot 

nem pótolja a korszerű technika 
A szombathelyi jármiíjavttó 

rekonstrukciója keretében az 
Idén a régi kocsiooztá,Iy lebon
;t,ása és az új épí�ésének meg
keroése került sorra. A régi 
favázas üzemcsarnok már száz 
éve állt a helyén és veszélyes

BALESETI ANKÉT A SZOLNOKI CSO MéFONTON 

sé vált. Tovább nem lehetett 
halasztani a lebontását. Ez ,, 
még áprilisban törtér>,t, s esu- ,, 
pán néhány pillanat műv:: '1> 

volt, hogy robbantá-.s:al eltá
volítottáik a helyéről a régi 
csarnokot. 

Kocsiosztály 

- műhely né,kül 

A kocsijavíták t.öbbsége az-
6ta a szabadban dolgo:i'lik. A 
nyár folyamán ugyan ez nem 
okozott különösebb nehéiz:sége
ket, a megszokott munkahely 
elvesztése mégis erósen kiha
tott a termelés-re, Kocsijavítás
ban nagyarányú lemaradásba 
került a szombathelyi jármú
.javító. A �onali vezetés és 
a mozgalmi szervek felhívása 
alapján szeptember ót.a élénk 
versengés bontakozik ki a le
maradás pótlása érdekében. A 
különböző javítórészlegek, a 
szocialista brigádok többek 
köz,ött 320 tehei·kocsi fóvizsga, 
40 tartálykocsi fóvizsga és 
240 teherkocsi futójavítás most 
már terven felül való elvé�
;zésére tettek felajánlást, hogy 
az év végéig letörlessze adós
ságát a járműjavító. 

'J.\1.Jl u.oillll' és ISzabo .Endre ütközőkésziUéke& MJeirel a szabad
ban 

kocsi übköz&észillékét szerel
te. 

- Lega.Zlibb száz kocBU jatJi
tun.k ki most havonta a szoká
sos nyolcvan helyett - mond
ta Töth Gábor. - Amit lehet 
igyekszünk előbbre hozni. 
Most, az őszi csúcsforgalom 
idején nagyon várják az ál
lomások ezeket a kocsikat. 
Nehéz tél elótt állunk, de t,ál
Zalnunk kell a nehézségeket, 
amlg felépül az úJ il.zetnü-nk. 

Jobb körülmények 

ígérete 

(A szerz4 felvitele) 

kezó két esztendőben töbt 
mint 70 m!IZ!ó forintot érő 
fejlesztésben részesül a jármű
javító kocsiosztálya. 

Az itt dolgozók egy részé
nek munkahelyproblémáia 
máris megoldást nyert az új, 
84 méter hosszú és 18 méter 
széles kiscsarnok felépítésével. 
Itt most a személykocsik sza
lagszerű javítására rendezked
nek be. 

Október 13-án baleseti an
kétot tartottak Szolnok állo
máson, ahol a csomóponti 
pártbizottság, valamint a bu
dapesti területi bi2lottság kép
viselői is megjelentek. Az ér
tekezlet előadója Gergely 
László, a budapesti vasút
iwem bizto.nsáigi 06:IJtályának 
vezetője volt. Beszámolójának 
vezérgondolatát már a kez
detben úgy foglalta ös.v.e, 
hogy bárme11,nyit is tesz a vas
út a közlekedés biztonságáért, 
az sosem elég. Ezután részle
tesen Ismertette az elmúlt évi 
és az Idei baleseti helyzetet, 
majd külön foglalkozott a 
nemrégiben Szolnok közelé
ben: Kecskéscsárdánál történt 
balesettel, amelynél egy 59 

éves sorompókezeló életét 
vesztette. 

Kockáutos műveletek 
SzoJoo.k csomópo.TJ.t és VOll!

zásl körnetének munkáját 
elemezve Gergely László meg
állapította, hogy a múlt évi
hez viszx>n>itva javult a bal
eseti hciy7.et, A csomópont 
1970-ben egy t,onattal történt 
balesetére! és négy veszélyez
tetésével tt/,i,�mt& baleseti góc
ként szerepelt, ezzel szembe11, 
ez é1J szeptemberéig baleset
mentesen dolgoztak. A hely
zet javulásáért elismerést ér
damel.nek. mind a vezetők, 
mind a beosztottak, mert a 
több esztendeje folyó átépítés, 
illetve relkonstrukció alatti fo
lyamatos üzemelés hihete,tien 
nehézségúk elé állítja őket; 
szinte óráról órrur-a ad6clik va
lami előre nem tátott problé
ma. 

A t.ájlikoztató jellegű elő
adás után tíz ho.::zás=ólás 
ha·n,gzott el, melye)c mind a 
vezetők, mind a. beosztottak 

ron kockázatoa miiveletekre 
kényszeri.L!, s hogy a tolatós 
vonato!c krónikus kalau2lkocsi 
nélküli közlekedése odáig fa
julhat, hogy télen a vonat
kisérők nem vállalják e vona
tok továbbítását. Intézkedést 
k.értek ezenkívül aruiak érde
kében, hogy a szegedi igazga
tóság személyzetével ú jszász
ra érkezó vonatok ugyanazzal 
a személyzettel közlekedjenek 
Hatvan állomásig. A sdk gon
dot, és baleseti veszélyt ma
gában rejtő guritói tevékeny
séggel kapcsolatban egy fel
szólaló az F, 5. utasítás ren
delkezéseinek felülvizsgálatát, 
llletve kiegészítését sürgette, 
annál Is inkább, mivel Szol
nok korszerű berendez.ései bi
:ronyos könnyítéseket tesznek 
lehetővé, valamint a t.eher
kocsik legnagyobb részének 
már nincsen menet közben ke
zelhető kézifékje, 

A vontatási fónö.11:ség egyik 
dolgozója hathatósabb ösztön
zőket kért a műsruki kocsi
vizsgálók már-már kataszt
rofális utánpótláshelyzetének 
megjavítására. Ezenkívül fel
hívta a figyelmet az ef/VTe 
gyakoribb laposkerék-jelensé
gel, miatti sok abroncslazulás
ra, amely adott esetben stílyos 
balesetet idézhet eló. Java
solta, hogy - a megelúres ér
dekében - terjesszék ki az 
elháritási jutalma.t az ilyen 
jellegú hibákat kiszúró for
galmi srorrel.� ,:e,tre is. 

Úi baleseti forrú 
Az újszászi állomá�főnf>k a 

helytelen rakoclásból a<lúdó 
,•eszélyekról beszélt. Megemlí
tette azt is, hogy a sziemaíor
ámpii khoz nem kap betétet, 

ami miatt félő. hogy elóub
utóbb baleset forclu.l elő. 

A felszólalá.soikra válasrrolva 
Gergely Lál;zló a bajok orv0&
lásához a legmesszebbmenő 
segítséget !gét1te, majd dr. Te
lek Jánoa igazgatóhelyettes 
szólt az ankét részvevőihez. 
Szuggesztív erejű érvelésében 
hangsúlyozta: az a rendkh,iiU 
technikai fejlódés, amely m

lágszerte tapasztalható, -nem
csak örvendezés-re ad okot, de 
nagyfokú óoo.tosságra is int. 
A korszerű vívmányok: mo
dern biztosít.6 berendezés, ll
lctve pálya- és járműpark ed
dig nem ismert baleset' for
rásai lehetnek, Elég, ha csak 
egy 2000 lóerós Diesel.-moz.. 
donyra gondolunk, amely tel
jesen érz.éketlen a kocsik ki
siklására, !gy bosszú ideig 
vonszolhatja maga után a sze.. 
relvényt. S ez nemhogy bal
esethez -, de súlyos kat4nt
r6fához i& vezethet! A hb.afi 
nélküli vágányzat, vagy a kor
szerű biztoo.í tó berendezéseic 
következményeképpen lassan 
teljesen kihaló pályaőri sze.. 
mélyzet, mind-mind olyan té
nyezók, amit 125 éven keresz
tül nem kellett figyelembe 
venni - hiszen nem léteztek 
-, de ma már percenként 
számolni kell velü!k. Semmi
lyen berendezés nem pótol
ha.tja az embe,-t, az emberi fe
lelősségtudatot! S természe
tes, hogy az új technika sok
kal nagyobb képz.ettségú vas
utasokat kí,·á.n, .úik az „új" 
veszélyeket gyorsan észreve
szilc és azonnal elháritják. 

- :trtekezletünk célja -
mondotta végül dr. Telek Já
nos -, ll.Oílll az itt kifejezésre 
juttatott gondolatokat és ;o
vaslatokat t.·igyék szét a jel.en-
lét.-ók és vita._•sák meg a cso
mópont és a lc.örzetéhez tarto
zó valamen11yi dolgozóval. 

L Simon Zsuzsa 

Porfelhőt kavart a hűvös 
őszi szél, ami.kor a szakszerve
zeti bizottság ti v:<ára, Boros 
Zoltán társaságában körüljár
tuk a kocsios2l':.ály szabadtéri 
munkahelyeit. úturu: a régi 
kocsiosztály mellett vezetett, 
ahol az új, több mint tízezer 
négyzetméter alapterületű 
üremcsarnok kerül felépítés..-re 
előregyártott vasbeton elemek
ből Itt még csa,k az aJ.apo.knál 
tart a kivitelező, a Vas me
gyei Allami Építóipari Válla
lat. 

S a nehézségeket igazán ér
demes vállalni, me11t az új ko
csiműhely jobb munk.akörü!
ményeket i,; ígér az üre:m dol
gozöinak. Kilenc darab 40 
tonnás és egy 60 tonnás villa
mos emelővel szerelik fel a 
munkahelyeket. Korsze,-ú 
görgóságysze,-eló mifüely lé
tesül, a festőmúhelyt fényezó
fülkével szerelik fel. A /kocsi
osztály vágányhálózatát is tel
jesen felújítják és megvalósít
ják közvetlen csatlakozását 
az üzemi vágán.yokhm. Az új 
üzemcsarnok fej épületében 
kap helyet az új ölt&.1:ó és 
fürdó is. Az Idén és a követ-

Fejlesztésük jövő évi prog
ramjában szerepel az ezer
adagos üzemi konyha és az 
önkiszolgáló étterem megépí
tése az igazgatósági épület 
mellett. Az 5,5 millió for.in•.os 
munka megkezdését a jövő év 
kénepére vállalta a V ASf::P. 
Az -üzem kultúrháza is re
komtrukcíó alá került. A régi 
épületet 1945-ben bombatalá
lat érte, s a felszabadulás 
után csak ideiglenes jelleggel 
tudták helyreállítani. A felújí
tás során - amit a Szentgott
hárdi l!:pít6 Ktsz vállalt 2,5 
millió forintért - megosztják 
a túlságosan magas légterű 
nagytermet, hogy az emeleti 
részen a ma! Igényeknek meg
!elelóen több szukköri szoba 
létesüljön. 

!egégetöbb f)'l'oblém-áit tartal- 1------------------------ma...-ták, I'el\·e<tet'"..ék t;;bbek 
- Nehéz helyzetbe kerülünk. 

ha beköszöntenek a hideg no
'Demberi eső=éselc és a fagy
pont alá süllyed a hőméró hi- L. J. 

közöVt, hogy a vonattov[,bbfüis 
útvonalán, a középállomások 
korlátozott lehetőségei. miatt, 
a 1'0fl4tok .s:emély--...ete gyak-

oanyszála - mondotta Boros ,---------------------------------------
Zoltán. - 560 munkásunk dol-
gozik a szabadban es nyitott 
feszerekben, tehát nem fúthetö 
munkahelyeken. Az építőktől 
azt kérjük, hogy gyorsítsák 
meg az új csarnok szerelését. 
Az elóregyartott elemekből ké
szülő csarnok néhány hét alatt 
olyan állapotba kerülhet, hogy 
tető alá ,·ihet.nénk azokat is, 
akjk ma még a szabadban ja
vítják a kocsikla:t. 

Az építőktől kérjük . . •  

- Kaptak má r  erre a 
V ASÉP-től valamiféle ígére
tet? 

- Megértik nehézségein,ket 
és amennyiben a tetőszerkezeti 
elemekkel idejében elkészül
nek, még a tél beállta elött te
tó alá. kerülhet az új csa-rnok 
na.gy resze • • •  

Az időjárás edmg még ked
vezett a szabadt.éri munkának. 
Szeptemberben teljesítették 
vállalásukat a tartálykocsi ja
vítók. 

- A szokasoo száz darab he
lyett 120 tartálykocsi fővizs
gáját és futójavitás.át végez
tük el - mon<lta Feitli De
zsó szocialista brigádvezetó. 
- Most sem állunk rosszul, 
csak még so'!raig tartson a na
pos idő! Ha gyorsaob ütem
ben kapjuk a javításra szoruló 
tartálykocsikat, pótolh.atjuk a 
lemaradást. 

Lathattuk, hogy serényen 
dolgoztak a b1igád tagjai. lm
.,.e Dezső és Rumi László a le
fejtóvált.ókat szerelték, Vargo; 
László és Tasnádi Andor nyo
má.spróbára készítette eló az 
egyik tartálykocsit. Egyidejű
leg vagy hat kocsi javí tásá;n 
dol!'.l(>zott ez a 12 tagból álló 
szocialista brigád. 

A kocsijavító brigádokat, 
melyek a régi t.árolóvágányok 
között meg a félig nyitott bon
tószín�kben rendezték be mű
helyeiket, ugyancsak lendüle
tes munkában találtuk. Feke
te Ernó alvázlakatos szocialis
t.a brigádja azok közé tartozik, 
a.kik átmenetileg csak a sza
badban kaptak helyet, mégis 
a legtöbbet vállalják a lemara
dás pótlásáért. Tóth Gábo! 
brigádvezetöhelyettes és Szabo 
End-re l.aikatos éppen az egyik 

Ünnepi műszak, kommunista vasárnapok 
a Nagy Okto1ierf S1oc:ialisb Fomulo,a mor u!•Júak tin:to!etért 

Debrecen álloonáson is im
már régi hagyomány, hogy a 
vasutasok ünnepi mű.szakot 
szerveznek a Nag-y Októberi 
Szocialwta Forradalom évfor
dulójára - irja sz.erkeszt&é
günknek küldött levelében -
Cze,glédi Sándor szb-titkár. -
!gy történt ez most is, az öt
venn egyedilc évforduló meg
íinneplése elótt.. J1 fela.ján.!á
$Ok teljesí.tését megala1>ozzák 
a;: év eddigi időszakában elért 
Rredmények, hiszen a J.:ivá:ló 
t•a.súti csomópont cím ehtye
rfisének feltételeit sikeriiit 
maradélcta.la.nul teljesíteiii, A 
iu.zdasági eredmények javulá
sával párhuzamosan .srzil&.
dult a munkafegyelem, és 
csöldcent a balesetek száma. 
Munkájukat utasítás szerint, 
fegyelmezetten végzik a deb
receni vasutasok. 

Az únp.epi műszak egyéb
ként okt.óber 21-tól november 
30-ig tart. A debrecenl von
tatási főnökségnél született 
munkafelajánl.ísokról Marosán 
Pál tudósító a következőkép
pen számolt be :szerkesztooé
günknek: 

A Diesel-motorokat és vil
lamos mozdonyokat javító 
részleg dolgozói október 24-én 
és 31-én rendezett kommunts
t.a vasárnapon egy M62-es 
Diesel- és egy V43-as villamos 
mozdony időszakos javítását, 
ezenkívül egy kis telje�tmé
nyű Diesel-mozdony részleg
vizs!(áját végezték el terven 
felüL 

A gőzmozdonyjavitók az 
ünnepi műszak keretében 
szintén kommwlista vasát"la
pot tartottak október 31-én, 
amikor is egy tartalék moz
dony futójavítását végezték el, 
hogy ezáltal is több vontató
iármű segítse az ószi forgalmi 
feladatok teljesítését. 

A szivattyúkarbantart.6 mű
hely" dolgozóinak pótfelajánlá
sát képezi egy búvárszivattyú 

középjavításának az; elvégzé
se, amivel mintegy 8000 forin
tos megtakarítást érnek el. 

A villamoomúhelyiek szak
mánként tették meg vállalá
saikat az évfordulóra. Tolva; 
Gyula villanyszerelő-csoportja 
vállalta. hogy hat nappal a 
határidó elótt befejezik a 
villamos mozdonyszín erőátvi
teli és Yilágítási berendezésé
nek szerelését. A Hajdúszo
boszlón létesülő új kocsijavító 
mtihelyben is rövidítik az ál
taluk végzett szerelési munká
latokat. Részt vesz a felaján
lás teljesítésében Harsányi 
Dezsó KISZ-brigádja is. Ber
na András villanyszerelő a 
műszaki kocsiszolgálat akku
mulátortöltő-műhelyének vil
lamos berendezési munkálatait 
rövidíti három nappal. Varga 
Sándor, villamosmo1or-teker
cseló brigfidia pedi!( két vil
lanymotor tekercselését vállal
ta terven felül, 

A műszaki kocsiszoh;álat és 
a kocsijav(t6 üzemrészek dol-

gozói Is több, fontos munka 
elvégzésére tettek íelajánlást. 
Ennek megfel.elóen, az október 
24-én rendezett kommunista 
vasárnapon Hajd-ús::obos::ió-n 
végutek légvezdékcsö-!ektc-
té;t és talajegyengetést a most 
épülö kocsijavitó-múhelyben. 

A forgalmi dolgozók válla-
1,.sai elsősorban a cukorrépa 
és a gyümölc;,iélék zökkenó
mentes s.Gállitására, a személy
sl-állító vonatok menetrend 
s:,erinli közkkedtetésére, illet
ve a kocsitordulö gyorsítására 
irányulnak. A munka anyagi 
ooztönzésére az állomás ve
zetősége 94 OOO forint jut.almat 
oszt szét a forgalmi szolgátat
tevók, kocsirendezők. tolatás
vezetők, váltóőrök, vúltókeze
lök, kocsifelírók, átmeneszto"k 
kocsiintéwk közö,t. A juta: 
lom összege személyenként 
Z00-tól 600 forintig terjed. Ki
fizetésére elsó alknlommnl 
o�tóber 14-én került sor, leg
kozelebb pedig november 1 4-
én jutalmazzák meg a munká
ban kitúnt forgalmi dolgoro
kat. 

,, 

roz6a . • •  

Vé1'adónapot rendeztek reptembe-r utoLso 11,4pjá11, a mis
kolci vasútigazgatösd.g dolgozói. A véradás előtti orvosi vizs
gálaton megjelent 1Z7 fő közül 118 minésübt a,lka.lmasnak. 

A szervezés és a hangula.t mindvégig kitűnőnek bizonyult. 
Azokat, akik első fzben adtak vért, egy szál vörös 1'Özsával 
köszöntötték társatk. Vörös rózsát kapott emlékül az is, alci 
sorrendben a szá=adiknalc kerii!t a vért vevő orvos elé. 

- Leg;obb agitáció a példamutatás - ezzel a jelszóval 
�Zltak sorba a gazda.sági és a mozgalmi szervek vezetói. Az 
tgazgatóság szakszervezeti bizottsága fótt kolbásszal, egy üveg 
sörrel és egy dupla feketével pótolta ki a véradó állomás „já
randóságát", a májkrémet, s sört és a. csoko!á,dét. 

A véradólc között sokan voitak, akik már korábban el
nyerték a „Kiváló Vé1'adó" kitüntetés arany, ezüst vagy bronz 
fokozatát. Közéjük tartozik Ki38 Imre, Czimma János és 
Marosy Gyula.. Ok csaknem ötvenszer adtak tJért az embert 
életek megmeméséhez. 

Uglyai SándOlr 

Pécsell megválasztollálc 

a csomóponti KISZ-blzottságo 

Pécs v- ·ú�i csomúpont 
KISZ-bizottságát október 14-
én vála.sztotii.k újjá. A k�t
éves munkáról készített be
számolót Betlehem lstt·án, a 
KISZ-bizottság titkára ter
jesztette a t iH küldött érte
Kezlete elé. 

A be.számoló foglalkozott a 
vasút munkaeróhelyzetevel, a 
fiatalok tanulási és sportolási 
lehetőségelvel, kulturális éle
tével, az ifjúsági szervezd 
érdekvédelmi szerepével. Min
dennek középpontjában ter
mészetesen a i:asút előtt ál!ó 
szállítási feladatok alltak. 
Megfelelő hangsúlyt kapott a 
fiatalok által végzett munka, 

amdynek egy részét képezi a 
Pécs állomás előfútési lehető
ségeinek megteremtésénél vál
lalt ötezer órás, mintegy 63 OOO 
forint énékű önkéntes munka. 

A vitában tizenhatan szó
laltak fel, köztük dr. Szabó 
Tibor igazgató, Schmal Imre, 
a csomóponti pártbizottság 
titkára, Kinczli József, a szak
szervezet terüle•j bizot,tságá
nak titkára. 

A ,•ita lezárása után a kül
dö(tek 21 tagú KISZ-bizottsá
got és 9 tagú végrehajtó bi
zottságot vála.�ztottak. A cso
móponti KISZ-bizottság tit

kara ismét Betlehem Istváa 
lett. 

F utástechnikai konferencia 

Előtérben a r,asúti közlekedés biztonsága 

és a járművek tökéletes Jutása 

A Közlekedéstudományi 
Egyesület vasútépf;léli és pá
lyafenntartási, valamint Vd.
sútgépészeti smkosztálya ok
tóber 19-25 között rendezte 
meg a 2. Futástechnikai Kon
ferenciat, A tanácskozást Rö
dönyi Károly, a közlekedés
és postaügyi miniszter első 
helyettese, az egyesület elnö
ke nyitotta meg. 

A konferencia részve1-ói 
három napon át tanácskoztak. 
A hazai elöadókan kívül 
NDK-beli, lengyel és bolgár 
szakemberek is tartoútak elő
adást. Huswnkét értékes re
ferátum hangzott el, és leve
títették a francia vasutak üze
mi filmjeit, 

Az előadások. a hozzászó
lások a következőképpen fQg
lalhatók össze: 

Köztudomású, hogy a vas
úti közlekedésben növekszik 
a sebesség és a teljesítőképes
ség, A vasút fejlódésének 
olyan irányúnak kell lenni, 
hogy az üzembiztonság cél
tudatos fejlesztéssel szünte
telenül fokozódjék. A vasúti 
futástechnika elemeiként meg
nyilvánuló sebesség, teljesftó
képesség és úzeanb!ztonság 

mellett a kénl·elem és a ga%
daságos.ság is elengedhetetlen. 
Hangsúlyozt.á!k az előadók, 
hogy a korszerű vasúti üzem
ben meg kell teremtffli a � 
lya és a jármú kölcsönhatá
sát, a helyesen alkalmazott 
méréstechnika kihasznál.ásá.. 
val. az adatok helyes értélke
lesével, felhas:zm.á.!ásával. Ar. 
előadásokból kitünt, hogy az 
első futástechnikai konteren
cia óta eltelt öt évet a ma
gyar szakemberek jól haszno.. 
sí tották és ku ta tásaikllral 
irányt mutattak az üzembiz
tos, növekvő sebességű, nagy 
teljesítményű, kényelmes, egy
úttal ga.zdasá,goo vasút !aj lesz• 
téséhez. 

A k�erencla tulajdonkép
pen azt bizonyította, 1Wflll cs 
vasúti technika fejLódésévef. 
a sebességek növekedésétiel 
mindjobban elótérbe kerül 4 
futásjóság, a futásbiztOMág 
fontossága. Ez megköveteli, 
hogy a i.=kembere:k a jövő
ben tökéletesebben tervezzék 
meg a járműveket, a pályákat, 
többet törődje,-iek építésü.kkeJ. 
karbantartásukkal és üz.emel
tet.ésükkeL 
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GONDOSKODÁS A VASUTASOKR ÓL 

LENGYELORSZ.Á GBAN 
Lengyelországban a háború 

után - a vasút újjáépítésé
vel és korsze•rűsítésável pár
huzamosan - alapvető vált<>
�ások történtel, a vasutas dol
r,ozók élet- és munkakörülmé• 
nyeiben. Megfelelő jogi vé
delmet kaptak a nők és a 
fiatal dolgozók is. A szakszer
vezet erőfeszítéseinek első 
eredményei közé tartozott 
például, hogy nem bocsát
hatók el azok a családfenntar
tók, akik három hónapnál 
hosszabb Ideig betegállo
mányban vannak, valamint a 
nyugdíjazás előtt álló dolgo
zók. A fordulószolgálatban 
foglalkoztatottak munkaide
Jét havi 240 óráról arra a 
munkaidőre sikerült csökken
taii, amelyben a napidíjas 
dolgozókat is foglalkoztatják. 

amennyiben különösen nehéz 

Lakáskörülmények között él
nek, a nyugJ.íjas vasutasok 
házában kapnak elhelyezést. 

ügyi szolgálat minden ;utta a 

Szocialista integráció 
vasúti l{.özlel{_e(léshen 

Az évi fizetett szabadsá
gok mzrtékét egy szintre hoz
ták a sz�llemi és a fizik:ii 
élolgozóknáL Azelőtt a fizi-
1\:aiak lényeges,an kevesebb 
szabadságot kaptak. Egyre elő
nyösebben alakulnak ez alap
vető juttatások és pófökok is. 
Jey például b�vezették a kü

lönbö7'5 nrémiumo'rnt, az éj
jeli pótlékot. az e�észségre ár
t:;ilmas körülmó'lyek kö7ött 
vé'!7ett munkáért járó külön 
óíjakat stb. 

Laktanyák, üdülők, 
nevelőo'thonok 

A nyugdíj.':oshatár? 

tása - lgy az orvosságok is - Tizenöt ország zászlaját lo- kölcsönösen szállítandó gépek ingyeneselc, míg az általános bogtatta a szél a Moszkva és berendezések egyharmada eg�zségügyi szolgálat betegei melletti Scserbink va5útállo- szakosítottan előá!lított teraz ár 30 százalékát fizetik a máson: ott rendezték meg mék lesz. A KGST 25. ülésgyó:P'szerekért. nemrég a „Vasúti göTdülő- szakán elfogadott komp:ex A lengyel vasutasok szak• anyag '71" elnevezésű kiállí- p,-ogTam a vagon- és Diesel-szervezete nagy figyelmet for• tást. mozdonygyáTtásban is előirá-A lengyel nyugdíjas vas· dit a balese•tek csökkenté nyozza a hosszútávú - 10-15 utasok azonkívül, hogy a sére is. Ezeknek a törekVé· Reprezentatív bemutató éves szakosodást. nyugdíjjogosultság korát 5 seknek az elérése érdeké- Az ilyen nemzetközi mun-évvel előbb érik el, mint má- ben a szakszervezet jogos"lt A bemutatott anyagok kö- kamegosztás nyilvánvaló elő-sok, 7-lO százalé!dg terjedő szankciókat alkalmazni azok- zött figyelmet keltettek az nyökkel jáT. A nagyvállalato!< nyugdíjtöbbletet élvezne'.< : a kal a vezetőkkel szemben, NDK-ban gyártott sz�mzly- a hazai igényeket jóval megvasutasszalcma előnyben ré- aktk e!hanyagolj,ik a mun- és tehergépkocsik, a lengyel haladó volumenű hosszú lejászesftésének elmén. A vasút kav§dclmi előfrásokat. A szak- tolató Diesel-mozdonyok és a ratú megrendelésekhez jutszolgálatában 25 éven túl szervezet az üzemekben a különleges hálókocsik, s a hatnak, és nincs gondjuk az eltöltött minden év további társadalmi mun1:afeli!gyel6k csehszlovák mozdonyok. Ang- értékesítésre. Az automatizáegy százalékkal növeli a nyug- széles körű aktlvaMl5zatára lia, Franciaország, Ja'lán, az lás és a koTszerú technológiák díj össz�g�t. A t,asutasolc nyug- támaszkodik. A szakszervezet NSZK, az Egyesült Allamo!<: alkalm'.lzása előtt nagy lehedljbamenetetének életkora a érdemei közé tartozik az Is, és néhány más ország a gör- tőségek nyflnak. A profiljáférfiaknal 60, a nőknél 55 hMY az utóbb! Időben gvor- dülőanyagon kfvül az üzemel- nak megfelelő területen mindév, míg ez más fogl,lkozá- sabban növekedett a pihe- tetéshez szükséges berendezé- e:P'ik ország a legnagyobb súaknál általában a férfiak- nők, fürdők és öltözők szá- seket is bemutatta. l!:rdel:lő- termelékenysé1et érheti el és nál 65, a nőknél pedig 60 év. ma. dést váltottak ki a nagy telje- a le1ésszerúbben használhat-
A nyugdíjasok, járadéko- A vasutas-szaks:ziervezet kü- sitményü magyar és jugosz- ja fel erőforrásait. Ha pedig sok, valamint az özvegyek és Jönböző, olyan kulturális te- láv berendezések is. abból a megfontolásból, hogy 

az árvák részére a szakszer- vékznység-et is végez amely- Ott voltak a szovjet vasúti a KGST-országok gazdasági 
vezet és a sza'.<vezetés éven- nek révén a vasutasok széles technika legújabb modelljei fejlettségi szintje között ne 
te kb. 10 millió zlotyt juttat körben megismerkedhetnek az is: a VL81K tínus-'l, váltó- legyenek nagy eltérések, va
segélyezés cím2n. irodalmi és filmművészeti al- árammal és szilícium e"yen- !amelyik ország olyan termék 

A lakáskörülmények Len- kotásokkal, képzőmúvésrettel irányítóval múkiidő villany- gyártását akarná bevezetni, 
gyelországban is évről évre stb. A lengyel vasutasok kö- mozdony'.>k, a bármi'yen ég- amelyet egy másik baráti or
javulnak. A javulás ellenére zött igen népszerO az amatőr ha;lati viszonyok között meg- szágra profilíroztak, a baráti 
azonban még sok cs1lá-t él művészeti mozgalom. blzliatóan múlcö-tó. iqéni,telen népek tapasztalaj9i alapján 
nagyon nehéz lakáskörülmé- A tömeg� sporttevékeny- 2 TElOL és TEP60 tíuusú és önzetlen segíts gükkel még 
nyek között. A tervek sze- sé!(�t a Vasutas Sportklubok Diesel-mozdonyok. Láth�tó mindig könnyebben megtehe-
rint az 1971-1975. évi idő- Szövetsége irányítja. volt a teljesen fémből ké- ti majd ezt, mint pusztán a 
szakban a lakáséoítés 25 szá- szült nyolcten«elyes tartály- maga erejéből. 
zalzkkal növekszfk. az elmúlt kocsi. a 120-125 tonnás kapa- A Szovjetunió a va5útakat 
öt évh:!Z viszonyítva. Ez a Megújulási folyamat c!tású nyitott teherk1Jcsi, a illetően Is na,zyhatalom : a vi-

. személygépkocsik szál'íMs�ra !ág vasúti Mlózatrínak IO szá-növekedés sem oldJa meg Az 1970 decembeTében or- l áló két I t • ek · zaléka jut rá. Vasúti teher-
Három étlvel e:ielőtt "ezet- azonban a problémát. szágunkban végbement ese- �

o 

!ok egyé�
z 

�j�;nJ�� ocsi forgalma 1970-ben két és fél fék be Lengyelországban a A szociális segítség egyik mények ugyancsak alapve- A kiállításról a szakembe- trillió tonnakilométer volt, 
béralapból töTténő ;utalmazá- formája 1962 óta a dolgozók tően befolyisolták a szak- rek sok ötl !'ttel, tervvel tér- ami a világ va�úti teherfor
sok á:talános rendszerét. Esze- részére nyújtott térltés nél- szervezetek pozícióját és sze- tek haza. Altalános vélemény galmának közel fele. Utasfor
rint a bzrahp 2 százalékát küli segély. Ezt a lakások repét. A szakmai ágazatok volt, hogy három-né�y éven- galma is nagy: eay év alatt 
teszik ki a szállítási tervek tatarozás!! cél iára adják. Eb- most tevékenységük még ha- ként kellene hasonló renre- mintegy hárommi'.liárd em
teljesítéséért járó összegek, bői a se�Hyból évente kb. tásosabb módszereit keresik. zentatfv bemutatót tartani a bert szállít a szovjet vasút. 
ezenkfvül 2,5 százalé'.<ig ter- 1 0  OOO vasutas részesül a dolgozók széles tömegeiről szállítástoehnika legújabb mo- 1971-1975. között a vasúti 
jedhet az önköltségek esők• való fokowtt gondoskodás delljeiből. teherforgalom a terv szerint 
kentéséért fizethető jutalom Kétmilli6 biztosított érdekéban. A "asutas-szak- - A kiállltással a Szov�et- 22 százalékkal emelkedik, és 

szervezet aktív módon vesz 1975-re meghaladja a három-kerete. 
1956 óta a vasúti egészség- részt az országszerte elkez- unl� elre lóvifó �üy�ld! trillió tonnakilométert. Ezt a Minden év szet,temberében, 

ügyi szolgálat juttatásaira dődött megújulisl folyamat- gaz as (J s eres ce e mi fejlődést létszámnövelés nél-a vasutasnap alkalmából, a minden olyan dolgozó jogo- ban. és ez mind a vasúti kapcsolatai jutottak kifejezés- kül, a termelékenysé� 23 szá-le�inkább rászolgált dolgo-
sult, akinek fol!alkoz�tása szállltási munkában, mind Te - hangsúlyozta Borisz Bo- zalékos fokozásával érik el. zók állam! és szakmai kitün-
állandó jellegű. A juttatást a pedig az etJ11éb, a dolgozó risz��a::o�l�k!ereskedel- A növekvő forgalom na,zy-tetésben részesülnek, és min• 
családtago!<ra is kiterjesztet- embert szol'7áló tevékenység- rru · szabású villamosítási és die-
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ték. A vasútorvosi ellátás ben kedvezően érezteti 
hatá-

A 
n·.m·_et'.·.o·z·, m·•n'i:�m•foszfils 

se
'.(� é 

pr
x

gr

:��t1 te�:�
z 

• --< • jelenleg 2 millió 200 ezer sze- sát. ., ·" •u il szu gess · • 
tött évek után járó pvtléTcot ,._ u,•nd�. z 5557_han„ba� áll � •• , forgalom 97 százalékát egyéb-( • tt 13 h I fi mélyt .,-,·int, az 1956 előtti 700 m " e e 00 ·e1 . · · 11 és az ugyneveze . av 

• ezerrel azemben. Ebben a:i Len,,.rel Eg,1?siilt Munkisnárt • J ként mar ma is v1 any
l
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ák zetést). amely az évi ellát- ""'itikájával és útmutatásá- Diesel-vontatással bonyol tj mánynak 5-25 szfaalékig időszakban növekedett meg ;ltl. Különösen szorosak a szo- le. 
terj�ő összegé� teszi ki. a v:i.súti rendelőintézetek. kór- c!alista országokkal f ?nntar- Gyökeres változások men-

A vasutas-szakszervezet házak és szanatóriumok szá- Anna Owfe4koW11ka, tott kapcsolatok. A KGS'J\:.or- nek végbe a kocsiparkban. 
(ZZK) gondja elsősorban, ma. Ezek berendezése és fel- a Len,n,el Vasuta,;ok szágok között az 1971-1975. Csupán a tehervagon-állo-
hogy a lehető legjobb legyen szerelése mind!nk1bb kor- Szaksz0rvR"'.e•ének évekre megkötött kereskedel- mány 420-430 ezer vagonnal 
a vasutasok és családtagjaik szerúsödik. A vasútegészséa- titkára mi megállapodások szerint a gyarapszik : nagy kapacitású 
szociális ellátása. E helyen .---------------------------------------- vagonokkal, hútő�zef'elvé
most nincs lehetőség a szociá- nyekkel, egyedi hűtőberende-

zéssel eUátott vagonokkal lis tevékenység valamennyi 
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A szovjet vasút nagyará-faj táját kifejteni. Azonban ozos on ener-pa yau var e est a SZOVJe ., a ma yar nyú fejlődését nem csupán a példak:m� érdemes megemlíte-
belső forgalom lndoltolJa. hí-ni, hogy a lengyel vasút jelen- , 

J J , k • t 
szen a szovjetunió nagy leg 448 laktanyával rendel- es a cse lSZ ova vasu mennyiségű nyersanyagot, 

A Szovjetunió és a Magyar 

ipari termélcet és közszülcséa• 
leti cikket szállít a szocialis• 
ta országoknak. A baráti ál
lamok a maguk részéről 
ugyancsak nagy feladatot ol
danak majd meg mind saját 
exportjuk, mind a vasúti 
közlekedés fejlesztése terén. 

Gyümö!esözó efyüttmúködés 

A gyümölcsöző együttműkö
désre már ma is sok pé,da 
adódik a vasúti közlekedés
ben. Csehszlovákia Diesel-to
latómozdonyokat szállít a 
Szovjetuniónak és más szo
cialista országoknak. E moz
donyok vezetőfülkéjében szov
jet gyártmányú az autCimati
kus jelző- és rádióberende
zés. Az automatikai, távirá
nyítási és hírközlő berendezé
sek fő szállítója a Szovjet
unió. 

Igaz, a szovjet vasúti közle
kedés oly nagy, hogy még a 
tolatásban sem érheti be 
egyedül a csehszlovák moz
donyokkal. Gyárt maga is 
Diesel-mozdonyokat és meg
van a saját vasiongyártó ipa
ra is. A KGST irányvonalá
nak megfelelőt'!n azonban a 
fő vagons:iállitó Lengyelor
szág. 

Lengyelország, mint a 

KGST többi tagállama is, 
részt vesz a Közös Vagon
park (OPW) nagy nemzetközi 
szervezetében. Ez gondosko
dik az ágazat egységes mű
szaki fej!esztési politiká ;áról, 
kido!gozza a gördü!őállo
mánnval kapcsolatos ootimá
lis követelményeket. A szo
cia1ista országok uagongyrírai 
közöit közvetlen kapcsolatok 
jönnek létre. A dessaui (NDK) 
és a branjszk! (Szovjetunió) 
vagongyár például közös tu
dományos és műszaki fejlesz• 
tési program szerint dol gozik 
és rendszeresen sor kerül kö
zöttük a tapasztalatok és a 
műszaki dokumentáció cseré• 
jére. 

Fontos kutatásokat vég:iett 
a magyar-szovjet múszak! 
kutatócsoport. különösen a 
maqas hatékonyságú, me11• 
bfzható csapágyak kidolgozá
sában. Ezekkel a csapágyak• 
kal látják el azokat a Diesel
mozdonyos HÉV-szerelvénve
ket, amelyeket a Ganz-MA
V AG expor.ál a Szovje�unió• 
ba. 

A KGST-országok egymás 
közti árufor�alma az utóbbi 
20 évben több mint hétszeres• 
re nőtt. A le<rközelebbi öt év
ben további kétharmaddal 
növekszik, ami előse<!fti az 
eeyes orszá<':ok előtt á1ló JZaz
dasági feladatok gyorsabb 
meg1Jldását. kezik, amelyekben összesen 

8000 férőhely van. A vasút 150 
szállodájának vendégszobái
ban egyszerre 12 OOO do! go
zót lehet elszállásolni. A 4 
állandó és a 27 szezonban 
működő üdülőt évente mint
egy 55 eze� személy veszi 
igénybe, füg�etlenül a szak
szervezetek központi taná
csának üdültetési alapjából 
szerzett beutaMktól. A-,;. il'z0mi 
tanácsok a gazda.sági vezetés
sel együtt a szabad időre és 
az ünnepekre különböző üdü
léseket szerveznek, s enn<c·k 
kl'lltsé�elt saját es-zköze!kből 
fedezik. Erre a célra fel
haszná]iák a Z�K tagdíjai
ból befolyt összegek egy 
rés?ét is. Gverm-?kek és 18-
koláskorú fi <üalok r�ére a 
szünetben táborozásn!·.rit szer
vezn0k. Ebb�n az ü•lült�tési 
fo�m1b'l„ év0T1te. összesen 
töb'fi r,,i-,t fl'i OO'l vastttas"''er
mek rés7e�iil. A v�<uta«ol, 
rer-�-:i�'��zés.Sre áll két n1,er
mei-,,,t..,o,i Is, :,hová olyar 

Népköztársaság Vasúti 
Együttműködési AJ:andó 
Munkacsoportja október 18-
20. között Budapesten tartotta 
VII. ülését. Az ülésen V, SZ. 
Gavrilov miniszterhelyettes, 
és dr. Més:iáros Ká·roly mi
niszterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója elnökölt. 

ez annak köszönhető, hogy 
mindkét fél vasutai messze
menő szervezési és műszaki 
fejlesztési intézkedéseket tet
tek. A Szovjetunióból Ma
gyarországra szállitott áru
mennyisea a 9 hónap alatt 
286 ezer tonnával több volt, 
mint a tavalyi há-romnegyed 
évben. 

értelmében a szovjet, a ma
gyar és a csehszlovák vasút 
közös konténer-pályaudvart 
létesit, ahol a Szovjetunióból 
érkező nagy szál"ítótartályo
kat normál nyomközú vasúti 
kocsikra t'akják át. Ezen a 
pá,lyaudvaron rakják szovjet 
va8úti kocsikba a Szovjetunió 
részére feladott küldeménye
ket is. A pályaudvart 2-3 év 
múlva adják át rendeltetésé 
nek. 

Vasutasveteránok 
a Szovjetunióban 

,ev0„m�tr,.,lt"0t h0l'v·07,.,ek e t  1 
31,;1< knlönhö,:/5 n'•ok mlqtf 
r,.C11�H1iy-,;1;," ;t �:;'!l5j V..f'lTlrlf')�-

kodást, Ezenkívül öt gyer
m�küdüló müködik egész éven 
át. 

A közétkeztetésben fontos 
szerepe vaP a védőéte,-ella
tásnak. Csak 1970-ben kb. 10 
millió adag különféle védő
ételt adtak ki. Védőételt 
kaonak a vonatkísérő szol
gáiat dol�ozói. illetve a vo
natszemélyzet tagjai egész éven 
át. Október 15-től március 
31-i'l !)E-dig minden olyan dol
gozó. aki munkáját szab,idban 
végzi. 

/4 nyugdfjas vasutasok, va
lamint a dolgozók özvegyei, 

A felek megállapították, 
hogy az év első 9 hónapjában 
a múlt év azonos Időszaká
hoz képest a Szovjetunió és 
Ma�yarország közötti vasúti 
szállítások, valamint a tran
zitszállítások egyenletesebbé 
váltak, jóllehet, hogy az áru
•7,\ Jlftás volumene nőtt. Mind-

A KGST legutóbbi ül�za
kán elfogadott integrációs 
komplex programnak megfe
lelően megtárgyalták a kelet
nyugati kereskedelemben 
mind nagyobb volumenű kon
téneres szállítás feltételeinek 
javftását. A komplex program 

Az ülés jegyzőkönyvét V. 
Sz. Gavrilov miniszterr, elyet
tes és dr. Mészáros Károly 
miniszterhelyettes. a MA V 
vezérigazgatója ünnepélyesen 
frta alá. 

Dr, !"1:,száros Károl,Y és V, Sz. GavrUov min isz&erhelyeUesek aláírják az ülés Jegyzó-
könyvéi (Laczkó Ddlkó telvé&cle) 

A moszkvai Közlekedési 
Minisztérium szakszervezeté
nek meghívására szep:emoe-r 
16-án 6 tagú vasutas veterán 
küldöttség utazott egyhetes 
látoqa.'ásra a Szovjetunióba. A 
küldc,ttség tagja volt Pécsy 
Mihály, a kiskun féle"!vházi 
nyugdíjas csoport vezetője. 
Megkértük, hogy a látottakról, 
tapasztaltakról mondjon né
há,ny szót. 

Az idős, munkában és harc
ban megedződöt,t veterán ar
cán .szinte kisimulnak a voná
sok, han2:ia reszket a megha
tottságtól. 

- Amikor szeptember 15-
én a Ferihegyi repülőtéren a 
TU-104-es gép levegőbe 
emelkedett - kezdte élmény
beszámolóiát - még mindig 
al! <! akartam elhl n.nl ezt a 
kitüntQtő meahfvást. Lenin
grácfig 2 óra 20 perriq tartott 
az út. útl<l'.7b<-n 1<i 0 '1ós Pl-&iet 
kaptunk. Megérkezés után a 
Ross;na s7áll6t-an hPlve�tek 01 
bE'nilllinkot. maid két és fél 
nap városnl>-:,és köva•ke7.ett 
autóbu�zon. Ho<rv CSl!k a le�
m,arad"rr!At,h emléko1rat jrlA-,. 
7,em : voltunk a PiSter-Pál 
erödhen. a Téli P"fot�i-,,in. 
.,,.,",..+o1„it1tPttnk (tZ E-rmi+tizst 
és láton'!tást tettilnk az A uro
M rirlcálón. 

Szpnembar !!l-én I!� óra 20 
n!"rekf'l'I' vonaton i.,,,-,,,1t,,.,'e 
M'ls7Je,,t11>11., A nw,1"6,-,,l ,1t 
�1..,tt a VN""l'!lt TT1hirlXc:c::70 hi
romszor állt meg. Az elszállá• 

solás és az étkezés - Lenin
grádhoz hasonlóan - e!sőran• 
gú volt. Meghatottan álltunik 

a Kreml falai előtt. A cári 
palota 30 km-re fekszik a vá
rostól, mellette a cári gárda
palo'a. Mai szemmel nézve 
szinte elképzelhetetlen az a 

pompa, paz�rló fénvüzés, ami 
szemünk elé tárolt. Annak 
idején ide t'sak a cári arisz
to":ráciq iárhatott be. no meg 
azok, akik az épilletet, a szo• 
bákat takarították. Ma ez az 
épület múzeum. 

A delegáció s-z:eptember 21• 
én fogadáson vett részt 
MoszkváJ:-.an. a Szakszerveze
tek Székházában. A min.-♦:e<IY 
l<é-t és fél órÁq me,rl:-,a<;7,élés 
szívélyes, baráti légkörben 
fol,·t le. A kölcsönös táiéko
zódá� sok h�s7,nos tm,,iszta!At
tal járt 'l,lildöttsé<!ünk szá• 
miira. M.<<( az;nao este a 
!V{r,•7\.-VPi Na!!vszfnh�z „Vér-
1>ész" C'imú · m9itVar nvelvű 
<'nera eli'hrlá•án ve>tünk rM7't. 
A tsú��,;;oi<( me�lt né?ő+é
ro,n R k/hiinség na"V sze,...•oit
tel foo-prHq a tTHU:7i.,ar m11vé• 
�o.lrat. l\iT�C',"""'n. 22-bT'l a vnu• 
l<n••"i rer>ülr,t&.-.,,., hú-•ít in
tottil„k VP1'éf P"11tA!nknqk, és 
hP7"+&..+,'\nk. Az err,1 hét „f,;t,t 
,,.q .... ,n�.r-,�,r;z snJc. ,,.,,i,-nrfn,,,u; ,, .. 
f'l"'..i;.,.,,1'� tmlt ,,.�-z„ ,r,;,n.a,,,.,,,_ 
,,..,.., ... ,�'k"""'k. J('�c:o7nTIPft érte 
fT'l1'",.i" ... "t.-"".,l{ p1r;� ezt az 

utat lehet;,;,.,; tD++ók . . .  
Sz. Tóth Anddl 
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Hatvanéves a BVSC Eszperantó tovtbbképzö tani olyam 

KÜLDÖTTKOZGYÚLES A JUBILEUM JEGYEBEN 
Adha•.-e randevút - hitelt � 

érdam1óen - a múlt, a jelen , 
és a jfü:6? Ta:lállrozlhat-e egy 
\"eZet&égválasztó külrlöttköz
�lé6en a ha.gyom,á,rcy-ok iráill•
ti tls2ltelet, az alllrotó ma, és 
11Z építő hCltlna&>? 

A két kérdiés :nem szóookl, 
nem újságírói rutin.kérdés. A 
BVSC nemrégen. lezajlott ju
bileumi veretáségválasztó kül
cl.ött!közgyúlése hatm-ozott 
.,Igen"-mel fele!Jt mincl!két !kér
désre. Nem is küldöttközgyű
lés volt ez. inkább tartalmas, 
a múltat elismerő, a követke-
2'lÖ esztendók útját kövem 
Jl'l�lés. 

Januéirtól decemberig 

A M1tg11ar Eszperantó Szö
oetség felkérésére a vasutas 
eszperanfuiák az idén is meg
szervezték az eszperantó ve-

'!' ze•,ö továbbképző tanfolya
mot Zánka-Köveskálon, a 
MA V Szak- és Szerelőipa
ri Főnökség üdUlőjében. A 
tanfolyam célja az volt, 
hogy az eszperantó C'50por
tok vezetői ne csak beszél
jék az eszperantó nyelvet, ha
nem használják ki külföldi 
kapcsolatal.knál szociallzmust 
építő népünk eredményeinek 
ismertetésében is. A tanfolyam 
részvevői értékes előadásokat 
hallhattak. 

ISzaoo Au,aJ, s:.-..úszer��zc,t-.1.t f:i.u:,..;.rn il.l ,1ozll a B VSC ve
zet.őségválasztó küldöttközgyúlésé& 

A nemzetközi politlkad hely
zetről Gresznaryk Pál, a Kü1-
ügymlnlsztérium nemzetközi 
jogi osz:t.á)yána.k munkatársa 
tájékoztatta a hallgatókat, a 
Szakszervezetek XXII. kong
resszusának határozataiból 
adódó feladatokat Verbai La
jos, a Szakszervezetek Buda
pesti Tanácsának titkára is-
mertette, a szakszervezetek, 
nevezetesen a Vasutasok Szak-(Laczkó Ildikó felvélete} 

szervezet.ének munkájáról és 
kulturális tevékenységének 
összehangolásáról Kellner Ist
ván, a kultúrnevelésl és sport
osztály vezetője tartott ismer
tetőt, az eszperantó ,,ilágbéke
mozgalom feladatait dr. Bács
kai István, .a vasutas eszperan
tó szakosztály elnöke körvona
lazta. Természetesen, ér-tékes 
előadások hangzottak el az 
eszperantó szervezetek műkö
désével, életével kapcsolatban 
is. lgy Berceli Béla, a Magyar 
Eszperantó Szövetség főtitkára 
a MESZ következő belföldi és 
külföldi feladatairól, dr. Máté
ffy József, a MESZ elnöke, az 
alapszabá,lyról és annak gya
korlati atkalmazásáról beszélL 
Szó volt az eszpera1-itó propa
gálásának, a tanfolyamok és 
a klubélet szervezésének he
lyes módszereiről, az Eszpe
rantó Világszövetség és az 
Eszperant.ó Ifjúsági Világszö
vetség szervezeti felépítéséről 
és tevékenységéróJ.. 

Krlstek Pál 

- GAZZAL F'OTlK okt.S-. 
ber 22-e óta Nagykaniz.m állo
máa szolgálati helt(Í8égeit é.s a 
vártótermeket t.,. A gáztlzem4 
fűtőberendezések beszerzé,é
re, illetve felszerelésére 280 OOO 
forintot fordított Cl oasút. 

- RENDKIVOLI SEGlllLY, 
Debrecen állomás segél11ezé8' 
bizottsága az idén - január 
1-tól október l-ig - 364 dol
gozó részére 123 600 forint 
rendkívüli segélyt utalt ki. Az 
egy segé!yezettre ju,t6 átlag 
339 forint. Hatszáz forinto,, 
egyszeri szociális segélt1t 14 
gyermekgcmdOzá.son levő 1t"1/G 
kClpott. 

- Pótszerzódést készített a 
szentesi építési főnökség hidá-
szainak Rákóczi szocialista 
brigádja. Tagjai vállalták. A Budapesti Va.sutaa Sport 

Club 1971-ben lépett fenn
illásának 60. évébe. Tulajdon
képpen már januárban meg
kezdődtek a jubileumi ünnep
sé� Talán azon a jégko
ron.gmérkőzésen. amelyen a 
vasutas jegesek legyőzték a 
bajndk Ojpesti Dózsát. &s 
majd decemberben végződinek, 
talán a Toka; expressz nem
zetközi vívóversen11en., amely 
�jnoki, ol:!mpiai mewnyt 
P6Ut a pástra. 

Az ügyvezetó eln&: elége
detten nyugtázza: 

- Megbocsátunk a Zánvok
ftak a „tervfelborításért" . . •  

t,án, Tóth János, Vitág Ist
ván. 

A szűkebb körű hét tagú in
téző bizottságba Molnár Györ
gyöt, a szaksrerve:ziet közpon
ti vezetőségének tlt5{.árát; Kiss 
Mihályt; Kiss Tibort; Kóta 
Lászlót; a KISZ-titkár Komá
romi Attilát, Such Idát és dr 

Szirányi Cyrillt választották. 
Az egyesület elnöke Molnár 
György, elnökhelyettese Tóth 
János, a budapesti vasútigaz
gatósá,g vezetóje, valamint 
Kiss Tibor, a XIV. kerületi 
!KV igazgatója, ügyvezető 
elnöke az ezen a J)0',7.ton már 
nyolc é�·e helytálló Kiss Mi
hály, titkára Légrádí József 
lett. A szakbizottság!>a, a 
számvizsgáló bi.zo•tságba be
választott vezetókkel, ta'!okkal 
együtt ez bizony valóságos 
ki.s hadsereg. 

Országos kórusfesztivál Szolnokon 

hogy megismerkednek az esz
perantó nyelvvel, s ebből a 
célból rendszeres összejövetelt 
tartanak. A karbantartó sza
kasz Vosztok szocialista bri
gádja is kiegészítette idei vál
lalását azzal, hogy a szentesi 
Damjanich Altalános Iskola 
szemléltetó eszközeit felújftja 
és az épületeket karbantartja. Kiemelkedő kulturális ese

mény színhelye lesz november 
6-án a Szolnoki Járműjavító 
művelődési házának kultúr
terme. A Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom 54. évfor
dulója tiszteletére ugyanis ott 
rendezik meg az Országos 
Munkásdal Fesztivált. 

A nagyszabású kulturális 
seregszemlén 14 munkáskórus 
vesz 1·észt, köztük 1 1  megye 

dalosai, valamint a többször 
nemzetközi díjat nyert Fővá
rosi Gázművek és a Munkás
őrség központi énekkara. 

A verseny első öt helye
zettjét a Szolnok megyei és 
a városi tanács nívódíjjal tün
teti ki, akik aznap este mű
sort adnak a Szigligeti Szin• 
házban tartando központi ün
nepségen. 

- Jutalom az anyáknak. 
Debrecen állomás szakszerve
zeti bizottságának kezdemé
nyezésére :28 egyedülálló, lllet
v� sokgyermekes anyának 
egyszeri jutalmazás dmen 
12 100 forintot juttatott a 
szolgálati főnökség. Az összeg
ből szociális helyzetüktől és 
gyermekeik számától függően 
személyenként 400-900 forin
tot kaptak. 

A mát számadatok fémjel
zik. Számadatok. amelyek mö
gött egy - a magyar spor-t
főhatóság érté!kelése alapján 
kiemclt - rnltlnkásegyesület 
14 versenyszakos7t..ályána'k, 
négy sportiskolai szakosztá
h·ának, 1523 sportolójának, 
57 edzőjének, összeszámolni 
is sok, társadalmi és hivatá
sos sportveretőjén,3k leJ..1<:es, 
áldozatkész munkája, rolrn=
nyi szurkolótáborának sz:ív
oobba.nása áll. 

Mlnderről bőségesen szólt a 
vezetőségválasztó küldö�öz
gyü1és elnökségi besz../4molója, 
ami pedig kimaradt, arról a 
meghívottak, a köz,gyúlés rész
vevői beszéltek. Refrénszerűen 
tért vissza a gondolat, hogy 
a sokasodó szép feladatokhoz 
megfelelő segítségre van szük
ség. Ezért választottak 25 ta
gú vezetőséget, és ezért osz
tották szét aprólékos gonddal 
a részletmunkákat. A Vasuta
sok Sz:aksz.er-:ezete képviselő
jétől az élsportolók.ig sorakoz
nak a nevek: Asztalos Lajos, 
Bálint Gyula, Bat<ns József, 
dr. Gal!ó József. dr. Gróf Jó
zsef, Horváth Györ[JY, dr. Ka
muti JeniJ, Kiss Mihály, Kiss 
TlbOT, Komáromi At'ila, Kóta 
László, Laky Karol11, Litto
mericzky Mária, Légrádi Jó
zsef, Molná-r György, dr. Ne
deczky László, Orbán Gyula, 
Pataki Sándor, Such Ida, dr. 
Szirányi Cyrill, Szvatkó Ist
ván, Szabó Pál, Tótfalvi Ist-

Múszaki és közgazdasági könyvkiállítás 
- Nyolcan mentek nyugdíj

ba igen hosszú szolgálati idő 
múltán a békéscsabai pálya
fenn tartási főnökségtől az 
utóbbi hónapokban. Közülük 
Takács LukáCB pályaőr 43 
évig szolgálta a vasutat. Ger
gely Gyula műszaki felügyelő, 
Kovács Gábor és Nagy Gás
pár János pályaőrök 37 esz
tendős szolgálat után búcsúz-

A BVSC kiemelt egyesülete 
a világviszonylatban rangos 
helyen áLló magyar sportélet-
11ek. A hi\-alalos pontverseny 
alapján 1970-ben 585,5 pont
tal - hollvcrsen.yben a Bp. 
Spartacussal - az 5-6. he
lyen álltak a kék-fehér vas
utasok Hogyan végződik az 
idei év? Kiss Mihály ügyveze

N�m kell aggódni, egyikük 
sem lesz - remélhetőleg a 
fegyelmi birottság kivét.elével 
- ,,munka.n5:lküli". Hiszen a 
terveik, a feladatok sem ki
csik! 

Vedre József 

A Közlekedéstudományi 
Egyesület budapesti igazgató
sági területi szervezete és mű
szaki könyvtá<ra október 14-én 
műszailti és kw,gazdasági 
könyvkiállítást rendeziefl:t, a 
Műszaki Könyvk.ia<lóval közö
sen. 120 músziaki. és kö.!.ga.Zda-

tő elnök szinte fé've. halikan .-------------------------
kérdezi : ,.kell erről írni"? Lakáscsere 

Kell. Az örömet meg kell 
l)Sztani. A dolog ug)'anis úgy 
fest. hogy 1971-ben újabb elő
relépést ér e1 a hat é,-v.zede 
múködó egyesület és a „na�y 
négyes" - a Dózsa, a Honvéd, 
a Vasas és a Csepel - mögött 
végez a munk.astatisztikában, 
a bajnoki pcmtversenybe,n. 
Elrosorban a vfvók remek sze
replése nyomán, de szépen 
hozzájárultak a pontok gyűj
téséhez a birkózok. a kerM
párosok, az úszók is. 

Tessék csak visszaolvasni . . .  
Vívók. birkózók. kerékpáro
&<:ls. úszó'<:, Olimpiai sportágak, 
és München a küszöbön! 

Ha az atléták is ... 

Ennyi eredménnyel. ak.c-u
,.kibek1kelhetné" a sorcmkövet
kező éveket a BVSC. Hideg 
realitások alapján azt kellene 
mondani, javasolni : igyekez
zetek megtartanl a na�-z:e
rú poziciót. Am a hideg rea
litás és a sports-dv, a sport
szeret.et nem azonos fogalmak. 
Nem bizony. 

- Igyekszünk még előbbre 
lépni - mondja Kiss Mihály 
- hiszen tartalékjaink ne
künk is vannak. Várjuk a 
sakkszakosztály fejlődését és 
az atlétikai szakosztályban 
nagyon tehetséges fiatalok 
bontogatjá1: szárnyaikat. Az 
atlétika pedig olyan sportág, 
a.rnelynek több mint 20 szám
ban bőséges lehetőségek nyíl
nak a pontszerzésre. Ha mond
juk, úgy , • •  

Széles körű segítés 

De visszafogja a jóslást. 
Minek is jósolna, ha ezek a 
mihasznák" keresztezik a 

�rveket, a számításokat. Mint 
például most, ósz végén, a 
kézilabdás lányok. Az egyesü
leti fejlesztési tervek szerint 
négy év múlva „kellett vol
na" NB I-eseknek lenniük 
'és most megszerezték - re
lnek küzdelemsorozat után -
1!Z NB I B második helyét, 
ami azt jelenti, hogy 1912-ben 
már NB l-es mérkőzéseket lát 
a, Szőnyi úti sül/yesztett k,fai-
1.al>dapálya küzönsége. 

Dup/11 terjedelemben jelent me/ 

11 „Bt1ládélet, ünnepi száma 

Zuglói f�omfortos, udvari, 
földszintes lakásomat elc:s.erélném 
hasonló, vagy nagyobb tanácsi 
vagy MA V lakásra Nagy-Budapest 
területén. Telefon : üzemi 31-88. 
városi !l!ll-!tl. Erdeklódnl lehet: 
11-17 óráig. 

Immár egy esztendeje, hogy 
<Íj köntösben kerül az olvasók 
asztalára a Brígádél.et, a szo
cialista brigádi:nozgalom ki
adványa. Az olvasók meg:.,zok
ták, kedvelik, várják, hogy 
valóban segítséget, eligazítást 
adjon a töbl; mint egymilliós 
tábor számára. Az elmúlt hó
napokban többen szóvá tették, 
hogy a kiadvány egyes számai 
ne a tárgyhónap utolsó nap
jaiban kerüljenek kezi..kbe, 
hanem lehet3leg még a hónap 
elején. A szerkesztő bizottság 
megt.alálta a módját a kíván
ság te!jesitésén�k. Ezért is 
határozott úgy, hogy az októ
beri és a novemberi számokat 
összevontan, dupla terjede
lemben jeleniteti meg. Ez azt 
er,idmfoyezi, hogy az utána 
következő számok - már a 
rlecemberi szám is - a hónap 
Plro napjaiban jut el az olva
ookhoz. 

A kik kézbe veszik a most 
megjelent dupla terjed>?lmű 
iinnepi számot ugyancsak sok 
újdomággal találkozhatnak a 
lap hasábjaln. lgy többek kö
zöt.t olvashatják egy olyan 
brie:ádvezető nyilatkozatát, 
a ki részt vett a III. országos 
tanácskozáson és most készül 
,i IV. országos tanácskozásra. 
Minden bizonnyal a kiadvány 
sok fiatal olvasója örömmel 
olvassa majd el a róluk szóló 
megállapítást ,amelvnek lé
nyege az, hogy a fiatalok meg
kedvelték a s.wcialista brigád
mozealmat. A gazdasági ve
zetők fi1111elmébe ajánljuk azt 
az irást. amel11 a na1111 csa!.á
r:lo.�o:.:kal, és a dolgozó niJkkeL 
l)aló törődésről szól 

A hadvánv megkezdte a 
humorpályázatra beérkezett 
és közlésre aLkalmas pálya
művek közlését. 

A lao elkalauzolja olvasóit 
egy addig alig ismert terület
re: egy halászszövetkezet 
szocialista brigádjának ro
mantikusnak tűnő. de férfias 
munklival telt hélköznapiait 
mut-<1tja be. Tekintettel a.z: öszi 

esúcsforoa.lomra nem hián11-
zilc a kiadvánv hasábjairól a 
ua.sutas szocialista brioádok 
szorgalmát, helvtáll<isát be
mutató képes Tipart sem. Egy 
hdekes, színes riportban ka
punk ízelítőt a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság 
�zocialista brigádiainak életé
ből. Egy másik írás pedig azok 
véleményét gyűjtötte egy cso
korba. akik a Barátsál( és bé
ke vonat utasaiként látogatást 
tettek a Szovjetunióba. 

Taksony állomtson levő 3 szoba 
félkomfortos lakásomat elcserél
ném kisebbre Nagy-Budapest te· 
rületén bárhol Cím : Téglás Lász
ló, Taltsony állomás. J::rdeklőttnl 
lehet levélben vagy 35-71 üzemi, 
és 120-716.11.30 m. telefonon, 7.30-
18.30 óra között, Téglás Jud!l n� 
ven. 

Elcaerttnm, makói L emeleti 2 
szoba, előszobás, konyha, �lés
kamra, \YC, pincés MAV-házüan 
lev6 lakásomat 1 szoba félkom
fortosra az ország bármely hegyes 
vidékére. Clm : Tóth József. Ma· 
kó, Csokonai u. 22. !:.rdeklód.."11 le• 
vélben leJiet. 

Magyar-v!etnami baráti találkozó 

a Törekvés Múvelódési Központban 

A:r. �zaki Járműjavító dol
gozói október 15-én benwsé
ges hangulatú, magyar-viet
nami baráti találiwzót rendez
tek a Törekvés Múvelőd�i 
Központban. Ezzel fejezték ki 
mély tiszteletüket és szolida
ritásukat a vietnami hősök, 
hazafiak iránt, akik élet.halál
harcukat vívják az Imperialis
ta betolakodók és csatlósaik 
ellen. 

A talállwzón részt vettek a 

a jelenlevő magyar fiatalok 
kérdeseire. A találkozó alkal• 
mából házi kiállítást i& ren
deztek a járműjavító dolgozói, 
ezenkívül bemutatták a ma
gyar-Vitenanú találkozások
ról készített filmjüket. 

A bensőséges találkozó a 
vendégek megajándékozásá-
val ért véget. 

Vietnami Demokratikus Köz- ------------
társaság és a Dél-vietnami
Köztársaság budapesti nagy
követségének képviselői, köz
tük Vo Van Loi, a Vietnami 
Ifjúsági Szövetség vezetője, 
valamint az Országos Béketa
nács munkatársai, a főváros 
X. kerületéből meghívot.� poli
tikai és társadalmi vezetők, 
aktivisták. 

A baráti találkozó részvevői 
mindenekelőtt néma felállás
sal tisztelegtek az elesett viet
nami hősöknek, majd szavala
tok hangzottak el a vietnami 
nép szabadságharcáról. bátor 
helytállásáról. A vietnami 
vendégek rövid emli!I,beszé
det tartottak, és vála.;;;:oltak 

IIAGVAB VASU�A:S 
a Vasutasok Szaltszervezeténdl 

tapJa 
SZerl<esrfl • 9Zerk"9%tll blzottsAa 

FG9zerl<eS7t6: Gul:i,Os Jánoo 
Fele!Os szerl<eszt6: Vlsl Ferene 

Ster1<es,t6sf11: 
Budapest. VI.. BenczOr otca O 

Telefon. vArost: �872. 
Qzeml : 19-71. 

KladJa és terj"9ztl: 
a Népszava LapktadO Vállalat 
Budapest. vu.. Rákóczj 01 64 

Teleton: 224-819 
Levélc!m . Bp TII. pf 82. 

FeJel69 ltle.dO: G!tbOf Márton. 

� NéPSZ8\.'8 Lapktadt Vá11a)s, 
<ga,gat6la 

Csekkc:7amlaszámunk 
&tNB ns-11 o�o 

Slli<ra !Apnyom<!• 

sági könyvet áUítottak ki. A 
megnyitón dr. Telek Já11os 
műszaki igazgatóhelyettes 
méltatta a kiállítás jelent&.é
gét. 

A kiállítás három napig volt 
nyit�·a, a könyvelmek mintegy 
a fele gazdára talált. 

A Hivatalos lap�ól 

A Hlvntalo, Lapból a szakszer• 
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a l<övetl<ezö
l<et: 

A il. számból : 116939.llm. 11. B. 
A közös tanácsú közs�gell: tanács
tagja! reszére új mintájú utazási 
utalvány rE>ndszeresitése. 

A 42. számból: 117703,1971. :t B. 
A vasllti munka me�javitás:1t cd· 
zó oltt.alási intézkedJsek. 

A szerkesztőség 
üzeni 

Ha:mal János, Pécs; Boldlzsdr 
Gyula. Békéscsaba : szép Ferenc, 
Szolnok ; Uglynl Sándor. Pál Ist
ván, l\liskolc; Boros Zoltán, Szom• 
bathety; Szücs Ferenc, Hatvan ; 
Pacz J0zset. Curticl : Volostnovsz
k:1 János, Czeglédi Sándor, Mnro
s�n Pál, Kiss János, D..!brecen ; 
Plntér LaJos, Vácrálot; Fogas Pál, 
Szentes ; dr. Ron�:Sth K3rolyné, 
Bp. Ferencváros: J„eveleiket la
punk anyagához felhaszuAJjuk. 

Magossy Lász.lö. Szombathely; 
Uglyal Sándor, l\f'skolc: Föl dl Jó• 
u.ef. Sz lnok ; Tóth Ferenc, Déva• 
ványa : Filzec;1 Tihnmfr, DE>bre
cen : Leveleiket lllet.éke1 helyre 
további toltuk. 

tak Biderán Károly, Nagy 
Sándor előmunkások, Lajos 
Károly munkás és Csató 
László műszaki vezető mint
egy negyed évszázados szolgá
lat után kezdte meg pihené
sét. 

- Balatoni üdülés. A deb
receni csomópont szolgálat! 
főnökségeinek dolgozói és 
azok családtagjai közül há-
romszázhatvanhatan összesen 
2819 napot töltöttek az idén 
az állomás szakszervezeti bi
zottságának kezelé.3ébe adott 
balato:u:karattyai üdUlőben, 
imnak ellenére. hogy az épít
kezés miatt az üdültetés csak 
kés">n ke,:clődhetett meg. A ki
tűnő ellátás, a kíváló felsze
reitség, a személyenként és 
naponként fizetendő öt forint 
térítési díj gyorsan népszerű• 
vé tette az üdülőt. 

FELHfVAS ! ... fennillása �. l'<'
fordul6Jit Q.nnep!ó 'Va.sútgépés,:etl 
Technikum és Sza.i<középlskola 
(Butlapest vn.. Damjanich u. ,.). 
kéri azokat a volt nappali, esti, Je ... 
velez6 tagozatos hallgatókat, aldk 
195:i-1971. évekbeu képesft6ztek, 
hogy tegkésóbb 1971. december 1-
ig l<ilzilljék u bkolá'<'al dmUkei. 
jelenlegi munlcaheJyllket, beoszt, .. 
sukat, legmagasabb iskolai vér• 
zettst!gllket, valamlnt azt, bor:, 
milyen tagozaton képe,iftilztel<T 

U TAZÁS K O R 

pályaudvari pavilonjainkban 

Yásárolhat 

AJÁNDÉKOT, 
, , 

EDESSEGET, 

TRAFIKÁR UT 

'-i;UTA S E LLATO;,' 



Javítási rekord 

Szombathelyen 

Szükségtelen különösebben 
t".í.zolni, hogy a vasúti jármű
javító üzemekben \'égzett 
,:nunkák közül a MAV-nak és 
a népgazda.ságnak milyen 
rendkívül fontoe „rJekei fú
zód:iek a tartáty:<veslk gyors, 
szaltszerű javításához. A fel
adat fonto.sságát mél)·en .íté::-
z!k a szombathelyi ;ármújav!
ió futórészlegének C:olgozói is. 

Ezt igazol:a többek k&zött, 
l•ogy szeptemberben t.n-tá:y-
1 ocs!-javítbs! rekord �illetett. 
ls'bben a hónapban ugyanis 27 

t11rtálykocsi fó,;izsgá;a volt 11 
kis=abás, ezzel szemben 39 ko
cti fóvizsgájá.t végezték el a 
dolgvzók. Futójavfü.\$ból 1 10 
darabos tervet kellett ,eljesí
ten!, de ténylegesen 131 1.ar
t�lykocsi futója\'ítása. készült 
el. 

A MÜ. ·. iICH-BRIG.W 

KO ZORÚJA 

Mi&kolc-tiszat pA!yaudvaron 
nt:vadójának szelleméhez mél
tóan végzi munktj&t a Dr. 
Uünnich F-,renc szocialista 
b::igád. A hétfónr! kis közös
ség�t Héjj Károl11 vezeti, s ez 
a ko:Jekth•a «Z idén kapta 
meg a MA V kiváló brigádja 
kJ tűn tetést. 

November 7-én, a Kagy Ok
tóberi Szoclciista Forradalom 
i',•fordu!óján a brigf.d tagjai 
Budapestre utaztalt, és :tegye
letük jeléül me:zl·oszorúzták 
né,·adoju • sírhelyét a ?IIezú 
l:nre úti P::in teon ban. 
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MAGvA7{'AsUTAS 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

xv. e,·FoLTA.'lf, =· SZAM Ára 40 fillér 19'7L NOVEMBD 15. 

AZ 1972. ÉVI MENETRE 
, , r .11 •  

DVALTOZASROL 

Gyékényes magyar1u/oszlliv 
közös határáDomás lesz 

Vim,ia: Vrajican.nak, d jugo
szláv vasutak vezérii;azgatójá
nak vczeté.;ével november 3-
tól 5-11{ jÚgoszláv vasuta.•kül
dötls<!� ta.'lácskozott Budapea
ten, a MAV vezérigazgatósá
gán, majd a pécsi Igazgatósá
gon, az időszerG közös tu,·aro
™i kérdése;<•ől. Tárgy�tak 
er:c•ebe1- közö:� a Szovjetunió
ból Jugoszlüviába 1:-&nyuló 
vasúti tranzit-szállítások él, a 
hazánkon átmenő jugoszláv 
exportfor�lórn leuon; olítá�á
ról. Ei-zel ö ·szefü.-..,sben r.1ei:• 

v!zsg::'..lták :u:okat :u: e1őkészü
teket, runelycket korábbi meg
beszélé�ek értelmében kt:zdtdt 
el. lcözc,s határállvrni'.,.;w,: klje
löié. ére. 

Abban állapodtak meg, 1,oav 
Gyékén11est szervezi/e át ebö 
közös hatdrá,ltomá3sá, ahol a 
tr.agyar és a j:.igoszi.ív vasuta
sok, liatárGrök, vámőrü:t 
együttesen látják el a határ· 
for,:1,.lmi, !lletTe az ellenőaésl 
teendőket. MegáUapodtal< a 
ké: ',&.sút k•jzötti rr.úsza I tu
do.nánr.,., e-T üttmúk0d� to
·•ábblej!esztésében is. Az erröl 

Az előzetes tárgy-atbok al
kalmával már kidolgozták a 
közös szolglilatú Grékérlyes 
ha•árillomás · technológiáját. 
Eszt:rint a G)'élténye,en be
lt'.,pó jugoszláv vonatoknál 120 
perc, a tömegárut továbbító 
kilépó vonatoknAl 445 perc, a 
jugoszláv :mport szállítmá
nyoknl.l 365 perc egy kocsira 
jutó időmegtakarítás \'árható 
a jelenlegi tartózkodá�okhoz 
képest. A személyszá:lító vo
na!oknál előrelfi!hatólag 30-
�0 perc mcgta!arítás jelent
ke�ii;:. 

Újjászületik egy régi üzem 

A Faan7agvédelml és Fa&elitó Vállalat dombóvári üzemében 
Jól beváU az autódaru a rönkök mozgatá5ánál. 

(Rlpori a 3. oldalon) 
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-------------------------- !elvett j�gvzó\;önyvet jugo G,-ékényes kózÖ!' szolgábtú 
üzemváltó h&tárállomás fo:-
i;s.lm:ínu zavartalan lebonyo
!í:ilsára, az állomáson sziilcsé
ges.<é \"áló ,·t\.i:ánybőví¾�re, a 
rr.!:gas építmények átalakítá
sáro, a térvilá!(ít!l,� kon:zer11-

Kell a jó könyv 
A� oh--a á.,é:-t, a 1:ö..-.nrért 

rajongó;� t.áoorának 
t.r1gy örömére úi olvasóps
lrá:t.at indu!. A c:l.'.ibító telté
ta:ek, a já�l.o,; formába.., fo
lyó versenyben \"Ulú részvétel 
és a n ·cré:; lcb:t.füé;i:e min
d� b!,.onny�l ujab tö�,eg�
ket vonz. majd aL olvasó:· 
m\lllós t-ilJOrá'Ja. Az olvasópá
I:·a:.atba."1 va1o rá,--z\ .;te: ?e ,8„ 
i!!leit tart.alm w 1Smertétó !il-
7.et el.só ohfalá..'l Maja.koi:
,zkij idézctt't olva._�h.atW1k : 
„Kell a ;.; k ·n11v, s meRértiük 
1zavó.t''. Ez az idi!:z.et adja a 
{'ályúzat elnevezését !s : Kell 
a jo kiinvv. Ar. MSZBT a 
Magyar Irólt Szöv�tsé<.,ével, a 
Krsz-sz.el, a Hazafi,i.s Nép
fro,itt�I, a .:,ZOT-tal, a Múve
lőd�(igyi é a Mu1i.k1,ügyi Mi
nisztériummal, \ al:imint a ki
adó � te:jesztó viHlalatok!<al 
közö.en birdette meg jJ,Z olva
sópály.ízatot. A cél, 't,ogv a 
klasszikus oro:z é! ci m.ai szot:
jet irodalm11t a pt:lyciwt révén 
fokozottabban népszi?1"úsitsék, 
minel nagyobb tö,neget r.yer
;enek meg ez••knek a művek
nek a:: or i·a.&ására. 

A mozgalomban r�zt vehet
r.elt a középiskolák. szakmun
bis.képzó isko!iiK fiataljai, a 
s.:akszervezetl és közmúvelő
dé:i,i könJ-vtárak olvasói, a 
könrv•0rj�ztó \lHlalatok üz
leteinek vasárlói, tehát csak
nem az or,tig egész lakossH
ga. Az a fclt,-.tcl, horn, az ís
TMr,etó .füzetben fetsorolt 43 

r.111 közül figyelnieisen el kell 
olva..rr.i 1-egalább l>atot és B 
rál11ázati lapon feltett 3-3 
kérd,frre vciliuzt kell cwné. A 
pályázati lapot, k!töltés után, 
1 972. október l-ig oda kell 
\ isszajutt:itnl, ahonnan azt a 
pá.!yázó kapta, illetve ahon
nan a könyvet kölcsönözte, 
vagy vásárolta. 

Az egy év határidő lehető
séget ad a pályázaton való 
c�edményes rélizvételre. Elő
nye a-i: olvasómozgalo:n fel
kndítéslt �zolgáló új pályá
uitna;;, hogy a választásra 
megadott 43 mG mindegyike 
olyan könyv, amely minden 
könyvtárban megtalálható, je
lenleg is kapható, \-agy rövi
desen új kiadásban jele.'l.ik 
meg.. 

Az ajánlott könyvek mind 
t:J.rtalomban, mind terjede
lemben széles skálán mozog
nak. A múv„ket nagy tájéko
zottságú szakemb"rekből álló 
bizottság válogatta ki. Meg
található közöttük Dos-zto
bv:;;;kij : Bűn és bún.J>..ödés, 
tolsz.toj : E!só Péter, Gorltij :  
.E:letcm, Babel : Lov�hadsereg, 
Szimono,·: Nappalck és éjsza
kák, S!ók és holta.k; Solohov: 
Emberi sors, Cser.dea Don d
mú regénye, Jevtusenko: Ra• 

1:étá;.: is aze1:nei.: e. ver--..es
kötetc, Zsukov: Em!.éke/c, uo-n
dola.to1, e. é'...trajz.re:jénye és 
még sok más oros.: kl.::.ssz!kus, 
klassz.lku.:..sá vált swvjet és 
újonnan s:r.ületett mű. A válo
gatás meg:kcinnyí l::set szol
gá ja & Ke l a j,j klln11.: című 
�jt-ko..--tató kiadvtn)·. amely
ben mlr.d a 43 rnű megt.llálha
tú és alatta nz a M m l·ér
dés, amire a pá.ly/iz.o.tc,t meg
hirdető szen--elt válart vár
na.:,. A helyes választ �d6l� 
küzótt sorsolással dönti-t el, 
hogj' !tilt lesznek -c.0k a sze
rencsésE'k, akik a díjakat el
nyerik. 

E:.so díj : Zsiguli 3zemél11-
gépkocsl. Ot második díj : .;gy, 
Illetve el.személyes moszk
vai i-'S leningrádi uta2ás. A 
fő dljakc,n felül még értékes 
pénz-, tárgy-, Illetve könyv
jutalmak Is klsorsolt..sra ke
rülnek, 

A pályá:i:ód: se��gre !s 
számíthatnak, mert a könyv_ 
t:írak bizt06ítják a kiválasztott 
könyveket, olvasói ankétokat, 
irodalmi esteket s:rerveznek. 
A rádió és televizló műsorá
ban Is feldolgozásra kerul né
hány, a pályázatra javasolt 
rnú dramatizált változata. 

Külön fel s:zeretnénk hívni 
a ,·asüton dolgcrzó szocialista 
brigádok figyelmét a nagy le
hetőségre. Amikor a ktivetke
;:ö év vá!lalá,aina1c megtetelé
re készülnek, ne feledkezze
nek meg i?1"rőt B kínátkozó 
kuituriilt.s tiá.Ualásról. amely 
konkréts<igfoal, kiértékelhetó
ségétiel rer.dkít'ül el6nvös 
oátl4tásí pont uihet. Az lljú,;á
gi klubok, lányok-asszon)·ok 
klubjai, a különböző rétegklu
bok előtt ug)·ancsak meg\-an a 
lehetőség a kollektív részvé
telre. A vasutas dolgozók 
többs,ége minden bizonnyal 
örömmel kapcsolódik be az 
olvasást népszerűsítő moz
galomba. 

Olyan pályázat ez, amely 
kettős nyerési lehetöséget tar
togat minden részvevő szá
mára, mert 11ki nem nyer a 
sorsolá.son, az eln11eri a kőn11v 
sur(!fetéből fakadó ma,ga.,ztru 
érzést, a prózában rejlő sok.
sok !zép�get, a V'et'Se:tben 
össucsengó rímek zenéjét, 
nagy írók, nagy gondolatainak 
igazságait é; vt':gső soron szí
vet-lelket gyönyörködtető ol
vasási élményben részesül. 

Könyvtárosalnkra vár a 
feladat, hogy meg!elel6 pro
pagandával, a pályázati fel
tételeket tartalmaz.ó kiad
vány, valamint a könyvek 
rendelkezésre bocsátásával se
gits�k a nagy je!r,ntóségú ol
vasópáiyáu<t s.Lterét. 

....... 

szl:h· részről Vanja Vrajioan 
és dr. 1Uéuc1ros Károly, köz
leked/'.,. {::; postaü:o,i m.inlsz
t:!r!1e lyet•es, a .,IA V ve--...ér
ig.:zgatója frta al:'i. 

A megil!lapodásban rr,e;:erő
s{tették. hogy az előz�t� tár
g:.·aláso': értcl:rn·•ben G yéké
ny�.;en kiuü.l !\farai,ercszt-.ir 
is Subottca 1.atarál!ontist !s 
közüs 1:-0,,,álat,l üzemuá1tó 
hataral!omd:Úá i",>itii. c:t. G� .;. 
kén;-e5 k!5zél" hatf.n .. ,lumást 
a? 197:: méj•J�! men„trend
változú �OI' hel erile 11ze:nbe. 
A mu. ,.kerc--rtűri köz.!is ha
t'rállorr.lill mez•1yitásc. 1975-
76 ké:\zöt' , ·rl• -!ó. Su!>:,Uca 
k;i:a:ös hat.�rállomás•á alak,tá
s, .. i,k ldőpor.lj§.t xesőbb jelö
:ik ki. 

ít,é,ére, tartl!.lt'.:k-ára:n!orrás 
megteremtésére, ez utasítást 
adó hai.grendsz.:::- fejlesztésé
re és több J;.i,ebb beren1�s 
létesítésére ugya.'lcsak már 
korábban programot dolgoz
tak ki. A program azerint a 
bó1.-it""i �!:'!adatokat l:f.rom 
üter:ll;�n hal' jnk 1.-·égre. Eze
ket a ft!laliato:<at a mostani 
tP;-.ácskoziis ::iikalmánJ ismét 
l.tv!zs!sJ.1Uík, hogy gondoskod-' 
hassanak pontol mei;valósí
tá.sukról. 

!!lz. F, 

A sd.2lhuswn3t éves n-.agyar 
va.út vona!ru. csomópont!ai, 
állvm.ásái között mind thbb 
aroknaok a s:zám.l, amelyek 
mé;: ,.csak" a sz.:'.·zadik s.züle
tésnapjukat töltik ,·ii,gy tölwt
�:_ be. 1\-H·,el egy évsz:\=ad is 
nagy ldó a vasút történtll:ében. 
tnl sem te:nnészetesebb, mint 
1iZ, hogy a MA V dolgozói és 
a vonalak mentén fekvő hely
ségek lakó!, a társadalmi é!et 
he.y! 1,-ezetói kw-öse:i ün.ncp
lilt meg a cenienánurr.ot. 

::iemrég a Gyóruen �de
�tt ünt1e�g,::&; adtunk tudá
sítást, e.mikor !s a gyúr�ell
cfömölk-Qombathelyi vooút
voool száz év\•el cze16tti meg
nyitf.sára. eml>ékezt9k. Azóta 
már - október 22-én - So-

moskóú.jfalu, Losonc és 2':6-
lyom 1ako&t,.ga !s megt.utotta 
az ott húzódó vasútwnal sza
zadik sz.üh,tés.nó.pját. Egy ko
rabeli mozdoni/ liá,·mn hason
ló kon\ ,i:.emé1!1kocsiral tett<! 
meg azon a 1M1pon tt.,:teletbPli 
út;át Soin.oskóújf<tlti ' é.; Zó
!11om kü::ött. Az utasok a 
vasutasok i,=; sz..úz �\.'7el ezeIGf... 
ti ruhát ·iseltek, :, úgy futott 
be a szerelvény a cschs�ov�k 
és mazyar :z.á=ó'.-!<'.ll felc'i,-,..,:í. 
tett zólyomi r,á}J audHn-ra, a 
m.in.tegy k6tezr .s létsza tí Ü.'l• 
n.eplő küzöns�i:;: :;<n:fa,a kü-7.ótt. 
A v,;rosi va:suras muwlód ,i.i 
otthonban megt:u·•ott ün"lep
sfgen Julius Sot,:ik vasútigaz.. 
gató kétszázöt,·en vasuta:snait 
nyújtott-i át a centen!uiumi 
évforduló dip!omáját � em-

-----------------------------------------1 lékplakett)ét, köztük a ma-

Kulturáltabb utasellátás 
LJ étlmntt, tis;;Jrót kapoll Nyíregyl:J::.z, Zrlugmze.:? éI Szekszárd állom.ír 

Az elmúlt hete�<ben a szó 
igaz értelmében úl . mocl.::rn 
éttermekkel, bisztrókkal bő
vült az Utaseilátó Váll!Jat há
lózata. Oklóber ::5-én Zala• 
egerszeg állomáson ünnepé
lyesen adták át rende!.tetésé
nek a 90 �emélyes, egyedi 
berendezé3! tárgyakkal felsz.e
relt éttermi-t. a hozzátartozó 
100 adagos kon;•hát és egyéb 
kiszol;álóhelyis,é,geket. Léte
sült egy cukrászüze.-n !s, amely 
a hel); igényt!k kielt:gítése 
mellett a körnrezó állomások 
- Zalau�ntiván, Zalabér, Za
!alöró. hogy csak néhányat 
emlitsGnk - utasellátó egysé
geit is ellátja c..:.krász:,észit
ményekkel. 

Egy héttel késc5bb, novem
ber 3-án N)/Íregyháza állomá
son került sor hasonló ünnep
ségre. Tóth László. a vállalat 
fóigaz.galója, olyan létesít
ményt adott át rendeltetésé
nek, runely méltán váltott ki 
elismerést a meghívott vendé
gekbe'll. A 12 millió forin, 
költséggel épült 11enuéglát6-
kmnbi11át t'a�színúlcg min
denben kielégíti majd a nagy 
forgalmú 1:asúti csomópont 
utazóközönségének igényeit. 
tzlésesen berendc-�tt, fabur
kolatú, II. osztályú é�ter-me 96 
1.-·endég részére bíztOs'it kul
turált ellátást. Az étteremből 
30 S'Zemélyes különterem n)•í
!ik. A fehér- és Yörüsmár
vánnyal borított falú, tá
gas, III. osztálvú áron áru• 
sító bi�ztróban blifé, cuk.-ász
és ltalféleségekben bó válasz
ték \'árja a betérő vendé
get. A bisztróban fri%en sült 
ételek is ka;;,h:itók. A konyha
üzem, a· cukrász- és bü!éárut 
termelő részleg a mai techni
kai követelményeknek mecte-

leló fel-;zereltségge1 és ehhez 
szükséges raktár.,ldtal, hútók
kel rendelkezik. 

A vend�glátó egységek 6s a 
kiszolgálóhelyiségek mellett 
messzemen6en (101\doskodtak 
a dolgozók szociális eUátá,á
r6l. Külön férfi- és női öltö
zők mosdók állnak rendelke
zésre. 

Ugyancsak november els6 
hetében adták át Szekszárd 
Cillomáson az Utasellátó Vál-

Wi'EMBEI 7. ALKALMÁBÓL 

la!at modem bisztróját és bo
rozóját. 

Mint azt Tóth LMzló főigaz. 
gató elmondotta, ezelmek a 
létesítményeknek az átadásá
val korántsem fejezódött be a 
régi, korsz.erűtlen éttermek 
felújítása. s a talponállók 
megszüntetése. Olyan jelentős 
csomópontokon létesítenek 
korszerú vendéglátó kombiná
tokat. mint Békéscsaba, Szol
nok és Budapest-Déli páh1a-
udoar. ('ff) 

Kilialeléseli 

szakszervezeti a1111kálrl 
A Népköztársaság Elnöki 

Tanácst1 a Nagy O'.ctóberi Sw
cialista FotTadalom 54. év
fordulója alkalmából eredmé
nyes munkájuk elismeréséül 
különféle munkaterületek dol
gozóinak kltün�etéi,eket ado
mányozott. A szakszervezeti 
mozgalom tisztség\•lselőinek és 
aktivistáinak G,iapár Sándor, 
az MSZMP Politika! Bizottsá
gának tagja, a Szaktanacs fő
titkára adta át a kitüntetése
ket. A kitüntetettek köiött 
volt Sebestyén János. a vas-· 

utasok Szaksz.erve� 0 kö7.gaz-' 
daságí OISZtályának munkatár
sa. aki a Mur.k4 trdemrer.4 
ezitr. fokozata, Tót1, Jánosni, 
a Vasutasok S�rvezeote 
budapesti terU!etl blrottaága 
111,JDkáaeJl#t.&af S n6biacKW-

gának vezetője, valamint Zen
tai Sándor, a Vasutasok Szak
si,ervezete fókcinyvelÚ!égéne:.: 
munkatársa a ·Jlfunk4 Srdem
rend bronz fokozatát kapta. 

Az ünnep alkalmából szá
mos tisztségviselő és aktivista 
részesült Sz11-'lc$zeroezeti mun
káert. továbbá Kiváló dolgozó 
s egyéb kitüntetésben. 
· Az Utasellátó V.í.lla!at dol
gozói közül ketten a Belkc
re•kede!em kívá.16 dolgozója, 
ttzenketten Kivá?ó dolgozó kl
t!lntetést kaptak_ Novembet" 7, 
alkalmából adták át a \'álla
latná! a törzsgárdajelvényeket 
Is. A törz:sgárdajelvény arany 
fokozatát 172, ez!lst fokozatát 
235. bronz fokozatát pedig 260 
doi&aró ka� 

gyar vasuta,;oknak is. 
November 2-án a bzkéscsa

ba! ,•asúti csomópont fennáaá
sának 100. évfordulóját imnc
pelték Békés megye súkhe
lyén. A városi tn.nács nagy
termében rend e-zett ünnep.·�
gen Acsai Mihály. a szgksze:
vezet területi b:zottsá;ánait 
titkára mondott rnenyitó be
szédet, majd dr. Haraszti Já. 
nos, a ,,.árosl t3nács vb-eL,ö
ke, dr. Szabó Ferenc, a mE'
!Nei lev�ltár lrazgatóia, lCi1s 
Károly, a si:�gedi V!lsútigaz"a
tóság vezetője és Kat011a Gá
bor állomásfónö'.<-helyettes 
tartott előadást. illetve korre• 
ferátumot a csomópo:1t mú't„ 
járó!, jelenéról és jövój�ról, 
A centenéríum alkalmából Bé
ké!C!aba állomás dolgozói f:, .. 
tókiállítád és munka.védelmi 
vetélkedőt rendeztek. 

A 102. születésnap 
Füzesabonyban a Szih::lmi 

út 31 számú ház kedves k's 
ünnepség színhelye ,·olt no
vember 4-én délelőtt. Ozt•. 
Maczkó Kálmánné, szüle\ 'ti 
Szabó Ilonát 102. születé.sn1;:i
ja alkalmából köszöntötté:, ,.. 
vasutasok. Csizmazia József a 
vasutasszakszervezet nyugd1 
csoportjának szervezője szül 
tésnapi ajándékul ezer íorin 
nyújtott át Ilonka nén!nc· 
Bocsi István, a füres:ibor
nyugdíjas csoport elnöke €" 
Fejes János, a nyugclíjaso·, 
gazdasági íelelö,;e a helyi c;o
port nevében, Popány lstt·án
r.é, az öregek II. sz. napközi
otthonának vezetője és Mt'd
oeczki Kálmánné gondozó" 
pedig Intézményük idő� lakl 
nevében adtálc át ajándékukr1 
az Unnepcltnek. 

- Szeretettel és hálával kö• 
szönöm meg ezt a meghatJ 
gondoskodf.st. Igazán köszö• 
nök mindent - mondotta 
Maczkó néni. és ő is i\'Ott a 
köswntő pohárb6! vendégel 
tiszteletére. (szfgeivár7) 
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ELETREVALÓ KEZDEMÉNYEZÉS: Szakmunkás 
ifjúsági klub 

A heti pihenőnap Zli/Jonyban is jár 
Vasúti � gozatú, szakosíto t 
á ltalános iskola Szolnokon 

A szolnoki járműjavító 
szakszervezeti bizottsága és 
KISZ-bizottsága kezdeménye
zésével, majd további támoga
tásával megalakult az üzem 
első szakmunkás ifjúsági 
klubja. Az új klubot a fiata
lok F. Bede Lászlóról, Szolnok 
város hős. komnunista már
tírjáról nevezték el. 

Az Mt. 41 §. (1) bekezdése szerint a dolgozónak hetenként 
egy pihenönap jár. A pihenönapnak - ha a kollektív szerző
des másként nem rendelkezik - vasárnapra kell esnie. A 
törv„nyl:len biztosított kedvezménnyel élve a vasút vezetői 
a MAY kollektív szerződésében már 1970-<.>en is intézkedtek. 
Eszerint azokon a munkahelyeken, ahol a közbeváitást be
vezették, ki ken ;elölni a dolgozók heti i,iheniinapját. 

Szolnokon, a Dolgozók Al
talános Iskolájának a vasút• 
állomásra kihelyezett osztá
lyában kedden és pénteken 
17 órakor -szólal meg a tanítás 
kezdetét jelző csengő. Ebben 
nincs semmi különös. Abban 
azonban már van, hogy ennek 
az osztálynak a tantárgyai né
mileg eltérnek az általános 
iskolákban szokásos tan
anyagtól A diákok itt a ma
tematikán, a ma<ryaron, tör
ténelmen és egyéb tárgyakon 
kívül vasútforgalmi ismerete
ket is tanulnak. 

- Ez az oktatási forma ma 
még egyedülálló a MAV-nál 
is - mondja Sáros Gyu!a, az 
iskola igazgatója. 

Régi kapcsolat 

Ezek után nevezzük hivata
los nevén az úi oktatási in• 
tézményt: ,,Vasúti tagozatú, 
szakosított, nyolcos::tályos 
ifjúsági általános iskola". 

- Hogyan hozták létre? -
kérdezem az igazgatótól 

- Iskolánk pedagógusai so
kat fáradoznak azért, hogy 
tiárosunkban mind kevesebb 
legyen azoknak az emberek
nek a száma, akik tJalamilyen 
oknál fogva nem tudtálc elvé
gezni az álta!ános iskolát. 
Sajnos, van bőven tenniva
lónk, mert nemcsak az idő
sebbek, hanem a ,.tizenéve
sek" között is akad jónéhány 
hiányos végzettségű ember. 
Az a célunk, hogy ezeket be
vonjuk az esti oktatásba. 

Az igazgató gondolatot vált, 
és így íolytatja szavait :  

- Régi, szoros kapcsolat 
köt össze bennünket a MA V
vaL lskolánkat gy�kran meg
látogatják a vas�V vezetői. 
Eljönnek már csak azért is, 
mert a tanulók között mindig 
akadnak „átmeneti" mun!,a
nélküliek, ugyanakkor a va,
út létszámhiánnyal küszkö
dik. A munkalehetőség fel
kínálása gyakran jókor érke
zik. fgy történt, ho'.(Y február
ban Horváth István, a MAV 
helyi munkaerő-felvételi iro
dájának a vezetője meg!cere
sett bennünket. Elmondta, 
hogy ő már régóta foglalko
zik azzal a gondolattal, ho
gyan lehetne az álta1ános is
kola keretében vasútfor1almi 
tagozatú osztályt létrehozni. 
Ha megtörténhetne - magya
rázta -, akkor a tanulók is 
és a vasutasok is jól járná
nak. Az elkénze:é;t tanártár
saimmal együtt megvalósít
hatónak ítéltük. 

Kölcsönös érdekek 

Horváth István azóta ebben 
az ügyben szinte rendszeres 
kancsolatot tart fenn a bttd"l
\mdapesti vasútigazgai.óság 
ll'óth János, az igazg:itóság 
\.,ezetője már szám� �anúje-
1ét adta annak, hogy kész tá
mogatni a bátor kezdeménye
zést. 

- Hogyan nyilvánul meg ez 
a gyakorlatban? 

- Az idei tanévre már a 
budapesti vasútigazgatóság 
segítőkészségének ismeretében 
hirdettük meg a jelentke7ési 
pályázatot - válaszolta Sá
ros Gyula -. Meg is lett a 
felhívás eredménye: össze�en 
huszonnyolc 15-17 év közötti 
fiú és lány iratkozott be hoz
zánk erre a tanévre. Az al
kalmassági orvosi vizs:,álatot 
r vasút végezte el Budanes
ten. Ezután hatpontos me«,ál
lapodást kötöt';ünk a tanulók
kal illetve az ő érd0kükb=n a 
vasúttal. Az állomásfónö/cség 
vá;lalta például, hogy heti 
három all(alommal a diákok 
rendelkezésére bocsátja az ál
lomás oktatótermét. Biztosftja 
a szakmai o'ctatás tematiká;á
nak összeállítását, és kellő 
időt engedélyez a szakmai 
tantárgyak elsajátításához, 
megteremti feltételeit a sike
res vizsgáztatásnak. Vál:alta 
az állomásfőnökség azt is. 
hogy a jól tanuló diákoknak 
továbbtanulási lehetőséget is 
biztosít. Az általános iskda 
elvégzése után mintea11 tíz
féle vasúti szakáqban dolgoz
hatnak a fiatalok. 

- Melyek azok a szakmák? 
A kéqlésl'e Horváth István 

'válaszolt: 

- Mindenekelőtt a forga
lomnál kívánjuk foglalkoztat
ni a végzett tanulókat. Ná
lunk, Szolnokon is a legtöbb 
ember a váltókezelőknél, a 
vonatkísérőknél, a sarusok
nál, kocsirendezőknél, vonat
átvevóknél, a távirászoknál, 
naplózóknál, kocsifelíróknál 
hiányz'k. Elsősorban oda sze
retnénk irányítani az után
pótlást, de ki-ki kép:;ssé3ének 
megfelelő munkakörbe kerül
het . . .  

A MA V-nál előírás, hogy 18 
évnél fiatalabb dolgozó nem 
osztható be önálló szolgálatra 
a forgalomnál A tanulók na
gyobb része pedig az iskola 
befejezéséig nem tölti be ezt 
az életkort. Mi lesz tehát ad
dig a sorsuk? 

- Valóban, az emlftett sza
bály egyértelmű és megvál
toztathatatlan. A vasúti tago
zatú szalcosított általános ís• 
hola tanu!óinak azonban ez 
nem okozhat gondot, mert 
már tanu!mányi i1ejük alatt 
is lény�a&ben vasúti alkalma
zottak, hiszen havi 1200 forint 
fizetést kapnak. Ennek ellené
ben időnként bizonyos szol• 
gálatot végeznek felüzyelet 
mellett. A csomóponti KISZ
bizottság vezetői, valamint az 

állomás dolgozói rendszeresen 
foglalkoznak velük, s bevon• 
ják őket az állomás feladatai
nak végrehajtásába, a raktári 
vagy segédhivatali, átmenesz
tói munkába. A fiatalok szá• 
mára hasznos az eff�le is
merkedés és segédkezés . . •  

Ami t ők ígérnek ... 

A diákok elégedetten és 
szinte meghatódva beszálnek 
a MA V vezetőinek, dolgozói
nak segítségéről, anyagi és 
erkölcsi gondoskodásáról. 

Ponyokai László, az osztály 
apró termetű bizalmija hi
vatkozott az évnyitón elhang
zott szavakra, a MA V Buda
pesti Igazgatóságától kapott 
ajándékcsomagra, amelyekből 
mindenki sejthette, hogy 
olyan intézmény védőszár
nyai alá kerültek, ahol a kö• 
zösség nemcsak szóban, ha
nem tettekben is képes áldo
zatot hozni a fiatalok jövőjé
ért. 

- Mindezt ml a lehető leg
jobb tanulással és majd an
nak idején a pontos, lelkiis• 
meretes szolgálattal fogjuk 
viszonozni ígérték a tanu
lók. 

Séra S&ndor 

A klub megnyitóján, mint
egy száz ipari tanuló vett 
részt. Maglódi Gyula, a tan
műhely főnöke és Kanyó Sán
dor, az üzem KISZ-bizottsá
gának titkára ismertették a 
klub célját és szabályait. 

Az előadók többek között 
elmondtá..¼:. hoj!y máris mint
egy hatszáz kötetes könyvtár 
és sokféle logikai társasjáté,k 
áll a tagok rendelke?ksére. A 
klub legfőbb célja, hogy mű
velődési, illetőleg szórakozási 
lehetó.;áget biztos.ítson a szak
munkástanuló ifjúságnak. A 

klubnak cs�k az !ehet tagja, 
akinek a tanulmányi eredmé
nye 1egalább a közepes szin
tet eléri. Ennek ellenőrz�ére 
megalakítottak egy öttagú, 
ipari tanulókból álló bizottsá
got. 

Ezt követően D. Nagy Já
nos, az üzem művelődési há
zának igazgatója beszámolt a 
klub elsó kulturális program
járól. Bejelentette, hogy 30-
40 tagú ifjú.sági kórust szeret
nének alaki tani • • •  

A heti pihenőnapokat minden hónapra előre kellett ki
jelölni a kollektív szerződés 32. §-ának {3) b::kezdé� szerint. 
( .,gyan1gy kt,ll eljárni az új kollektiv szerződés szerint il,.) 
A rende.kezés alapján Záho11y allomáson a ko:!sirsndezökné� 
és tolatásvezetólcné! havi háromszori közbeváltásos munka
rendet alkalm:zzva jelölték, illetőleg aat.ílc ki a heti pihenő
napokat - de csak egy ideíg. 

1970 mru:odik félévében a létszámhiány miatt mind ne
hezebbé vált a közbeváitások kiadása és a heti pih:mönapok 
biztosltása. 1970. október 1 -töl igazgatósigl rendelkezés, vagy 
;óváhagyás alapján egységesen nem adták kt tovább a közbe
vá!tásokat, nem biztosították a dolgozók heti pih;in.5napjait. 

A mulaszttst tetözve az állomás vezetése nem élt a tör
vény által biztosított és a kollektív szerződés rendelkez�ében 
szabályozott azon kedvezménnyal, hogy vasárnap helyett 
másik napra jelölje ki a dolg.izók heti pihenőnapjait, nyilván 
abból a meggonaolásból, hogy bárme:yilc napra is jelölnék, 
kladását nem tudJák biztosítani. 

Később, a dolgozók reklam.1ciójára mégis jelöltek „pihe
nőnapokat", mégpedig a két szogálat közötti 24 órás pihenő
időre, úgy min�ha a közbeváltás még be sem lett volna vezetve 
(Ilyen heti pihen-5napok jelölésére a szolgálati főnök
sé�ek nem adott lehetöséget a kollektív szerződés. éppen 
ezért felesleges munkát végeztek az állomás vezetői !) úgy 
tűnik: közben elfele;tették, hogy a közbcváltásokat már be• 
ve;i:ették, csupán azok kiadását nem biztosították. 

pécsi vasutaso� 
igénylik a továbbképzést 

Záhony ál:omás kocsirendezőinek és tolatásvezetöinek 
azonban a fenti mulasztások mellett - a kijelölés nélkül, 
vagy a később tévesen értelmezett „kijelölés" ellenére Is -
volt heti pihenőnapj:1. A törvény v:isárnapra ;elöli a dolgozók 
heti pihen5napját, de megengedi, hogy a kollektív szerződés, 
és csakis a kollektív szerződés eltérő szabályt adjon. A MAV 
kollektív szerződés élve ezzel a leh2tősé:,gel, adott eltérő sza
bályt. Ahol pejig a kollektív szerz5dés szabályát a heti pihe
n<'inap kijelölés�nél nem alkalmazzák, vagy nem helyesen al
kalmazzák, ott a törvény iltal megállapított nap, a vasárnap 
lesz a dolgozók het.i pihenőnapja. Ha pedig a dolgozókat az 
Ilyen helyan vasárnap is dolgoztatják. a vasárnapi munkáért 
k,ell másik napot, vagy száz százalékkal felemelt munkabért ad
ni. Felhívta erre a vezetők figyelmét a kollektív szerződés 
vágrehajtásáról adott és a szolgálati helyeken, (így Záhony
ban) is megvitatott 1970. évi vezérigazgatósági beszámoló is. 
(6. pont 11 .  oldal.) 

A záhonyi kocsirendewk, tolatásvezetők foglalkoztatása 
- mert heti pihenónapjukon Is dolgoztak - lé11yegesen meg
haladta a részükre megállapított mun.kaidllkeretet. A munka
Időkereten felül vé5zett munkáfrt a dolgozók részére túl• 
munka-díjazást alka,Jmaztak, mintha túlfogla1kor.atásuk nem 
heti pihen5napjukon történt volna. 

Nem tudom. ki hogy van 
vele. de én, ha megpillantom 
a diákoktól nyüzsgő Pécs vá
rosát, Arany János szavai 
jutnak eszembe: ,,Nem egy 
azok közül látogatta Pécset, 
Hol a tudománu=k La;os 
gyú.jta mécset". Nos. a tudo
mánynak ez a lángja már 
több mint hat évszázada lo
bo6. és egyre fényesebben vi
lágít. A tanulás vágya nem• 
csak az államilag szervezett 
o!ctatá sban számottevő, hanem 
a politikai tanfolyamo!rnn, 
szakmai tovább'.cépzé:seken Is. 
Erről tanúskod.L¼: Pécs állo
más nemrég fuszeállított 1971 
-72-es statisztikája. 

- Nem túlzok, ha azt mon-

jelenlegi 50 tlszt<.iégvisel5bei 
16 a fiatal, 23 a nő. A munkás
védelmi, a terme!ésl és a tt
tanfolyamnak egyaránt 15. a 
női tanfolyamnak szintén 1 5  
hallgatója lesz. úgy éreZZÜk, 
szükség van a nagyobb gon
doskodásra, mivel állomásunk 
személyzeténclc 30 százaléka 
lány vagy asszony. 

- Ml a helyzet a politikai 
iskolákon ? 

- Az idén ezekre Is sokkal 
többen jelen t.keztek. A világ
politika időszerú kérdései cí
mű stúdiumra 60 halilgatót 
várunk állomásun.:cról. és a 
hozzánk tartozó Mecsekllja
C�erkút. valamint Pécs-külvá
ros állomásról. A Társadal
munk időszerű kérdései tan-

zsef. Heten, akiknek 4 va.sút 
előlegezte a rangot. kÖ2:épisko
lában tanulnak. A dolgozók 
általános iskolájának négy 
hallgatója van.. 

- Hányan nem végezték 
még el a nyolc általánost? 

- Körüfüslül 8-10 ilyen 
dolgozónk van, de ezek már 
nyugdíj előtt állnak, ezért 
nem kötelezzük őket. hogy p6-
toljá1c lemaradásukat. Szak
szervezeti bizottságunk meg
felelőnek tartja a különböző 
oktatási formákon tanulók 
számát, bár az idei oktatás 
sikeréről végső választ csak 
tané-vzárá��cor, 1972 áprilisá
ban vagy májusában adha• 
tunk. 

Mo1't Ferenc, 

A 25-50 százalékkal pótlékolt díjazással azonban nem le
het a heti píhenónapon végzett m!Lnká,t megváltani, mert 

ilyen pótlék a túlmunlcáért já.r. A heti pihenőnapon tJégzett 
munkáért magasabb bért - 100 százalékos pótlékot - kell 
fizetni. Zéhony állomás közel 170 dolgozójának, a fennálló 
rendelkezfaek alapján 1970. október hó l-től a vasárnapokon 
végzett munkáért jár a 100 sziizalé!rns p5tlékkal felemelt dí
jazás. Mivel azonban az e napokon végzett munkát túlóraként 
(25 százalékos pótlékkal) már egyszer elsuímolták. a va�ár
napi mun!ca minden órájíra, különbö?:etként err1 évi időtar
tamra el kell számolni a még hiánya-5 75 száz'llércos p:5ttékot. 

A különbmet mintegy félmillió forintot jelent. amit 
utólag kell most a doleozók rén?re kifizetni. A mulaSZ'!á
sokért és a késedelmes el.számo11s?rt érthetőe, eié;�stl�nek 
a dolgozók és jO"�al elmars�ztaliálc azo'rnt. akik"!'!: felelőc�?g 
terhel mindez�rt. Kik a felelősek ? Elsősorbna a helyi és irá
nyitő gazdasá!Ti vezetők, de felelős a sza)c,?:ervezet helyi és 
középszerve is, mert nem figyel�ek fel időben a dolgozókat 
nyugtalanító mulasztásokra. dom, hogy ná!unlc az emberek 

tgénylilc a továbbképzést. Ha. 
il11enkor. ősszel nem szervez
nénlc meg az o]ctatást, akkor 
ők keresnének fel bennün.ket, 
és számonkérnék mulasztá
sunkat - kezdi tájékoztatá
sát Jávor Mihály megbízott 
szb-t!tkár, a szakszervezet 
oktatási bizottsá.l(ának vezető
je. - Az idén öt esti tanfo
lyamot indítottunk, 85 hall'.]a
tóval. A bizalmiak és bizalmi
helyettesek számára a s:erve
zett o1'tatison én leszek az 
előadó. Nem először vezetek 
ilyen tanfo:yamot, de az idei
nelt az adja meg jelentÖ5égét, 
hogy csak a legutóbbi válasz
tások során megválasztott ti; 
bizalmiak kapnak tá;ékozta
tást a szakszervezeti munká
ról. Allomásunkon huszonöt 
új bizalmit választottunk, s a 

folyamot három különböző ,-------------------------------------helyen: Pécsváradoo, Palot4• 
bozsokon és Görcsönyben 
rendezzük, mintegy harminc 
dol�ozó rászvételével. Meg 
kell jegyezni, hogy tavaly 75-
en hallgatták az előadásokat, 
közülük ötvenen szociali<:ta 
brigádtagok voltak. Az id�n 
összesen csaknem 90 részt ve
vője 1esz a politikai iskolák
na.Jt. 

Hányan vesznek részt 
állam\ oktatáson ? 

- Pécs diákváros, a.ki to

vább szeretne tanulni, köny
nyen megtalálhatja a megfe
leli! közép- és felsőfokú okta
tást Intézményt. A!lomásun.k
ról most hárman ;árnak egye
tem1'e, köztük az egyik mú
helybizottsági tttkár, Tóth Jó-

Jobb mun!Rkfüü�mények, kevesebb bJleset 
A Miskolc-gömöri pályaud

varon október 26-án megtar
tott munkavédelmi ankéton a 
baleseti statisztika kedvező 
alakulásáról adhatott számot 
Lévai Imre állomásfőnök. Ta· 
valy például háromnegyed év 
alatt 12 baleset történt állomá
sunkon. Az idén viszont 
ugyanannyi idő elteltével csak 
három. 'A baleset miatt kiesett 
munkanapok száma is 261-ről 
42 napra csökkent. 

A javulás annak köszönhető, 
hogy a szolgálati vezetők és a 
biztonsági megbízottak nagy 
gondot fordttanak a dolgozók 
oktatására, hatékonyabban 
végzik az ellenőrzéseket, 
ug�·anakkor a dolgozók, első
sorban a szocialista brigádok 
�zintén megadják az állomás 
vezetősége által tőlük kért se
gítséget a b3lesetek megelőzé
sére irányuló munkában. 

Az eredmények összefügg
nek ezenkívül a munkakörül
mények javításával is. Koráb-

ban például a karbantartó 
műhely dolgozó! a folyosókon 
öltözködtek, és megfelelő 
mosdóhelyiség sem állt ren• 
delkezésükre. Ez a helyzet 
megszűnt. mert a műhely do!
goz&i a forgalom és a kereske
delem öltöző- és fürdőhelyisé
gében kaptak helyet. Az asz· 
talosmúhely famegmunkáló 
gépeire most szerelik fel a por• 
elszlvó berendezést. 

A munkakörülmények javl
tásában a dolgozók is öntevé
kenyen részt vesznek. A nyá
ron a kocsirendezők kaszálták 
Tendszeresen a füvet az állo
más területén társadalmi 
munkával. A karbantartók 
KISZ-brigádja az ócskavasak, 
kőtörmelékek eltávolítását vé
gezte. A most megtartott mun
kavédelmi ankéton elhangzott 
felszólalások azt bizonyították. 
hogy az állomás személyzete 
kész továbbra is ebben a szel
lemben dolgozni. 

Behán Rózsa 

, , 

AKTUALIS PORTRE 

Egy 
,, 

no - felelős poszton 
tlmgyel Veronika a MÁV 

V&iá�ig.azgatóság 1. sza:cosz
tályában, a műsza,ki fej,!e,zté
si osl'ltá.ly újf.tásl csoportjában 
dol�zik. Három éve újítási 
előadó. Közg32JC13Ság! techni
kumot vá�ett. s jeleni� ls 
banul: a Számviteli Főiskola 
esti h-2llgatója. 

- Mi a feladata e.gy újítási 
előadónak? 

- Csoportunk munkáját tu
la;donképpen a szakosztályok
nál és a vasútigazgatőságolcnál 
végzett újítási tevékenység 
határozza me.g - vá'aszolja 
Találmá.nyokkal Is foglalko
zunik. Csoportun.� t,öbbny,ire 
országos viswnylatban érvé
nyes elvi döntéseket hoz. 
Alaposan tisztáb3n kell len
nem a vasút újítási szabály
zatával, i.parjogvédelmi kér
désekkel, mert hozzánk kerül 
minden vitás újítálSi ügy, 
arnsly elvi határozatot kíván. 
Felac,a.t.aim kö2Jé tartoznk az 
évente adományozott Kiváló 
újftó jelv�ny arany, ezüst. 
bronz fokozatára érdemes 
újítók felterjesztésének érté
kelése Is, továbbá a szüksé
ges nyomtatványok b'-'SZerzé
se, újítási statisztiMk kés"Zf
tése, a csoport adminisztrá
ciójával járó �épelés sbb. 

Lengyel Veronika büszke 
a.rra, hogy a csoport s.zoci,alis
ta brigádot alkot, s ennek a 
k öz,5sségn ek ő is tagja. Az 
egyik legfőbb céljuk most az 
újítások 60 napos elbírálási 
hatáirlöejének megrövidítése. 

- újított-e már valaha? -
k.éroez-em. 

- Egyszer, 1953-ban df;az-

ták egy ötietnapon b'.'.'ladott 
újitásomat. A Magya,r Allam
vasutak újttási előadóinak 
versenyében - a.melyet a kö
zeljövöben rendeznek - jó
magam is részt veszek. 

- Hogyan látja a női újí
tók, általában a nók hely'2le
tét a MAV-'llál, ezen a posz. 
ton? 

- Örülök, hogy a párt 
Központi Bizottsága és a 
sw.kszerve:z;et ha'.ározatai nyo
mán a vasútnál is mind job
ban elótérbe k.erül a nők 
helyzetének j,avítása. Ami a 
női újítókat illeti, ez nehéz 
k•érdés. A MAV-nál ugyanis 
inkább csak adminisztratív 
terüieten és még mindig csak 
kisebb mértékbe-n a forgalom• 
nál, a vonatkíséretnél vagy az 
ehhez hasonló munkakörök,. 
ben alkalm.:izn<1k nőket. Ez
zel füg;� össz-e, hogy a nók kö
zött kevés az újító. legalábbis 
kev�bb. mint más válla·a
toknál. De érdemes b!·.:tatni, 
bátorítani ó'.cet. his-z,en álta
lában jó meglátású.a.k, értik a 
munkájukat . . .  

Hanyatlik vagy feirelé 
ível az újítási mozgalom gra
fi,konja? 

- EgyáJ.talán nem hanyat
lik. Nyilvántartáswnkban a 
mú!t év első felében 2296 be. 
nyújtott újítás szerepelt, az 
idei féMvben pedig 2363. Az 
elfo;:,'¾dott újítások száma Is 
nőtt 832-ról 858-ra. A beveze
tett javaslatok némileg csök
kentek, de az újítá�k révén 
elél't vá.lla,!ati eredmény 12 
millió forintról húszmil!ióra 
növe� a.wnos íd5szak 

alatt. A S2'0tgáletl találmá, 
nyo'.-má'1 is növek.edé& tapasz
tal.ható. 

Bes2,élgetésünk végén ismét 
személyes jellegű kérdések>et 
tettem fel az újítási elöadó
nónek. Először is azt tuda
koltam, hogy végez-e valami
lyen társadalmi munkát, és 
ka.oott-e vaJa.:ni,féle erkölcsi 
elismerést, ki.tüntetést. 

Szak vonali munkám 
mellett az 1. s-za:kos'Ztály 
KST-felelóse vagyok rMótll 
újabban pedig az MHSZ he
lyi alapszervezetének pénztá• 
ro9! feladatait is rám bí-zták. 
Evekkel ezelőtt egys2Jer kiváló 
do'.g<l'z6 kitüntetést kaptam -
válaszolta 

- Hobbyja van-e? Ez ma
napsáe szokásos kérdés. 

- Hol..bym? - ismétli a 
szót. amíg önmagáiban megfo. 
galmazza a választ. és má!ris 
mondja: - Nagyon szeretem 
a verseket. Hétszáz kötetes 
könyvtáram van, a könyvek 
többsége verseskötet, de meg
találhatók a polcokon Németh 
László, llja Ehrenburg, 
Tolsztoj könyvei. regényei is. 
Szeretem ezenkívül a kéozó
művészetet. s passzióból ma
gam is rajzol,gatok. Az egy!:k 
kedvelt időtöltésem a mú=u
mok, képtárak látogatása. 

Úgv gondolom, hogy Len
gyel Veronika - aki csak egy 
a vasútn,3il dolgozó nők és az 
ii(?n gyér létszámú női újítási 
előadók kÖZJÜl - nagyszerű 
tulajdonság.okkal rendelkezik. 
Nem csupán néz, hanem lát 
k-1 • • •  

Gáspár ludU 
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Újjászületik egy régi üzem 
A TELÍTÉS MELLETT KONTÉNERGYÁRTÁSRA IS BERENDEZKEDNEK 

A FATELÍTÖ DOMBÓVÁRI TEL F.P.ÉN 

A Faanyagvédelmi és Fatelí- l!!'l"��'i'f 
t6 Vállalat dombóvári üzeJ\'é 
nek harmadik negyedévi ter
melési tanácskozásán Végh 
Béla, a vállalat igazgatója be
jelentette : a fatelító kilenc hó
nap alatt 32 millió forint nye
reséget ért el. 

A bejelentést kitöró öröm 
fogadta. Nem csoda, hiszen a 
fatelító dolgozóit korábban 
nem kényeztették el hasonló 
közlésekkeL Tavaly már fel
csillant valami : majdnem 10 

mi!lió forint volt az eg§sz évi 
nyereség. De azelőtt?!  Elófor
dult, ho!!y értékes terll"ékeket 
áron alul adtak el, csak hogy 
vigyék . • •  

AZ ÁTALAKULAS JELEI 

Nem célunk. hogy pontról
pontra ismertessük, miként 
ment végbe az átalakulás. :€r
zékelteti ezt egy rövid látoga
tás a vállalat háram üzeme. a 
7)Üspökladányt, a dombóvári 
és a tok,idí közül bármelyik
ben. Például a dombóváriban, 
amely a fatelftó szakmának 
mér( a század elején alapított, 
patinás üzeme és époen mo�t 
éli újiászületésének, korszerű
södésének időszakát. 

A dombóvári üzemnek még 
mindig a hagyom-inuos vasúti 
talpfa-. betéttusk-'i-eló-íl!f•ás és 
e postai oszloptelítés a fő pro
tilie. A vezeté.•nek az a törek
vése. hogv ennek szüksé!! sze
rinti megtartásával eróteliesen 
fejlessze a �árt5 üzemrésze
ket � J?épesíté��el na..-vobb ka
pacltá,ú ko�téner-rakodólaµ-, 
parketta-, rinfuzalap-, bútor• 
léc- stb. gyártásra rendezked
jen be. Az üzem termeléséból 
;jelenle!( mintegy 100 millió fo
rint értékű a telítés, 24-25 
millió pedig a gyártás. A prog
ram szerint e negyedik ötéve� 
ten, véqére ten,ezett 150-160 

millió forintos üzemi árbevé
tel tim, oszlik ,na;d meq, hogy 
• telítés 80 millió forintra 
csökken, va1111 me'1fflerad 4 100 

millió forint körüli össze11en. e 

f7tlártás pedf,r 60-10 1T'il!ió fo
rintra növekszik. Ehhez az 
szilkséges, hoav az örei;i üzem 
ebbeT! a tervidószakban kor
szerű gyárteleppé alakuljon. 

Az átalakulás mé1; az elején 
tart, de már vannak bi7tos je
lel. A le'!el•ő jel, eminek a ter
melés 11.Övelése a cél;a, e rako
dás géoesf.tése . .A.,. icl½ 6 3 ton
na telieqftménvű, Panther-ti• 
pusú NDK-autódarut k•rnott a 
dombóvári telep, a talofa. a 
váttóf<t és flZ oszlop anva"ául 
szolgált'í szállitmánvok kiraká-

Parkettagyár.ó gép - az clszedó oldalról nézve 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

lósorral ellátva. 1973-ban az 
acélszerkezet előállítására is 
berendezkednek, a kövelkezó 
évben pedig rátérhetnek a tel
jes gyártásra. A tervidószak 
végére elóállílott 60 mi!lió fo
rintos gyártás! tevékenység 
nagy részét a konténerüzem 
végzi majd. 

A rési fúrészcsamok helyett 
1974-re új üzemépület feléplté• 
rét irányozták elő, e jelenlegi
nél jóval korszerűbb, termelé
kenyebb gépekkel. Az új csar
nokot modern !űtóberendezés
sel is ellátják. Az építkezés be
fejezése után a régi fűrész
csarnokot raktárnak használ
ják. A következő években az 
egész telep gőzellátását felújít
ják. Csalcú�y. mint a TMK
műhelyt, amely modern forgá
csoló- és egyéb gépeket kap. 
Az eddigi salakutakat k.iasz!al
tozzák a 42 holdas telepen, s a 
légveze�es kábeleket a 
földbe ágyazzák. Ezen kívül 
több kisebb-nagyobb beruhá
zással fiatalitják meg az öreg 
üzemet a negyedik ötéves terv 
végéig. 

H�TÓSZEKRÉNYEK 

A MŰHELYEKBEN 

A műszaki fejlesztéshez járó 
szociális beruházásokat is be
állították a tervbe. Elsősorban 
a férfi- és e női fürdő-öltözőt 
bóvítik. Ez e gondoskodás jó 
kiegész!tóje lesz majd a nem-

rég új berendezéssel felszerelt 
művelődési teremnek, e műlle
lyekben, melegedőhelyiségelc• 
ben el'ielyezett hűtőszekré
nyel-.nek, elektromos feli víz
melegltóknek. Az Irodaépület 
elavult bútorait is újakkal cse
rélték ki az idén. Több más 
hasonló jele látható még a dol
gozókról való gondoskodásnak 
az egész telepen. 

Az októberi termelési ta
nácskozáson az egyik felszólaló 
szóvá tette: méltánytalannak 
tartja, hogy az immár önálló 
vállalatként működő üzem a 
20-30 éves �zolgálati idejüket 
töltő r�lgozóinak nem ad 
törzsgárdajelvényt, illetve ju
talmat. A t<ilialat november 
1-i ünnepségén ezek a dolgo
zók is megkapták e törzsgárde 
ezüst jelvényét a vele járó 
pénzjutalommal. Az ünnepsé
gen különben a vállalat két 
nyugalomba vonult dolgozója a 
Közlekedés Kiváló Dolgozója 
kitüntetést, kettó miniszteri 
dicséretet, három Kiváló Dol
gozó kitüntetést, ugyancsak 
három igazg:itói dicséretet, hét 
pedig üzemvezetói dicséretet 
kapott. Az aktív dolgozók kö
zül 12 részesült Kiváló Dolgo
zó kitüntetésben, 11 Igazgatói 
dicséretben, 10 pedig üzemve
zetói elismerésben. A törzsgá:-
dajelvény arany fokozatát har
mincketten, ezüst fokozatát 
123-an, bronz fokozatát 268-an 
kapták meg. 

zász Ferenc 

Túljutottak a nel1ezén 
A DÉLI PÁLYAUDVAR JEGYPÉNZT ÁROSAI OER E l<A3AN HELYT ÁLLTAK 

AZ IDEI CSUCSFORGALOM BAi� 

Napjainkban, amikor a Tisztelet a kivételnek. Van 
nagyvárosokat füs�- és ko- például olyan tanulónk. aki 
rondelhő lepi be, az emberek már a harmadik há-rom hóne
mind jobban vágynak a ter- pot is elvégezte, de még nem 
mászet után. Egyre nagyobb tudott sikeres vizsgát tenni. 
számban keresik fel a ked- Az Is megesik, hogy a je!ölt 
velt kiránduló-- és üdülőhelye- hat hónapig tanul. felveszi a 
ket. Ez világjelenség, mi sem teljes fizetést a nem tel;'es 
vagyunk mentesek alóla. Nyá- értékű munkáért, s azután 
ron, főként a hét utolsó nap- kilép. A fiatalokat nem vonz
jain száz és százezrek kere- ze a vasút a nehéz és szigorú 
kednek fel. Kik saját gépko- szolgálat. a vasárnapi beosz-
csijukon, kik a másokén tás, az éjszakázás. 
autóstoppal - Indulnak a Ba- - Mi hát a megoldás? 
latonhoz vagy a Velencei tó A pénztárfónök sz�rint so-
partjára, de a többsége a vo- kat segít majd a Déli pálya
nato� veszi igénybe. Ez a leg- udvar átépítése, automatizálá
olcsóbb és - állíthatjuk - a se. Az átépítés után a metró, 
legkényelmesebb. Legalábbis a villamosok, az autóbuszok 
elvileg. Ha nincs sorbaná1lás, folyamatosan szállítják majd 
zsúfoltság . . .  a Délihez az uta�okat. Nem 

Népvándorlás 

a Balatonhoz 

A kisebbfajta népvándor• 
lásnak is beilló utasfortalom 
lebonyolítása természetesen 
óriási munkát ró a vasuta
sokra. Most, a nyári szezon el
múltával ismét ellátogattunk 
a Budapest Déli pályaudvar
ra, s megkértük Demeter Béla 
főfelügyelót, megbízott pénz
tárfónököt, hogy számoljon be 
a balatoni csúcsforgalom ta
paszta1atairól. 

- Hát bizony, az idei nyár 
időnként emberfelettt telje
sítményre késztette e jegy
pénztárosokat - mondotta 
Demeter Béla. - Keményen 
állták a rohamokat, ezért 
minden dicséretet megérde
melnek. Számos nehézséget 
kellett legyűrnünk. összesen 
harmincegy pénztárunk lenne, 
de ezek közül egyet lekötöt
tek a különböző vállalatok, 
amelyek csoportosan szerzik 
be a menetjegyeket dolgózólk• 
nak. Ezenkivül három pénz• 
tárunkat a munkaerőhiány 
miatt nem tudtuk üzemeltet
ni. A fennmaradó 27-ből pe
dig átlagosan 8-9 pénztárt 
betegállomány következtében 
kellett zárva tartani. Ugyan• 
ennyi pénztárosunk beteg je
lenleg is. fgy kevesebb ember• 
re lényegesen több fel4dat ju• 
tott . • .  

- Tesznek-e, illetve t.et• 
tek-e valamit a munkaerő
hiány elhárítására? 

- Igen, nem b keveset -
szólt közbe Szabó Imre szb
titkár. - Bár az eredmény 
nem sok. Háromhónapos tan• 

úgy, mint most. amikor az 
építési munkálatok miatt tor
lódnak a városi járművek. 
ezért a tömeg hullámszerűen 
lepi el a pénztárakat. 

A tömeg lélektana 

- Sejnos. e legtöbb ba;, 
kellemetlenség éppen ebből 
adódott - magya•ázta Szabó 
Imre. - Az utasok nagy ré
sze az utolsó p111anatba"I ér
kezett a pályaudvarra. Ilyen
kor már idegesek, meg nem 
engedett hangot haszr,álnak 
az emberek. A pénztárosok 
aoket nyeltek le a jo'ltalan 
sértegetésekből. Az idegelc 
fta.phosszat pattenásir, feszül
tek. Közben emfg az egyik 
pénztár előtt hosszú sorok vá
rakoztak, e másik előtt senki 
aem állt. Ez a tömeg lélek
tana . . .  

- Előfordult természetesen 
;o(los kifogás is az utasok ré
széról - jegyezte meg Török 
István, a csomóponti pártbi
zottsá!!í titkára, aki a c�úcs
forgalomban végig fi,zyelem
mel kísérte a pénztárak mun
káját. Ha kellett, ó is se"Í
tett, Intézkedett De szintén 
csak a legnagyobb elismerés 
hangján beszél a pénztárosok 
helytállásáról. 

- Hiba volt az is - szólt 
ismét a pénztárfőnök -, ho� 
az utasok nem éltek eléqgé a 
jegyelővétel lehetóségével. 
Egy hónapra előre megvált
hatnák a menetjegyet, sőt a 
balatoni állomásokra szóló je
f/1/ekre mén a dátumot sem 
ütjük rá elóreváltás esetén. 
Ilyenformán a jegyek bármi
kor felhasználhatók, ha a ka-

pusnál indulás előtt lebélY<;· 
geztetik. Egy-egy utes aka1' 
az egész nyári szezonra e{1ll• 
szerre megválthatja a jegyét. 
Ezt jobban kellene propagál
ni a vasútnak a sajtóban, il
letve a hirdetményeken. 

Az „igazi" 

utánpótlás 

A pénztárosok - egy kivé
tellel - mind nók. Szűcs 
Margit fóintézó, aki az egyik. 
legkiválóbb pénztáros, és 
mintegy másfél évtizedig tel
jesített forgalmi szolgálatot, 
néhány évvel ezelótt orvosi 
javaslatra került pénztárba. A 
hivatalos vélemények szerint 
ugvanis ez a szolgálat „köny
nyú munka". A személyen• 
ként beszedett, havi csaknem 
egymillió forint azonban ala
posan rácáfol erre a hiede
lemre. Havonta három zárlat 
és a hóvégi zárás a szabad
időből is sokat elvesz. 

- Az adminisztráció nagy 
részét otthon végezzük 
mondja Szücs Margit. 

- Húsz éve vagyok vas
utas. hat éve pénztáros 
vallia Bánóczki Irén önma
gáról -. de szeretem ezt a 
munreát Ezért tartunk ki ezen 
a poszton mindnyájan, akik 
itt vagyunk. 

A legfiatalabb pénztáros 
Kóti Erzsébet: kezd6 létére 
a nyáron azonnal a mély víz
be dobták és kitűnően úszott. 
Már az elsó hónapban 860 OOO 
forintot forgalmazott. 

- Igaz. hogy itt kezdő va
gyok - ieE!yezte rn°g -, de 
azelőtt Kőbánya-hfzlaló állo
máson kocs!rakományos rak

tárnokként do!goztam sokáig. 
fgy jörl tehát ide tulajdon

képpen az igazi utánpótlás. 
Az marad meq elslísorban, aki 
a vasútnál már korábban gyö
keret eresztett. 

S vannak itt is, akik a meg
feszített munka mellett még 
társadalmi funkciót is ellát
nak Szúcs Margit például 
szakszervezeti bizalmi. Kóti 
Erzsébet pedig nőfele!ős, 
alig néhány hónap múltán. 
Ok Is, munkatársaik is ké
szek becsülettel végezni mun
kájukat. Ez a titka annak, 
hogy a sok nehézség ellenére 
is sikeresen zárult a nyán 
csúcsforgalom. 

Pahocsa Sálldor 
folyamokat szervezünk, s a ,--------------------------

pénztárostanulók erre az idő
re is teljes fizetést kapnak. 
Ennek ellenére - oogv talán 
éppen ezért (? !) - a hallr,a
tók cseppet aem Í{Jt/ekeznek. 

sára. Ugyan.erre a célra e!!V l ---------------------------------------dömoerre szerelt svéd darut is 

Mozdonyv2ze' ő!< és vca1atkísérők 

komp�ex brigádszerződése 
beszéreztek. A kPttóvel e"vüt
te-;en most m�r ll:J ��ázaléltb'ln 
�ftett-'k e?01<.,0k az anya
goknak a kirakását. 

GÖDÖN ÜZEMBE HELYEZTÉK 

Tavalv jelent&k„nven fel
tesztették az 1955-befl alaoí
tott parkett�üzern"t is: Len
gyPtorszá!?ból v1�árolt új 
gvártó i;iép•o„t állftothk mun
kábe. A parkettaU.,,em ann:>k 
fdeién e!?yetlen s7.árítókamrá
val kezdte ,.,.,,,., káiát. mo"1: már 
ne<?V-ven s"árit1>ia v<tn. A ter
melés a keza„tf 20-'-l ezer 
ni'ltfzetm�terről rvf 100 ezl!1' 
fté11'1•-zetméterre niívek•zik. A 
belső �n„air=n?<t'l.tást itt is "�
pesít„t•&k e1°ktrnmos és Die
sel-vil!ástarg:mcákkaL 

a 100. iomimirendszerií l,iztasítóberendezést 

ÜJ 0ZEMI ÉPÜLETEK 

Az utóbb! években, a MA V 
korszerűsítési programjában 
fontos szerepet játszik az ál
lomási és a vonali biztosítóbe
rendezések fejlesztése. Van 
mit pótolni. 1962 előtt a MAV 

egész hálózatán mindössze 13 

állomáson működött vágány
foglaltság-ellenőrzéses beren
dezés. A többi állomáson csak 
mechanikai, vagy egyáltalán 
semmilyen biztosítóberendezés 
sem volt. 

A növekvó forgalom miatt 
már aggasztóvá vált, hogy a 
kellően nem biztosított állo-

Ez év tavaszán kez�te me0 mások többsége a nagyforga.l
a domb6vári tele" a R-tínusú mú fóvonalakon helyezkedett 
knnténerlanolt qyártását. Em1e- el. Közöttük olyan csomópon
tóre e'"}tlfflnns klfflténerh„z �ok is szerepeltek, mint MiS
esin,füák a konténerle•l'lk-it. de kolc-Tiszai, Szolnok, Győr és 
a tM" az. hogu nrr11yobbaket is Celldömölk, hogy csak néhány 
elótil?ítanak ma;d, A murika példát említsünk. 
már nem swrftkozik a fa- Az elsó dominórendszer(í 
alkatrész előá11!tá•ára. Ö�•z0 biztosítóberendezést 1962 de
is S7.erelfk a laookat. a fóti cemberében adták át rendelte
tnezl5'(azdasáel terrn°ll5szövet- tésének Vámosgyörk állomá
kezet vasioari m<>llékii.,,0mé- son. Azóta szinte gombamódra 
ben ké<zítPtt a�élvázzal .  NPm- szaporodnak a korszereűn biz
i'é<? fp1.,?ték be a nullszéri,i tosított állomások. A 1egna
e1óá111tii�l.it. Hamarosan hozzá- gyobb domtnórendszerű beren
jognak az územszerií sorozat- dezés Miskolc-Tiszai pályaud
fl1J6rt6shoz. A c.Sl az. ho<N „7 varon létesült 173 villamosál

itc.-lvPT"t lq RZ fi7omb�TI állít- lítású váltóval. Szolnok, Hat
�ák elo". EhhPz el•ósorbon úl van és Pécs kivételével a jeD lentósebb állomásokat már gvá�tócsarnokra van szük�é<?. biztosították. Jö".óre .?1eg !s k"'zdik az é",'.· Az állomás! berendezésekkel tését. -�onnvusze_rk:zettel. ;C0- egyidőben tervszerűen halad a rülbelul a kezdestol szám1tott fóvonalak önmiíködó térközegy év múlva helyezik üzembe. , biztosító berendezéssel törtételjes faipari gépsorral, szere- nó felszerelése. Ma már közel 

900 km hosszú vonalon üze
melnek ilyen berendezések. 
Budapest-Miskolc-Szerencs 

-Nyíregyháza-Záhony között 
már végig fényjelzők biztosít
ják a vonatok biztonságos köz
lekedését. Ugyanezen a vooa
lon Füzesabonytól Záhonyig 
minden állomáson dominó
rendszerű berendezés üzemel. 

A 100. domínórendszerű biz
tosítóberendezést október vé
gén Göd állomáson adták át 
rendeltetésének. Az átadás al-

kalmából rendezett „háziün
nepségen" jelen volt dr. Mé
száros Károly miniszterhelyet
tes, a MA V vezérigazgatója. A 
részvevők elótt Urbán Sándor, 
a 9. szakosztály vezetője is
mertette a dominórendszerű 
biztosítóberendezések elónyeit. 
Beszédében váze>lta a megtett 
utat, majd a további feladatok 
ismertetése után a 100. beren
dezést átadta üzemelésre Tóth 
Jánosnak, a budapesti vasút
igazgatóság vezetójének. 

Urbán Sándor méltatja a dominórendszerú biztosítóberen
dezések elónyelt. 

(Laczkó Ddlkó telvéMe) 

A miskolci vontatás! főnök• 
ség November 7. és December 
4. szocialista brigádjai közös 
értekezletet tartottak Sátor
aljaújhely állomás személyvo
natos swcialista brigádjaival. 
Az október 4-én Sátoraljaúj
helyen megtartott tanácskozá
son részt vett Kiss Károly, a 
vonatkísérők pártalapszerve
tének titkára és Kecskés 
László, a miskolci vontatási 
főnökség vezetóje is. 

A Sátoraljaújhelyre érke
zett vendégeket Dobos Sán
dor állomásfőnök köszöntöt
te, majd Török László, a helyi 
szakszervezeti biwttság titká
ra adott tájékoztatást a bri
gádmozgalom helyzetél'51 és 
arról a fejlődésről, amelyet :iJ 

kemódszerek átadására W· 
nyul. 

A brigádszerződés terveze
tét megfontolt tanácskozás és 
alapos vita után mindkét szol• 
gálati ág dolgozói elfo�adták, 
majd közös ebéd és városné• 
z§s következet•. Az egész na
pos program magán viselte a 
vasutas szocialista brigádve
zetők harmadik orsz�gos ta
nácskozására készülödl>s je
gyeit. 

A szíves fogadtatásért a 
miskolciak nevében Katona 
Lajos villamosmozdony-vezető 
mondott köszönetet. s egyben 
meghívta a vendéglátó brigád 
ta!:!jait a november 7-i név
adó brigádérte1<,,,zletre. 

Szücs Ferenc 
szocialista brigádvezetők leg- ,------------
utóbbi országos tanácskozásá
tól napjainkig sikerült elérni. 

Végső László vezénylőtiszt 
a két swlgálatl ág szocialista 
brigádjai között kialakult ba
ráti és elvtársi munkakapcso
lat előnyeire, kézzel fogható 
eredményeire mutatott rá, s 
a pártalapszervezet vezetősége 
nevében is ígérte, hogy a bri
gádok közötti jó viszony eró
sítése, az együttműködés ja
vításának elósegítése ezután 
sem marad el. 

A két szolgálati ág közös 
komplexbrigád-szerzódésének 
szövegét Csellei József sátor
aljaújhelyi brigádvezetó Is
mertette. A srerződés pontjai
nak teljesítése a menetrend 
szerinti közlekedés biztosítá
sára, a szocialista öntudaton 
alapuló munkafegye!ern kiala
kítására, a brigádok közötti 
munkaverseny reálisabb érté
kelhetóségére, e legjobb mun-

A KORSZERŰSÍTÉS ÚTJÁN 
A közlekedési koncepció 

végrehajtásában újabb lépés 
történt a pécsi vasútigazgat6-· 
ság területén. Október 15-�n 
több állomáson korszer(í b,z
tosítóberendezést vettek ha�7-
nálatba a forgalmi dolgoz;, 

Balatonszárszón üzembe L�
lyezték a 2 millió 936 eze. fo
rintos költségE!el létesített In
tegra dominóberendezést, és 
átadásra került Szántód-Kő
röshegy és Balatonszemes kö
zött a több mint 2 és fél mil
lió forintos beruházással épí
tett térközbiztosító-berende
zés. 

Ugyanezen a napon avattá1' 
a Kaposvár-Fonyód közötti 
mellékvonal Osztopán állomá
s{rnak kulcsazonosító berende
zését, amelynek beruházási 
költsége 160 OOO ezer forint 
volt. 
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Fizessenek a Jalók 
- de mennyit? 

. HrHETETLEN. mégis igaz. Sőt: a; debreceni va.sút-
1gazgat6ság hivatalos ci!lásjoglaZéi.,sa szerint törv�mi
szerü''.: hogy eg,_v-es szolgálati lakások bérl&Ít --flig

g:tlenul attol, hogy mennyi meleget igényelnek - ha
vi 1000-1200 forint fút<',.si díj :nzg:izeté:;ire kötclezzék 
a_ \:asút_ i:evé�n. N,:,,-n cs<:>da tel·,át. ho.:(l' Debrecen és 
Nyiregy.-1azu al..c:n.ás t·2zetói, a..,.ldJ.: szoig·.S.I�ti he!yi.ikön 
a felvételi É'pü'etl>en hkr..a"-. i,gyeke=e.k minden követ 
megmoz�at.::ii, .hov,y elcseréljélc lakásukat. A ,,menekü
lés" azonban. remé,1ytelen, mert u �-an ki Jen.ne 
olyan balga. hogy elféle anyagi terh�ket másoktól a 
saját ni·akába vegyen. Ezenkívül a fónökölmek lcötelezó 
is helyben laknia. 

De hiit m:l-:éppcn uzetteföet a debreceni igazgató
ság saját külszolgálati dolg,JZóival ekkora öss2iegeket 
ftÍtés cim0n, a lal;béreri felül? .Jó-al41 �szel átf(ondol
va: 1000-1200 fo'lint több mint liú�z mázsa első osztá
ly� lengye_L hazánszén ára, a TÜZ!1:P hivatalos ártolya
man számitva. Igaz, az emlit-2tt lakásokba,n nem 
szénnel tüzclnek, hanem központi gőz-. lille'c •e vízfútés 
szol�-i.Jtatja a meleget. Csakhogy az cm.be!'is-ég azért 
találta fel és alka!.rn3.zza a közponbi va,zy távfúr.ést, 
hogy álta,Ia o!csóboon, gazda.ságosabba.n mel�gitse be 
télen a Ja,k/í.wkat, s így tegye kéoyelme�ebbé az ott
honát. Ha a: köZ;)Onti fűtés ezt a hivatását nem tölti be 
fabatkát sem ér az egész. 

' 

A debreceni igaz:sat6ság illetélresel azonban nem 
ilyen egy�zerúen alakították ki áhl.ásponrtjukat ha.nem 
eképpen okoskodtak: 

A vasút az állomás fúti\sére sz-olgá1ó energiát küil
só vállalattól kapia. A csö·.reken érke7..ő gőz., illetve 
meleg víz fúti a hivatalos helyisé-geket, az óriási ]agy
váltó csamokokat. a li>-20 méter magas�gú váróter• 
meket, az Utasellátó éttermeit, a folyosókat, lépcsó
ház'.lkat is. Ezért csak a teljes foeyasztás alapján szá
míthatjuk kii. hogy milyen költség jut eqy-eey lé((• 
köbm4terre, s eszerint alakul a szolgáLatl lakások fll
tési díja. 

S ez ellen - bármennyire helytelen a számítási 
alap - az i.ga2igatóság szerint ninc� helye semmifHe 
tiltakozásnak, p,edi<( a valósá,iban ny;ilvánvalóan més
kép? a.uzkul eqy közönséges lakás fűtésének az önkölt
sége, mint egy-egy „égig érő" csamoké. 

TAK ",R°©KOSKODNI ueyan lehetne többfélfé'� 
pen is, de egyikre slncs mód. Csökk0nbhetné p�ld.ául 
saját lakásának fúté<IÍ díját az állomásfönök úgy, 
hoszy amikor ő és családtagiai nincsenek- otthon. ak,kor 
e!rzndeLné, hogy az egész élpületben, fey a várócsar• 
nokban is szüne-telien a tútés. (Kevesebb kiadás a 
vasútnak, kis•ib,b költség a családnak csodá'atos 
összhan<? az ezyéni és a közös érdekek k6?.ött! Nem 
i«az?) Akkor m-ir e<(Ysz....-Übb. ha ?Z otthonából távozó 
fönök saját lakásában zárja el a fútótesteket - mond
hatná valaki. Igen, de ezzel mit sem ér. his-ren a taka
rékossfo-nak ez a mhdja olyam elenyész6 az e11és11 fo
gyasztásTuiz ké?est, hogy a lakók havi 1000-1200 fo
rintos fútési díja sz.inte akkor is változatlan maradna, 
ha soha. e,zy-etlen percre sem nytltnák meg a t?őzt. Ak
kor hát t••ltar<§.k-oskodianak leaialábl) Ú"V - érveJhotne 
a kí\'ülálló -. hozy szombat délutánonként és tiasáT"4• 
pcmké11t ne fűtsél( azok,at a hivatali 1ielyiségeket, ahol 
a munlwsziinet következtében nem ta:rt6zodik senki. 
Ebb-,.:. :l_'.1: eset·ben akár százezer forinto•ea.t ny�e e,zy
e<!V fot"si s.zezonb1n a vasút. ami a lakók által fiz.e
tett összeget már 1ényegesen csökkentené. 

D0 ,n�m lehet ezt =. mert a lakások és a hJvat-1-
lok fútósóae u,.,·,�= a t>e�eték és U'71/a1111Z a fó eL,i,ár6-
c•,.., n-01 -.11  . .Jól van <>z ízy - nyu�?ik bele az igaz
gatósá1 illeté.ltese - fizessenek a lakók! 

Sze-i'ltünk azonban m�incs jól. Nincs jót már 
c�alt a-�rt sem. mert m<;g felsóbb utasftás sem kell 
hon1. hr>"V a lakók S7 . .Smára a-i: PS-S7...-Ú<:-?� határán 
belül a lllkásolcra voruitkozó távfűtési egyséqár 
es-etleg fútési átalánydíj fizetését engedélyezzék. 
Más szóval :  a panaszt or-vosolni. a-i: üeyet megnyu_t!ta
tb�n rendezni - a helyi igarzgatóság jO(J(l es kó
teiessége. 

Jl,,TERT Mf:GISCSAK FURCSA, tarthatatlan álla
pot, hoey az állomá� felvételi épületében lakó va„uta
sok kétszer vagy háromszor magasabb összeget fizes
senek !�köbméterenként a fűtésért, mint a városi há
zak ,.civil" lakói, akik ráadásul ugyanattól a gőzszol
gáltató vállalattól kapják a fűtési energiát, mint a 
vasút. 

Ebbe a helyzetbe belenyugodni és a fűtési díj mér
séklésére vonatkozó kérelmeket rendre visszautasítani 
- enyhén szólva - nagy fokú lelkiismeretlen.ségre vall ... 

A .szertárfónökség és a pá
'yafenntartás már elbúcsúz
•atta. A vontatási főnökség a 
nyugdíjasok tiszteletére ren
dezett ünnepségen köszönti a 
megérdemelt pihenését no
vernberben elkezdő váci 
.. vasutasdoktort", alti Als6-
vödtől Veröcéig, Galgamácsá-
1ól Nógrádig, Veresegyházát6l 
Vácig ötezer vasutas orvosa 
voll 

Dr. Gosztonyi János, MÁV• 
orvosfótanácsos átadta a ren
delöjét utódjának. 

1930-ban kapta meg diplo
máját. A Vác környéki poros, 
sáros falvakban kezdte hiva
tását. Utána a Dunakanyar 
�pari centrumában lett körzeti 
orvos. Tíz éve anl'lak, hogy 
felajánlották neki a megüre
sedett MAV-felülvizsgáló or
vosi tisziséget. Elvállalta. 

A Széchenyi utcai, fJlig ro-

Kovács .József 

m� elhanyagolt orvosi ren
delőt felújíttatta. :Mindenki 
segített, kezdve a budapesti 
igazgatóságtól, a helyi állo-

Nyug_díjba ment a 
,, vasutasdoktor" 

másfőnökségig. Barátságos 
lett a várószoba, jöttek az or
vosi mGszerek, az új irodabú
torok. 

Vasutasok sziizal estek itt 
át a kötelező vizsgálaton. 
Mindenki becsülte, szerette 
dr. Gosztonyi főorvost, ember
iége& magatartásáért, igazsá• 
gos állásfoglalásaiért, vidám
scí.gáért, fár�tlanscígciért, 

,IAGYAR VASUTA 1971. . '0\'&'1BF.R 1;;. 

Miskolcon tanácskoztak A dolgozók 

hazi bankia A J.4.RJIŰJA VÍTÓ ÜZEJIEK TAXJiéfTlEL l ELVEK l EZETÖl 

A M.A V jt.rrr,űjavító üze
mek tanműilel;;·einek vezetój. 
a miskolci júrmújavit6ban 
jöttek össze, hogy megtár
gyalják a szalm1unká.sképz<as 
reformjűnak elsó é\'i, \·tüa
mint az 1971/72. ok�atási "" 
beindulásának ta1:iasztahta;t, 

Az ér�ekezieten megjeltntek 
a nü'.<,r Szakoktatási Föoszt«
lyán.uk, s a VasuW.Sok Sza1:
sze�vezetének ki;tniselőL Bü
ki Ferenc a Vasúti röosztály 
10. s�rnsztá:yának elóndója 
értékelte a tapas:;talatokat, 
melyet tartalmi:.s vita köYe
tett. 

Az Wi0/71. é-:Jben 17 szak
mát oktattak a jármíljav!tó 
ii.Zemekben. Ebból 10 „B" ta
gozatú, emelt szintű, 7 „A" ta
gozatú hagyományos és a vil
lamos já:-múszerelő szakmá
ban gimnlziw:ni érettségi 
utáni „C" tagoU!�ű képzés is 
történt. 

A szombathelyi. a miskolci 
és a szolnoki tanműhelyek 
messzemenően biztosítják a 
korszerű gyakorlati okta
tással szemben támasztott Igé
nyeket. A debreceni jármű
javítóban 1s korszerű elhe
lyezést biztosítanak a képzés
nek az átadás elótt álló okta
tási központ tanmúhelyében, 
de a többi üzem tanműhelye 
is rendelkezik a tárgyi és a 
személyi feltételekkel. 

Rendkívüli jelen tóséget kelt 
tulajdonítani az elmúlt okta-

tá,i évnel·, mert a jövőbeni 
tev6k,mysé;{ az ott szerzett 
tapa;;zt.1latokra épül. Termé
szete,sen egy év t<1pasztalatni 
nem ad11aJr 1nindenre ,·:.í}uc;zt. 
a helyes me1sítéléshez leg
alább há�om év szüks��es. Bi
zon··os taoasz�,atuk�t nzon
han már az elsó cs.itendö is 
hozott, nlind uz elrr.é.i.cti 01�tu
tá,bun. mind a ..,.:akorlnti 
ktlpzt„b�'.'I 

A t:m:erv anyag.1 l:orszerú
t�ek� időtá:1..)nak íg�.i:kezr- é:-: 
lehatilség�t ,,d a jobb képes
s.;� íorml\úsá:·a. A tananyag 
t:is::ont erösc11 iµénybcn 1:cs::i 
a tanulül:at. különüsen n�he
zen bi�kóznak az anyaggal a 
vasúti júrműszerelő, emelt
czintú tagozaton. 

A gyakorlati oktatást vizs
gáh-a megállapíthat,\, hogy 
tartalma az á!talúnos alapo
zó szakmai, rna.'d az azt betc
tőzö speciális képzés egym,;.;. 
ra énü\ésével, l<a;;>csözctc�en 
alc>kul ki. 

Az 1970:11. évben szakmun-
1.és vizsgára boc�átást 597 ta
t.uló nyert. Ebből eredménye
sen vizsgázott 559. A jelöltek 
6,3 százaléka nem felelt meg. 
A sikeresen vizsgázók kúzül 
145 tanuló nem létesített 
munkaviszonyt a MAY-val. 
Ez az 1970 évi 34 százalékos 
ki!é>Jéshez viszonyítva 8 szá
zalékos javulást muial A 
munkába állóknak az üzemek 
a beoszt:istól, tanulmányi 

Hogyan hatnak a vasutasokra 
a me :eorológiai tényezők? 

a váltás előtti idő, amikor fá
radtabbak az emberek. A nap
pali és éjszakai baleseti eló
fordulás között jóformán nincs 

eredmjnytől függóen 7-0,�0 
forintos órabért bi,to.-ítuttak. 

Az 1971;";2. oktatási éYre 
való felké,lülbt a korábbi 
én,k jol be,·ált i::rnknl'lata it  
kGvetve kés2ített(k c.iú. A 
beiskolázási te: rnt a tcnn, •Jc.,i 
feladatcl�, a ,,,,1nkaerószúk
séglet, a munkús;'..llomüny 
alakulása ts a ... zakmc'tt1kt:n� i 
rnunkaeró·, .iltozib, füg, ényé
ben állitot�tk ö�s7e. A tel'V.'.!t 
azonban csak 46.9 sz.:..nl�kra 
sikerült te,ljesíteni. Ennek oka 
többek kiizött az, hogy a lern
nuló demogreiCial hullám 
miatt kevcst?bb a tanul,',. R 
szülők szíyesebb:n adják 
gycr1nekciket küL�piskolú.l.>a. a 
vasutas szakmák többsége 
nem tartozik a .,di :-atus" :sznk
mák közé. 

Örömmel ,·ett.é'c tudomásul 
a tanm,::hely�k vezetői. hogy 
növekedett a társadalmi ösz
töndíjban részesithetö ta:1u'ók 
száma, az u\'.lúsi ked'.'ezmény 
biztosítása és több mó.s intéz
kedés. mely a tanulók szociá
lls és kulturális szí.lvon:ilát 
nü„eli. 

Az értekezlet befejezö ak
tusaként a kollégt,k búcsúztak 
Korács Bél.itól, a miskolci 
j,hmüjavító t"1m1úhelyének 
vezetőjél.ől. aki a közeljú\.·ű
b�n nyugállom;;nyba 'lionul, 
miutá,1 egy év�izeJen át nng · 
szerekttel nevelte a szakmun
kástanulókat. 

Sebestyén János 

munkát elősegítő berendezések 
három fajtájával látják 'el fo
kozatosan a fővonalakat; a 
baleseteket ki.::ár6, a balesetek 
bizonyos fajtáját megelőzö és 
a figyelmeztctö berendezések
kel, 1972-tól meggyors1tják az 
állomások és vonalak korsze
rű biztosítoberendez;sekkel 
való ellatá.sát. Sz. T. 

Több mlr,t tizenn.at én•el 
ezelö.t, 1951-.;en a J\IAV 
Landler Jen.ó Járműjavító 
0.::cwben n.!a;rnl• •neg az Od'• 
,zig e1'i-Ő Kölc,.önö.-; Segítő 
Ta.karékpén,;�ra. runc:Iy..,,t a 
köz,1yelv ma mar .-,{Yszerúen 
csa": KST-!!�..k ne'li et;. Ebben 
az ü.:cmben an !lak iclején 80 
fö.-e! � 75llú f<,rint:.al indlLt 
a KST. A é,;.a t�rm"s:re�n 
11.a�y.,_ t fejlóu:Jtt a dolgoz.ók 
n:lz...i ba..11kja, :;.. rr.a rr-�r szinte 
e·v:'. '>z"J-ia'a.hnul llouátw.
tvz'k mind.m.napi {,e ünkhöz. 

Ezek>ben. a M p-0;;.ban, he
t.c-koeu or,,•;:.;,:osan mintegy 
8()() e-1-er. czenbelül Budape;;.. 
ten több mint 300 e'l;E!r KST
t.ig ves;,;• ké·r,hez az év folya
mán megtaltarftott ö_ z"l;et: 
I milluí.rd 501) millió fOTintot. 
.!\:?. o�-szág terüle!-én múköc!ó 
4900. közülük Budapesten e
vékenyked6 c,.al:.nem 1650 
KST rn,'.öuan a dol:;.JZ6ké.--t 
vm, a do:go-i:b.mt szolgálja, 
Gyakor·at�g :,zonnal segítsé
gére :,:et m,n-dNi olyan tagjá
n.i,s:. a.í(,inek előre nem látot\ 
ok miatt pén.zbell ¼.mogotás
ra, kök:söm·e van szüksége. 

:Érdemes meg„mliteni, hogy 
c�upán Budap<'sten e::: év tiz 
hón,apja alatt mintegy 300 

millió fürint kölcsönt folyó
sított tagjainak a Kölcsönös 
Segit'J Takarékpén..tár, amely 
&��ze<Jet a kölcsöD1ben. része
�lők időközben maradékta
lanul vls=fizették. Ám nem• 
csak a .. haladekt:ilim" ko:.. 
csön.folyósításnak köszönhe
tően nép�zerűek a I{ST-k. 
Egyre sokasod,k az olya.1 
KST-!lagok suí.ma, akik „házJ 
bankjuk" köz:remtlkö<lésével 
gyűjtik össze a karácsonyi és 
újévi megnövekedett kiadá
sok.hoz szükséges pén?Jt, tud
va. hogy azt J.:;v.-11 az ünnepek 
előtt kama.tostól kapják visi:-
sz.a. 

Rendkívül érdekes vizsgála
tokat végeztek a 8. szakosztály 
szakemberei a vasúti balesetek 
alakulását illetően. Mindezek
ről dT, Géringer Ferenc, a 
szakosztály helyettes vezetője 
számolt be Szombathelyen a 
MTESZ-ben, a Vas megyei 
műszaki hetek egyik közleke
déstudományi rendezvényén. 
Elmondta, hogy általában két 
táborra oszlanak a vasúti bal• 
esetekkel kapcsolatos nézetek. 
Az egyik szerint törvényszerű 
11 bekövetkezésük. Az encntá
bo1' a; t,életlenre esküszik. 
Mindkettó káros nézet, s az 
igazság valahol a kettő kö
zött van. Azt mindannyian 
tudjuk, hogy a vasut veszélyes 
fizem. A mozgó tömeg, a nagy 
sebesség veszedelmeket rejt 
magában. A rutinos, régi vas
utasok ismerik a leggyakoribb 
kritikus pontokat, éppen ezért 
kevesebb baleset éri óket. 

különbség. ,---------------------------. 

Figyelték, hogy az évszakok. 
a hét napjai, a nap órái, a nap
palok és az éjszakák váltako
zásal befolyásolják-e a bal
esetek alakulásál úgy talál
ták, hogy az évszakok nem 
gyakorolnak hatást döntő mó
don. Tavasszal fordul eló az 
összbalesetek 26, nyáron a 23, 

Nem hagyható fi<•vetmen kí
vül, hogy az utóbbi időben 
emelkedtek a munkateljesít
mények s ugyanakkor keve
sebb a vasutas. Ezek erósen 
befolyásoló tényezök. Azonban 
ha nem ugrásszerúen nö,·ek
szik a teljesítmény, és nem 
hirtelen megy végbe a lét
számcsökkenés - a balesetek 
gyakorisága sem emelkedik, 

A MAV az európai vasutak 
baleseti „ranglistáján" a kö
zepesnél jobb helyen áll. A 
gazdasá.e;l és a szakszervezeti 
szervek mindent elkövetnek a 
megelózés érdekében. A jövő
ben gyakrabban végeznek idö
szakos orvosi vizsg�latot. A fe
lelősségteljesebb beosztásban 
doZgoz6knál megvizsgálják, 
milyen hatással vannak rájuk 
a meteorológiai ténye::ők. A 
munkaidó-csökkentéstől, a 
szím·onalasabb oktatástól is 
javulhSt várnak. Mindenek
elótt azonban mús.zaki-techni
kai feJlesztéssel küzdenek :i 
balesetek ellen. A biztonságos 

Személykocsi-mosó rekordidő aiatt 
Szombafh_/yen üzembe helyezték a vasút 

mosóberendezését 
A szombathelyi vontatási és 

pályafenntartási főnök-ég dol
gozói szcmélykocsímosot épí
tettek, rekor,!idö alatt, nem 
egészen 2 millió forint költ• 
séggel. Ez az ország harmadik, 
s a Dunántúl első ilyen beren
dezése. Két perc alatt tisztá
ra mos külsóleg e_gy-egy ko
csit 6--8 kocsiból állö szerel
vény „megfürdetéséhez" ele
gendö 12-16 perc. A berende
zés autószervizekból ismert 
mosók.hoz hascr.Jó eh·en mű
ködik. A lép-$b-:,,n beiáró ko
csi először öt atmoszfera nyo
mású vegyszeres permet2t kao, 
amitől fellazul a felület�n \é
vó sokféle szennyeződé,. Ezt 
„hideg zuhany·• követi, majd 

két oldalról forgódobos kefélt 
,.nyaldossák". A sebesen pergó, 
60 centis damilszálak fényesre 
tisztítják az oldalfalakat és az 
ablalmkat. Az öblíUlviz már 
tisztán csorog le a kocsikról. 

A nagyforgalmú szombath� 
tyí állomáson naponta átlaga.. 
san 300 személykocsi fordul 
meg, Ezek közül a Sava• 
ria Expressz, a ,,Piroska'' a 
gyors- és távolsági személy
vonatok szerelvényét kétna• 
ponként, a helyi vonalakon 
közlekedő .szerelvényeket 
szükség szerint SZCl'\' J zelik. 

A berendezést mindössze há• 
rom ember szolgálja ki, behá;t 
jelentős munkaerőt takarí-ta• 
nak meg vele. 

ősszel 24, s télen 27 százaléka. �----------------------------------------
A hét napjai közül hétfőtöl
péntekig egyenletes a statisz
tika. Hétvégeken, szombat
\'asárnaponként magasabb az 
arány. Ezt a víkendidő alatt 
sok embernél taoasztalható le
zserséggel, lazább munkafe
gye!emmel, a figyelem foko
zottabb szétforgácsolásávat 
magyarázzák. A napszakok 
közül legveszélyesebb a hajnal 
3--4, a. reggel 6-7 és a 17-18 

6ra közötti idő. Ekkor töriént 
a legtöbb balesel Ez általában 

lelkiismeretes gy6l11/ft6 mun
kájáért. A vasutasnapon is 
mindig ott ült a mozdonyVe
zetők, kalauzok, tútők között, 
velük együtt ünnepelt. 

Búcsúzáskor megkérdezem 
tóle: 

- Van-e már a főorvos úr
t\ak programja a nyugdíjas 
évekre? 

Feleségére néz, s úgy mond
ja: 

Negyvenéves házasok 
t,iigyttnk, de az orvos nagyon 
kevés időt tölthetett ebből a 
négy évtizedből az otthoná
ban. l\Zost majd pótoljuk az 
elmulasztott utazásokat, szín
házi estéket. 

A szokványos kérdést !s 
megkockáztatom : 

Ha újra kezdhetné? 
Akk01' i& csak orvos len

nék. De csakis va.sutasorvos, 
Papp Rezső 

TÚZ A VONA TOl'\J ! 
Nevéhez méltóan cselekedett 

az A urora szocialista brigád 

Szolnokon a Tiszaroenti Ve
gyiműve�..,;t kiszolgáló s,:i-es 
ipartelepi menet október 30· 
án hajnali 4 órakor bcf„jezte 
munkájÜt, s elindult, hogy 
visszatérjen a rendezópá!ya
udvarra. A 411-143. számú 
gőzös jókora szikraesöt szórt 
a hajnali égboltra, mert az 
1080 tonnás szerelvénnyel 
nem ,·olt könnyű felkapasz
kodnia a 8 ezrelékes emelke
dőre. A vonatvezető, V. Nagy 
Endre, a jól végzett munka 
tudatában tekintett vissza s 
mozdony után kígyózó kocsi
sorra és az ipartelep tá,·olo
dó fényeire. 

l.idércelc ? 

Dc egyszercsak nem :ikart 
hinni a szemének, A vonal 
elejére sorozott három üres 
tartánykocsi fölött kék sz,nii 
lidérces f{,nyek titlló:::talc. 
Mintha kís<artetek járták yol
na sejtelmes táncukat! Nem, 
ez nem lehet igaz - villant 
át először a gondolatc.iban. 
Azután a kocsik tetején fel• 

csapódó szürke fiistfelhúk (-s 
a tartányok oldalát nyaldosó 
méteres lángok e�yérteimúen 
ráebresztettél;:, hogy égnek a 
kocsik. 

Atkiáltott Kovács lnire 
mozdonyvezetőnek, hogy azon
nal állítsa meg a vonatot. Mi
re megálltak, már ott lihegett 
mellettük Hasznos Mihály ,·o
natkísérő is. Gyors futása meg• 
h:i.zudtolta 56 éves korát. A 
,·onatvezetó nyomban rápa
ranc:sol!, hogy ugorjék fel a� 
egyik égő kocsi üt.közójére. ő 
pedig - mon<lt.a majd 
kannában hordja a vizet n 
mozdonyról, hogy az ütközöröl 
locsolva, megiékezhe.ss.:;k a tü• 
zet. 

Hasznos Mihály elóször 
csaknem nevetségesnek talúlta 
az ötletet. ,.Ekkora tüzet kan• 
nát•al locsolni?" - kérdezte 
hitetlenkedve. De amikor a 
,·onatvezetö szavai ráébresz
tették, hogy egyelőre 11 !ncs 
más megoldás, és a jó ,·as
utas, főként, ha szocialista 
brigádnak is ta•;j.,. nem is
mer lehe'.etlent, az idős vonat-

kísérő azonnal vé(ITehajtotta ez 
parancsot. 

Igen, ám az első kanna vfa 
kiloccsantása után beleszip
pantott a kén füstjébe. A ko
csikban ugyanis korábban da
rabos kén érkezett a Tisza• 
menti Vegyimüvek részére, s 
tulajdonképpen a lísztfinom
ságú maradék kénpor gyul• 
ladt meg a mozdony szikrá• 
jától. Hasznos Mihály prüsz• 
köU, majd leugrott. De csalt 
azért, hogy vizes zsebkendót 
kössön az arcára. Ezután foly� 
tatták az oltá.-,-t. 

Vigyazaf ! Felsovezeték ! 

A mozdonyvezető is vödröt 
ragadott, s hordta a vizet. Bát• 
a lángok halódtak, fokozta a'. 
izgalmat, hogy Hasznos Mi
hály feje fölült 25 OOO voltt.al 
telített felsövezeték lt(LZódott. 
Ezenkívül a szomszédos vá• 
;:,inyon ott állt a 2678. szá..; 
mú tehen·onat. értéi,es rako• 
múnyat..-al. Ha a tüz átter• 
jed . . .  

De nem terjedt át, mert az 
ipartelepi menet maroknyi 
személyzete a helyzet gyors 
felisme,rése után bátor helyt• 
iiUással, megfeszített munká• 
val eloltotta a tüzet. A bri.; 
giid különben, amelrnek V, 

Nagy Endre a vezetője, az 
Auroi-a nevet , iseli. 



U'l't, NOTimffl"m !5. 

Vllt.ANYT M:NDEN TANYASI ISKOLÁNAK ! 

Nem vezet sitr.rt1, kövezett út odáig ... Fol<ozódott a- fiata lok aktivitása 
VEZETŐSÉGVÁLASZTÁSOK A KISZ KONGR ESSZUS JEGYÉBEN 

Budapes,tt,ól Kecsikemét 
Jl,incs messze, még's n�ezen 
sikerülit Pritz tvának, a 
MAV AdafeLdolg'Dzó Főnök
ség 3. szá,mú ü71eme termelési 
csoportvezetőjének - a Rajk 
László nevét vise1ő KISZ
szervezet megbízottjána,!� -
telefonösszeköt:tet-ést teremte
nie a hlrös város tanácsi szer
veivel. Bár ez igazán a leg:<i
sebb bosszúságok közül való 
volt . . .  

De kezdjük az elején! A fő
fl-Okség ifjúsági szervezete 
25 OOO forintot gyűjtött a t.�e
vízióban elhangzott fe!h.ivás 
nyomán, a vma.ny-t minden 
ta.r.••ai isk"lának moz.:;a1.om 
u<Tja..--;i. A f:atn.!ok n,evtben 
Pritz Eva beje!en,te:itte, hogy 
az összeget valame:yl'k Bács
Kiskun megyei tany:ii is'<o!á
nak szán,ják. s5t a kije!ö!t is
kolában válLa!já.1;: társadalmi 
munkaként a villany:;ze�cl::st 
is. A megyei tanjcs illeM-ke
gei örömmel fogadták a bej·e. 
lentést és megruívtái'.< a KISZ
srervezet képviselőit Kecske
métre. 

C. ors�n, határ:zottan 

- Jöj;enek személyesen 
,iján:lották -, mert fgy nyom
ban felkereshetik a kiválasz
cott tskolát. 

A fiatalok nem késlekedtek, 
de a szekérjárta. sáros dű!ö
utaklkal nem tudott megb:r
kóznl a kis Fiat, így nem jut
hatta,Jc el a Pe'.őf:szállá!:.hoz 
tartozó Pálmonostori úti és a 
Csolyooi úti Iskolába. Fark'ls 
Béla iskolaigazgátó a közs:égi 
tanács hivatali helyiségfüen 
köszöntötte ő'.cet. Jelen volt a 
Bács-Ki�kun megyei Tanács 
tervOS7Jtályának veze-tője is. 

- Tanyai L91colái nk többsé-

íg•érte a tantermek festésével, 
kibiúai-ításával járó tárna,:ial
m.i mun!;út is. 

Pezsgő mozgil!mi élet 

A tények önma,gu!<ért ln
szé:n c!':c 25 OOO forint és a rá• 
ad:ís! A TV álla:! elir,ditott 
új2i::b mozgalom dlja·ra az 
eg,�s;z; ors-zágban csa.:{ a Szeg.e
di Papri.:rnfe!,dolgozó Válla!at 
kétezres l�bsz:sJmú kÖZJJssfge 
á'dozott valamivel tö�bet. A 
MA V Ad.atfe!d.olgozó Fön:1k
séJ vli.mont m:u�ok.nyi l6t1zám„ 
mal dolgozik. A 3. számú 
ü::emc:n•v3g dol::wz-5í között 
mindi.i:s=e húsz KISZ-korban 
lev 'í fi:ttal t:il:Wi1tó. Ez év 
rrúju:áig m�g l fjúsigl ala,p
szerv::,z:,�ü:{ s2m volt. Ek:,or 
a':r'.rították m::,g !;:,ját elhabá
roz:;::u:,,')ól, 16 tagJa.l és Rajk 
Liszlóról ne\'ezták el. A 
KISZ-esek első t�n}"kedése 
kom:nu:ii;ta vas.irn::L? m :�. 
szzrvez�� vo�t, ma:d k!ubot 
ai :úito�i.::i:c, köz::h ki:rán.dulá
sokon vettek rászt, Sike�ült 
tehát m'ndjárt az e'.e;é., 
p:,r.D:;5 mozgal:ni életet ki.'lla
kítani, de töbJ.rc!', n.eme::.eb'!l 
te!te'.:r.e ilS kápasn•c!-k érezték 
m'.l.g,.ú:.t. 

- Galló Odön, főn5ks6günk 
helyettes vezetóje ho..-ta s::óba 
el5ször a TV felhívá,sát -
ID-:)OOotta Pritz Éva, ezzel is 
utalv.:i. arra, hogy a gar",das:l.gi 
Ve"21Jtó:< segitőkés,:zs�ge sem 
hiányzott. 

Az elhatározás m:gvalósítá
sa azorb:m még így i;,em ncent 
könnyen, vagy;:; meglehetősen 
hosszú vo:t a:: út Petífis::ál
lásig. A:z I. kerü!e!I KISZ-bi
Z'Ottságr.ál k:,zd�:{. a Buda
p:,sti KI.SZ-bizott0ágr>-'tl fo'.y
bttilt a kilincselé,t, maid a 
KISZ Kö.zipon,� Bizottságától 

k•értek útbailg=!tást. Azután 
a Múvelö:iásügyi Mi.niszté
rium o!ctatási osztálya kön,t
lreziett, később a vasutasszak
sz,ervezet területi li.zotbságá
tól és a Magyar Ifjúság szer
kesztós�gétől k-értek támog,a_ 
tást. KÖ'Zlban mc!'gnyert-ék 
ügyüknek a MA V Adatfeldol
gozó Főnökség másik hat üze
mát is. lgy gyű!t össze au. 
gu.sztusra a 23 OOO forint az 

úja.bb kommunista vasánu1-
pokon ke-resett pénzekből. A.ki 
ne:n tudott .az önkéntes mun
ká!;.an részt ven.n;, az is fel
ajá.nJott:i. egynapi fize�é&ét. 

S:n:k Y3nrw< 

- S még ezután sem ju
tottunk túl egy,szerű úton a 
t:i.nyai iskolákig - e�égedet
lc!-n'.{3:i:,'.< a „nyug.hata,Kan" if
júság. - A pémit elős-zhr a 
Déli pályaudvar cromóponti 
KISZ-bizottGágának számlájá
ra fizettük be, a?.után értesül
tün!c arról, hogy a Fáklya 
Klub nyitott számlát a fel
ajánlások javára. De azt. 
hozy mely,: k iskolának van 
szüks�ge v:Uanyra, m.ég sen�i 
s'c'm tud+.:i. M�'If!1ondani. Végül 
az Iskola TV aján.!ott.a., hogy 
keresi,ük meg az ol'SZág leg
na,,zyob-1:J tnnyavi!ágával rc!'n
delkezó megyét, Bács-Kis
kunt . . .  

Most tehát - ahogy monda
ni szokták - sínen van a do• 
log. CSJU!):i.n a kivitel.ez..¼ van 
hátra. Am. ahogy megismer
tük e'Zlt a lelkes, pé!dam,u.ta,tó 
aktivitá� rendelkzző kollek
tívát. b•ztos-a vehetjük, hogy 
m3,rad:2<'.c!,3.'11,nul vá�!lez is vi
SZ.:tc, amibe idáig belefogtak ... 

P. S. 

Országszerte gyor,san pereg
nek a kongresszusi előkészüle
tek eseményei a KlSZ�e
zetekben. Számos hír, tudósítás 
érkezik szerkesztőségünkbe a 
vasutas ifjúsági szervezetek 

tagjai, a szolgálati helyek fia
taljai által tett munkafelaján
lások teljesítéséről, a választá
sokról, a küldö�tértekezleten 
elhangrott beszámolók fonto
sabb adatairól. 

Az egyik tudósítás Debre
cenből érkezett, s a vasutas 
üzemi KISZ-bjzott.::ág küldött
értekez!etéről számol be. 

- A ffata!ok megbecsülését, 
munkájuk elismerését látjuk 
abban is - hangzik a levél -, 
hogy a szolgálati fónökségek 
vezetőink k!vül megjelentek 
küldöttértekezletükön ti város 
társadalmi életének vezető sze
mélyiségei, közitük dr. SziZá
gyi Gábor, az MSZMP Debre
cen városi birott:sá'i!ának első 
titkára, Volosinovszki János, a 

vasuta..eszako;zervezet területi 
bizottságának titkára, Kiss 
Sándor, az üzemi pártbizott
ság titkára, Bánszegi József, a 

városi KISZ-végrehajtó bizott
ság tagja. 

A csomópont ifjúsági srer
vezeteine!< négyéves munkájá
ról, a fiatalok helytállásáról, 
eredményeikről és gondjaiikról, 

litikai aktivit�, és 'eT/Jsödött 
az ifjií.sági szervezet kommu• 
ni-sta jellege. 

A beszámolóban felsorakoz
tatott tények és adatok, majd 
pedig a vitában elhangzott 
hozzászólások, vélemények 
mind meggyőzően igaz.olták, 
hogy a megállapítás hú a való
sághoz. 

A jelenlevő 71 szavazati jo
gú küldött 31 tagú KISZ-bi
zottságot választott. A végre
hajtó bizottságnak tíz tagja 
van. A KISZ-bizzottság titkára 
ismét Sándor Zoltán lett. 

,,. 

Budapest Keleti pályaudvar 
cromóponti KISZ-biz.ott:ságát 
- ahol az utóbbi két évben 
nyolcvan fiatalt vettek fel az 
alapszervezetekebe, s jelenleg 
369 tagja van az ifjúsági szer
vezetnek - csaknem száz kül
dött választotta újjá. A beszá
molót követő vitában huszon
ketten szólaltak fel. hogy ja
vaslataikkal segítsék a 'további 
munkát. A 27 tagú KISZ-bi
zottság, illetve a 7 tagú vég
rehajtó biz.ottság élére újra 
Acs Péternét választoUák a 

fiatalok. Tekintve azonban, 
hogy jelenleg iskolai tanulmá
nyait végzi, távollétéig Virág 

Gábort bízták meg a titkári 
teendőkkel. 

* 

A záhonyi csomóponton 33 
tagú KISZ-bizottságot válasz• 
tottak a s.zolgálati helyek fia
taljainak küldöttei. A járási 
küldöttértekezleten 39 ifjú 
Va'illtas fogja képviselrú őket. 
A titkári poszton Záhonyban 
sem történt válto7.ás, vagyis 
továbbra Is Csősz Béla maradt 
a csomóponti KISZ-bizottság 
titkára 

* 

Mind több hírt kapunk a 
KISZ-alapszervezetek válasz. 
tás utánl életéről is. A zala• 
egerszegi vontatási fönöks<?g 
Lékai Jánosról elnevezett if. 
júsá� szervezetében például 
- ahol ismét az 1958 óta ott 
dolgozó Horváth Imre lett a 46 
főnyi alapszerve-ret titkára -
a fiatalok csatlakoztak a cell• 
dömölkiek kongresszusi felh•
vásához, és a gaz.da.sági veze
téssel együttműködve elkészí
tették vállalásaikat. Ennek 
alapján javították ki a 376 484 
számú gőzmozdonyt, hogv be• 
állíthl!S5ák a motorszín téli fű. 
tésére. Ezenkívül eddig nyolc 
újítást ad1ak be, amelyből ötöt 
már el is fo,:iadtak az illetéke
sek bevezetésre. 

a további feladJto!cról Sándor .-------------------------
Zoltán. az üzemi KISZ-bizott
ság titkára adott számot. A be
számoló megál13píto'.ta, hogy a 
vasúti csomópont minden 
KISZ-al.apszervezete és a bi
zottság is a KISZ VII. kong
resszusa, valamint á párt
kongresszus, Hletve az MSZMP 
Központi Bizottsá:.,ának hatá
rozatai, útmut:i.tás:ii alapján 
vé,;:ezte feladatát. Enn-e!!c nyo
mán fokozódott a fiatalok po-

J\'OVEMBER '1. TISZTELETÉRE 

Foto- és képzömúvészeti kiállítás 
„Falus! udvar'' című alkotásai 
arattak sikert. Ugyancsak so
kan dicsérték a fotószakkör 
tagjainak az üzem mindenna
pi életét bemuta.tó fényképeit. 

ge távol feksz:,k az elektrow..os r--------------------------------------

A Landler Jenő Járműjaví
tó Művelődési Otthonában no
vember 7. tiszteletére amatőr 
fotó- és képzőművészeti kiállí
tás nyílt a hónap elején, az 
üzem dolgozóinak válogatott 
múve:böl. A nívós bemutatót 
sokan megtekintették és külö
nösen Sárai Nándor technoló
gus ,,Juhász", ,,öreg paraszt" 
és „Akt". valamint Váradi 
László lakatos „ Vihar előtt", 

A művelődési ház vezetősége 
a kiállítást Immár harmadszor 
rendezte meg november 7. 
tiszteletére, ami a járműiavító 
munkás-képzőművészeinek ak
tivitását és lelkesedését is bi-

hál6'zattól, ezért a vil' any be
vezetése naP.,yon költséges 
lenne - magyará:z;ták. - úgy 
döntöttünk. hozy japán, Hon
da gyártmányú áramfejle�ztő 
aggregátorokat alka!ma:z:unk 
az iskolákba,n. Ez?k,nek a 
modern, 1.5 kilowa!Jt tc!'ljesít
ményú. 220 voltos vt\lt!'iár::i
mot adó börpe kéezü'.•filrnk.nek 

a kezelése rend'dvül egysze
rű. A sik!'res próbaü2Jemelte
tés után 12 darabot már meg 
is vásároltunk, eg,en.¼:ént 
40 OOO forin�ért. Az a':'.<atré
sz,ek e-setieges utám:><St1á<1át és 
a szükség;es j-avftá�o'<at a 
Uonda cég garanciáJisan váJ.

NAGYSZTIRŰ VERSENY VOLT -• 

Ki tudott legtöbbet ? zonyítja ....,. lu -

Wja . . .  
- Az els/J két japán áram

fejlesztőt a Pá.lm.onostori ú�i 
és a Osolyost úti tan1-:zi iskó1a 
1capja meg - ígérte a megyei 
tan.ács képv'selóje -, h.a. a 

MAV Acta.tfeldolgo:6 Főnök
lég szakmunká.ni, i'letve fizi• 
mi dolgozói val6b:tn elvégzik 
ti vilta.nyszerelési mu.nkálato

A budap�i vao.úti,gazg<J.t6-
ság álb:i.1 rendez:itt Ki 'mit tud 
szakmai v-e!,b!k:xió clönb6 küz.. 
delmeit noverr.foar 6-án tartot
ták m2g. A ke:zxhtbm 1500 
r-észvevövel indul.t verse-ny 
mezóny,éból harmin.cöt vas
utas juwtt a döntőbe. A:l íz• 
ga.lmat fo:koztá,:c az érték,es 
dij'.ik, hi,sz,en az ehő h_lyezi:,t
tek - mind arz. öt szakmai 
csopor!Joan - 3000 forintot. 
magnetofont vagy tás:rnrád'ót 
é-5 kétszemélyes ingyenes üdü
lőjegyet nyertek. A m1•odik 
he:yezettek jutalma 2000 fo
rmt volt, hozzá nem kev�bé 
érté'.ce, ajánd �'.r.t.árgy és e,gy
s-ze,n,c!-'yes üdülőjegy tartozott. 
A harmadik he!}-ezettek pe
d'g 1000 forintot ka»tak 
a tárgyjuta.lom é,; az üdülő
jegy m:!-Hé, 

Jcat. 
- Exkrl vagyunk ttt -

hangrzott a válasz. majd Pritz 
:eva a 3�as üz�megy,s� 
KISZ-fiataljai nevéban meg-

A döntőre sok'1n elkísért.ék 
a versenY71óket a k,özwetlen 

N É PS ZAVA 

ÉVKÖ NYV 1972 

lzléses l<ivitelben, gatdag tartalommal, 
ebben az évben is megjelent a Népszava Evkönyv. 

- Ké:,es beszámoló at é'f eseményeiról 
- .,Kife;ezni, ho a töme!Jnek fáj valami" 
- A le!cete - l:h:Höl a s1incs tv-ig 
- lal<ásé:,ités mun!<0he!yi s:ic•tsággel 
- Ki miért szereli a szokmájál 
- Tegye pró',óra tu:l:'i�:il, ké:,csségel 
- Alti körülfütyülte a világot 
- 0:,eraházunk új r•'!'.cigai 
- ,.A fekete Vénusz" 
- Jau, O!'Crell, tánc 
- Versek, novellák, elbes1éléselc 
- Tit aranyéremért ut,.,,unk 
- Mun�ailnyi tudnivalók 
- Divattanácsok, rejtvény, receptek 

A N�l'SZAVA �VKONYV ARA 14 FORINT 
KAPHATO MINDEN OJSP.GARUSNAL 

munkatársak, srz:o!� ·r,:i.ti fel• 
jebbval6k köznil, így n.c!-rn 
csoda, hogy az lga'll�tósági 
kultúrterem S2léksorai m:.nd 
megteltek, s olyanok hs voltak 

a szurkoló'., között, akJknek 
már csa..'< állóhely Jutott. 

Kitűnő szervezés 

A szervezés ezúttal h min
den dicséretet megérdemelt 
Jó ötletne:, b:zonyuJt, hogy a 
verseny-zó!<re bíZJ!M:, ki milyen 
fa,jsú!yú k,érdéseklcel próbál 
s:z,erencs;!,t. A:z „A" jelű kér· 
déseknál volt legk.ise,l)b a 
kookámt, mert a zsűri a:z 
azo:U-a adott feleletet O-tól 80 
pontig értérl:elhette. A ,,B" je
lii kérdésekkel viszont legfel. 
jebb 48 pontot szerezh�tett a 
versenyző, ezzel szemben e-rek 
vlswnyilag könnyebb k,érd.é
sek voltak. A legtöbb izgalmat 
a „C" kérdései, v:ílt<>tták ki, 
mert az ezekre adott válasz
nak nagyoo szabatosn2k, pon-
tosnak kellett lennie, !,gy 
vagy O pon,tot, vagy 80...at 
adott rá a zsüri. Biz.ony, jó 
n!,h{my versenyZJÓ „C" kér
d,lissel próbálkozott maximá
lis pontszái:not elérrui, de e,. 
nem mindig sikerült nekik. 

nak gy,őzitese Krass6vár! Ró
bert, Budapest Keleti pálya• 
udvarról. Másodiilc a puszta
szabolcsi Szabó Pál, hamlla
d.i.k pro',g a balassagyarmati 
Varga I. István, 

A p,ályafen,ntartás,ak első 
he!yezebtje, Bőti El.ekné, ak,i 
a ferencvárosi pályafenntar
tási fönökreg létszámába tar
tozik, ugyancsalk az elérh,etó 
maxLm.sfls pontszámot =· 

rezte meg kiváló tudásával. A 
második helyezett szintén nő: 
Hrcnnátka Rozália, Gy>örbóil.. A 
harmad',!< helyezett ugyancsak 
ferencvárosi dolgozó: Szécsi 
Lajos. 

Elnöki köszöntő 

Zenei, élmények-családias 
körn;,ezetben 

nalas és intim, látogatotisag4 
mégis gyér. 

A fóváros amatór szimfóni
kus zenek.arai között hét olyan 
zenekar van, amelyet az ed· 
dig nyújtott _ és muves:zi Ez évi első ha,n.gversenyül� 
mércével mért _ teljesíbné- (a műsorfüzetben ünnepi 
nye alapján a Budapest Fő- hangversenyként kiemelve), 
városi Tanács VB. Népműve• valóban több volt, hiszen a 
lési Osztálya mint kiemelt Budapesti Művészeti Hetek 
zenekart tart számon. Büs21ke- keretében a zenekar részt 
séggel tölthet el bennünket, vett a 11. Szi mfónikus Zene
hegy ezek egyike szakszerve- kari Fesztiválon, ami egyfelől 
zetünk szimfónikus zenekara. jelenti - a fentebb már em
Az együtt.est most már több lített - művészeti I"'dngot, 

A vasutas szakrna.i vetélke- mint két évtirede lankadatlan másfelől viszont azt a köte
dő legjobbjailt az öt órán át odaadással és szakma! hozzá- !ezettséget, hogy a népszerúbb, 
tartó i�lmas küzidelem uotán értéssel Irányítja dr. Hamary és a közönség számára meg-
dr. Fehér István igazgató- András. szokottabb, klasszikussá érett 
helyiettes., a zsürl elnöke kö- zenemúveken felül, részt kell 
szönitöbte el.oo"l<ént. Egyúttal Minden évben megrendezik venni a hazai, kortárs zene 
köszönetet mondott minden azt a hangversenysorozatot, meghonosításában is. S tegvifü 
verso:iyzőnek, a zsüri tag;iaJ- amely gaz.dag műsorával a ze. hozzá, ez nem könnyű, s főleg 
nak és azoknak a névtelen neirodalomna,k évről évre, kevésbé népszerű feladat. 
1)11,Sutaso:mzk, akik többlet• más más vetületben, de szín- Mozart, Beethoven vagy Liszt 
munkájukkal segítették e te teljes kereszmetszetét ad- zenéjével inkáobb lehet közön
nagyszerll ve,rseny nervezését ja, a preklasszikusoktól nap- ségsikert elérni, mint Farkas 
és lebonyolítását. Végül jó jainkig. A vasúti fóosztály Ferenc, Szokolay Sándor vagy 
munkát, balesetmenbes swl- kultúrtermében sorra kerülő éppen Kadosa Pál múvészeté
gálatot kívánt m:,nden rész- hangversenyek hangulata - vel. S amikor az október 19-i 

A 
vevőnek. Kollár Endre igényes műsor- hangversenyen Kadosa PálnaK. 

nók is helytálltak fséra) ismertetése mellett _ szinvo- már VI. sorszámmal jelzett 
szimfóniája szerepelt a műso-

A vetélkedő - az előírás- 1-------------------------- ron, akkor a vállalkozás bra-
nak megfe!e!ően - a forgal- vúrosságát épp úgy el kell is-
mi szolgálattevök versenyéve: R dk' .. 1 • • mernünk, mint az elóad�-
kez.di5dött. Kö7Jiilük Antal Ti- en IVU I megallas színvonalát. 
bor, Szolnok áJlomáis do!.gC72lÓ-
ja le!Jt a győztes. MásodLk. !l- .; k • 

• 
• 

A sorozat !eisközelebbi 
letve harmadik helyen vég- .1gy ,vanta QZ utasok érdeke hangversenye december 16-án, 
zett Sándor Gábor Rákos.ren- 7 órakor lesz. Régi mesterek, 
dezóről és Skripek Györg11 Ellentétben néhá,ny kedve- ktiderült, hogy a legközelebbi új hangok címen, amikor a 
Zeb�gény áJ.lomásról. zótlen tapasztalattal : a vas- személyvonat csa,k hajna'.ban zenekart a MAV Szimfóniku-

A váltók€ze'.ó.k csoportjában utaso!, éltalába.n mindig ké- Ln.dul. A kétségbeesést fokoz- sok jól ismert karmestere 

a tápiógyörgyei Fehér Gábor szek emberséget, megértést ta, hogy kiskorú gyermekek !s Pécsi István vezényli. t, zene 

nyerte a döntőt. Második lett tanúsítani az utasok iránt. A vol�ak velünk. iránt érdeklódölt számára so
a rákosrendez5i Folior Ilona. rugalma,s Lntézk.ediést. segítő- .A · forgalmi szolg6.Latte111 kat íeér a műsor, amelynek 

harmadik helyen pedig a késziséget dicséri például a azonban Dunaújt,árostól és keretében a Vasutasok Szak

Győr állomás.on szolgálatot Pénzü(Jyminisztérium termé- Pécstől telefonon rrigedélyt szervezete Központi Vegyes

teljesítő Szalai Gyula végzett, szetbarát-szakosztályától érke- kért a�, hogy a 20 óra 42 kara Is közreműködik. S aki-

A mozdonyve7letók közül zett 1evél, amely így h.a.ng- p2rckor Adonyban áthaladó nek a zene valóban élményt 

Nádasy Frigyes szerezte mei: 
zik: bajai gyorsvonatot megállit- jelent, az nemcsak a divatos 

aa: első��get, mégpedig a „Szakosztá�yunk negyven hassa. Az engedélyt rövid „nagy" hangversenyeken kere-
maximálisan elérhető 240 

tagJa október 3-án este egy i.dón belül meg��ta, !gy je- si a művészi igények betelje-
ponttal. Honáillomása: Szé-

mecseki túráról tért volna gyetnket megvaltva, menet- sülését hanem maradandó ze-
k

l 
esfehérvár. A másocli•k he- ��y ���ar:�rálb�nb� ::: ::;;;;;t;s:�ben érkeztünk ne! szépsfg�ket fedez fel ab-
yezett Egri Tibor lett. aki autóbusz üzemképtelenné vált. A MAV személyzetének ban az oszmte zenei miliő• 

Komi romban teljesít szolgála- Amikor több kilométeres gya- példamutató, emberbaráti 

I 

b�n is, ahol szinte családias 
tot. Harmadik : Kürtös! Ká. log!ás után meo"�rke ..... un„ 

k ásá körn tb 'kál ,. 
roly, Győrool.. - ,. . 111i1./J'1tart ért ezúton fejez- yeze en muzsi na.: 

Adony állomásra, hogy vo- zük ki köszönetünket." - (24 egymásnak. 
A von.atvezetők csoportjt- naton folytassuk utunkat; aláírás) Dr. Csillag Ferenc 
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Egy év a latt 1 50 túra 
Eredményc�en dolgozi.� a budapes:i igazgatóság természetjáró szakosztálya 

Több min� két éve már, 
h?gy a Budapesti MA V Igazga
tóság Sport Klubj ,inak tenné
.szetjáróiról hírt adtw11t, ez.ért 
legu�óbbi látogatásom alkal
mával elónek azt kérdeztem 
Rátkai Ferenc szakosztályve
zetótől, hogy milyen jelentő
.S:?bb változások történ•.ek 
�zóta a szakosztály életében. 

- Talán a legemlitésremél
tabb az, ho;,'Y 1970 január 
l -én elhag-ytak bennünket a 
tá_i�!.ozódt.si fvtók, és 35-en 
önálló szakosztályt alakítot
tak - váiaszolta -. Ma azon
ban már újra 112 tagja van 
a tü.rá,ó s�akosztó.lynak, az 
ötta.gú vezet.öség pedig 1966 
óta élvezi a ta.gság bizalmát. 
A tagok között elég kevés a 
f'.atal de ez érl'iető Is, hiszen 
h'vatali egyesület a mienk, 
ahol főleg az itt dolgozók 
:;ye,me!,ei jelentik az ifjúsá

ja, aki négy év óta a szak
osztály legjobb túrázója, és 
egyben az Országos Kéktúra 
és a szövetségi túramínősítés 
arany jel vény ének tulajdonosa. 

A túravezetők már a Jövő 
é\-i program alapját képező 
terveiket hoztak a megbeszé
l€Sre, hogy a vezetőség a 
tugság kívánsagait Is figye
lembe véve áUíföassa össze a 
jövő évi túraterveket. 

Már éppen búcsúzni készül
tem, amikor megérkezett Vi=
keleti Lás:ló, a ma már ötven 
tagot s-zamláló tájékozódási 
futó-szakosztály vezetője is. 
Bár különváltak, a jó kapcso
lat nem szűnt meg a két szak
osztály között, hiszen egy 
sportegyesületben működnek. 

Mit produkált, mit ért el 
eddig a tájékazódasi futó
szakosztály? kérdeztem ;:i ulánp(,tlá.st. 

- Vizl,eleti Lászlótol. 
- Lassan Yége az Igazi, 

&ep túr:,.szezonnal,, és már 
nyugodtan megvonható a 71-
cs év mérlege is. Hogy telt 
az év? 

- Az év 1:égéig 150 gyalo
gos, vízi- és sítúl'át Tende
::ünk, hörü!belül ugyanannyi!, 
•mint a ;,iúlt é,;ben. Progra
munk gerincét a szövetségi 
rendezvények, így az ápri1isi 
fel;zabaduhsi, a no\·ember 
7-i emléktúra és a vasutas 
tcrmes7,etbarátok különféle 
megmo.;;dulás3i képezik. Ezen
J.ívül szívesen részt veszünk 

- Ebben a honvédelmi je
lentóségú, a fiatalokll41( tetsző, 
állóképességet, ha.tározottsdgot, 
tájékozódó képességet fejlesztő 
sportágban Budapesten a mi 
szakosztályunk képviseli a 
vasutas sportol61oot. Négy fér
fi és egy női elsó osztályú ver
senyz5nk van. A II. osztályban 
nyolcan, a harmadikban né
gyen szerepelnek. A minősí
tett ifjúsági versenyzőink 
száma pedig 14. Nói csapa-

tunk ez évben megnyerte a 
Budapest-bajnokságot. 

Legtöbb fiatal a MAV Gé
pészeti, illetve a Távközlő 
Technikumból jelentkezik. Kö
zülük sokan kollégisták, ami 
gondot okoz nekik az edzések 
l:itogatlsában. Megérdemelnék 
a fiatalok és az egész sportág 
a nagyobb figyelmet, hiszen a 
nyáron rendezett Vasutas Ku
páéTt 600-0.11 versenyeztek és 
a romániai nemzetközi verse
nyen is sok „<lobogós helye
zést" szereztek. !!'.s még nincs 
vége a szezonnak, hiszen a 
no,·ember 7-e tiszteletére ren
dezett emlékxen.enyeken ké� 
kategóriába.'! is ott voltak a 
budapesti vasutas tájékozódá
si futók. 

Zambó István 

m.:s szakosz�á!yok érdekes T----------------------------
hir:íin i.s. Ilyen volt például 
a butlai pedag6;ws természet
barát �za:,osztál}' .. Vértes táj
j,irú'' túrasorozata is, vagy a 
,.Heues megue turistája" cí-
1,�·•t adó 6 túrán való részvé
t�Hbk. Tel·mé<rt;.>!e:;en sz:1k- , 
os�

.
lályt1nk so';: önálló túrát 1 i, rendez. A f5 szezonban be

j.:nunl, 1 1  arbnréturno';. l!:rd
F,1 Paksig 6 alkalomm:ll. vé
gig ,.séiiiltunl:" a Duna mel
lett, a Kis tl!.ráfo a nagy Duna 
mentén'' elnevezésű program 
l,eretében. 

Ktüntetés honvédelmi munkáért 

.'-_z idt'.in legnagyobb sikere 
vo:, a szakosztálynak, hogy 
hosszú ició után ifjúsaai csa
p3tunk meanyerte a Radnóti 
sí-emlék.i-ersenyt, a felnőtt 
c.sap,:it pedig a 11egycdilc lett. 
b:, ide sorolhatjuk az Ulm
B:idapest küzö1ti Duna-túrán
kat is, amelyet Bakody Jó
�sef, a szakosztály víziszaJ;:
frtóje szerv<"zett és vezetett. 
A Szlovák KiJzéphegységben 
pedig kétl.zer Júrt�lk gyalogtú
t;izóink. Szakosztályunk évek 
6la a VIII. kerület elsö három 
�zako�zt:i.I�·a kiizött szerepel. 

A természelJ.1ró szakosztály 
minden héten összejövetelt 
tart a budapesti igazgatóság 
tanácstermében. Beszélgeté
�cünk alatt is egymás után ér
keztek a legak';ivabb tagolr, 
köztük Fa1'C1gó Anna, a MAV 
Hídépítési Fónökség dolgozó-

KépünJc n Vas megyei FO'l'
Tadalmi l\1úzettmban rendezett 
november 7-l ünnepségen ké
szült, s azt a pillanatot átn-á
zolja, amikor Kardos Mi1"lós, 
a Magyar Honvédelmi SzDvet
ség Vas megyei titkára átad
ja Hosszú Károlynak, a srom
bathelyi vasútigazgatústg lö
vé:szklubja titkárának a hon
védelmi miniszter által ado
mányozott kitüntetést. a Hon
védelmi 'Érdemérmet, a klub 

K E R E S ZT R E J TV É N Y  
Ywzintes: f.  1827-ben létesült tó másik neYe. 38. Fed. 30. D.ll• 

próbavasút. 1a. Beke oroszul. 14. kelet-t:tnncrszá�l tort::nd:.�er. 33. 
A nyugati szemHá1c :öiste.nnője. Mesters�ges töltés. 3 1. A Bug 
1.1. l(ect,:enc 1cut;ya. 16. . . .  Club, mel!éklo1yúja. 3ö. . . .  gta, rákku
nemzetköz\ íroi egyc::.ilLs. 17. tatás. 38. ICórukozóJát Kocíl fe
• . •  pontoi.::, 1868-b::in Nagyvára- dezte f�I. 39. Nyereg az elején. 
ciun fogadták el. 19. Latin üdvöz„ 40. Heg a testen. 41. Tlltószó. 4�. 
ks. 20. Allati 1a1.:11e!j,•. 2 1 .  zenei Ideges fele. 4-:3. Az amerikaiak 
kHcjezés. :23. Nn2y tclj1.?5;itményű tré:Zás neve. 46. Harc, viszály. 48. 
e,.u:lö. �- Az ezüst vt:gyjele. 25. Tudomány. 49. Menyasszony. 51. 
A krypton vegyjele. 20. A Genfi• Európai nep. 52. Tlltószó. 5 1. &iz-

6 7 8 fi 1� "\, 

irányításában töl;,b éven ke-
1·esztü1 végzett er�ményes 
m un.1-a elisrneré.séül. 

Kitüntették Szabó Bélát ls, 
a szombathelyi vasútigazgató
ság ,·eze'őjéL A Magyar Hon
védelmi Szöv�ég fótit.1<:ára őt 
a Kiváló MHSZ-munká.ért 
arany fokozatú kitüntetésben 
részesítette, a honvédelmi ne
vdőmunk.a feltételeinek meg
teremtésében, az MHSZ tevé
kenységének segíté-sében vég
zett kiemellcedó munkájáért. 

méletét vesztő. 57. A ha,·asl lege
lők neve 59. Nói nuv. 60. Latin 
múveszet. 6L Végtelen ital. 63. 
• . .  André, (1862- 1923.) francia 
szlmbolls a költő. 65. A zslrátfé
lék egy,!; fajt:>.\a. G7. \'!ztnövénY 
névelövel. 68. AIB<,kal folyó. 70. 
Pirul a ,:özepén. 71. KlleJlett ro
var (latin). 

Füsgöleges: �- Terhet felvesz. 
3. A vcmat űtja.. 4.. Hangtalanul 
túr. E. Afganisztán íövárosa. 6. 
Jogint�zmény, melyet I. Lajos 
foglalt törvénybe. 7. Kl,lt6!es ln
dula,szó. 8. Vlzzuhatag. 9, Vég
telen déli gyümölcs. 1 O. A. ö. 1 1. 
Becézett nc51 név. 12. Bulg�r pénz. 
16, 1838 - 1 846, között épült VU• 

út. 17. Nyugati lúrügynökség. lil• 
vldftése. 18. Európai nép. 2 1. 
,,Fenn zöldet az . • ... (Arany Já
nos). 23. Hegység a Szovjetunió
ban, 25. !,!fent lkerszava. 27, 
Nem a,. 29. AZ USA egy!lc ál
lama. 31. Az egyik szü!ö. 32. 
Dán sziget. 34. Vándorló népség. 
3-5. Két személyes névmás néme
tül. 37. Operett magánhan!?zói. 38. 
Lóbetcgség. 44. I<ór�:s. 45. tgy 
kezdVdik a tréfa ! 47. Szórakozó
hely. 49. A színész teszi. 50. Ki
indulópontul. 53. Eliramoclik. 54. 
Allami bevétel. 5.:i. Országos Ren
dezö Iroda. 5d. Ilyen az emberi
ség csillaga. 58. Ruhadfszftés. 61 .  
R.;.�i tanonc. 63. A függéHege.'i 54. 
tárgyra�g:11. 64. Kacat. 66. Becé
Eett női név. 67. Ritka mut:itó
szó. 69 Neme:eu BaJnolcsag. 71 .  
PaQfnnérték. 

Belruldend<'I: vízszlntes 1. és 
fU�C?őte«es 18. Beküldést határ
ldi'i: 1A71.  clecember 10. 

Az elöz6 keresztrejtvénv helyes 
mee"fe1t.ése: .. Ezek a föld erei, 
Be-,nök árPd a m ííveltsée.,. 

Eey-ef!'V könvvet nvertek az 
19'L évt 20. -.:rámun'kban me�.te
Jent kere�ztrc,tvény hel,yes meJC
feltésMrt: Balt\zs Ed/>né. BT), VI., 
N'ove"Tlber 7. tér t. 1rr. 13 'a. Al
tai .Tózsel'. Nagykantzsa. 2. Pos
tafiók t .  S7ab6 IstvánnP. Ki�tere• 
n"·e, Trinc�1c� M. u. 35. Petró 
Ferenc. Ce�ledbercel, Leh"'I út 3•.t 
LiPák Tibor, Abony, Kapisztrán 
utca 4. 

ELHUNYT 

DR. PÁNTI GYULA 
Dr. Pánti Gyula fótaná.csos, 

a Vasúti Fóosztály 3. C osztá
lyának nzetóje október 23-án 
tragikus körülmények között 
elhunyt, A fiatal, mindössze 43 
éves szakember vasúti mun-
ká.sesaládból származott, s 
1946-ban pályamunkásként 
kezdte szolgálatát. Nemsokára 
a vasútegészségügy! &za.kszol
gála.thoz került, s mindenkor 
nagy ambícióval, mások szá
mára is példát mutatva vei;ez
te mWlkáját. S�kvonali és 
társadalmi tevékenysége mel
lett a tanulásra Is szakított 
időt, így szerzett jogi képesí
tést az egyetemen. A Va:.úti 
Fóos-�tály egészségügyi és mun
kavédelmi osztálya élére 1970-
ben nevezték ki. Halálií val 
nagy veszteség érte az egész 
vasutas társadalmat. 

Temetésén, november l-én 
mély részvéttel búcsúztak tóle 
a mun.kalá.rsak, kollégák, ba
ráiok, ismerősök. * 

Xószönetet mondunk mind
azoknak, alcik mély�ges g� a
szunkat, nagy fájdalmunkat 
együttér$ükkel, részYétük 
nyilvánításával enyhítették. 

gyászoló család. 

i:rtekczletet tartoUa.k a 
nagykanizsai pályafenntartási 
főnökség szocialista l>rigádve
zetői, és kijelölték küidöttei
ket a vasutas szocialistll bri
gádvezetők III. on.zágcx; ta
nácskozására. Eszerint Farkas 
László, az aranyjelvényes Va-
as szocialista brigád vezetője 

és Andor Imre, a gépesített 
mozgó pályamesteri szakasz 
bri;.ádvezetöje képvi-;ell tár
sait az or�zágos t:)n,ác,kozá
son. 

- Szociafüta zerzódés. l\. 
!IIAV Budapesti I.;azgut6,<.l� 
es az Országos l!:rc- és A,
,·ánybányák egymással !-:ütött 
19íl. é,i szocialista szállilábi 
sze..-zódése - a legutóbbi ér
tékeles szerint - mintiiü,t fél 
számára kedYeZÖ e:-ed?nénye
ket biztosított. A dunl::itú.i 
bányakban klterme:t. llletv0 a 
felhasználó üzemed.hez eljut
tatott sok tízezer tonna alap
és segédanyagok szállíti:sa 
�yorsabbá, gazdaságo,;abbá 
\·ált. 

- Tlzedszer rendezett -rér
adónapot a budapesti vasút
igazga \óság Yil,Gsi�eresztes 
s·,,e,·i:ezete, közösen a MÁV 
T!sztkéi,ző Intézett1c:l (s a jó
zsefvárosi pú}:--ufenntarth.c.i fő
nökséggel. Tiz é· ... c�t tt hú.tom
sz.orosára nü-� <.� \:.e-.:l e. t az C6Y 
alkalom.rr..al vé--� z."-'o:r szán1i 
Legutóbb ugya li, 225 donor 
73 liter \·ért advt! ü:?::�:,t, té
rí�ésrnente:::cm 

- Ciierá,ok. X:.,s nóépsze
rusGgnek örvend B�késcsab:í.n 
a v•asutasol: helybsJli c;tera
zene,cara. Októb2r 23-én a vá
rosi tanács szociális otthon:í
ban szerep�:t .!lZ együt„cs 
Tóth Istv.:t 1 •:�z:?tés���t:l. nn1i
kor is a, Őrt ,;ek aapja allcal
mából :-d,"-<, :nű.sort az otthon 
75 �{Ójú.aak. 

t:'drnria&oá�i l'er cnyt 
kezdei:n;:1;·ezt�k_ 

, _ Kecske,nét 
u.l:.vrnus \·cnai.,rJ�eruf. A na
gyCC:f·;enkén-:. e.�t!.kt:�t.�!·..? ?
rilló Yer.senybe sze:·t tn�t be
vonni rr,ís telepúllomások 
jogyvizsgál0i': is. l(t.-cs:�em�t.en 
je!-,aieg Eguli Klúr'"t, u,: alig 

----------------------------, két é\'e ott dolgozó, fiatal 
\'ú5Utast t:,rtják a lcguct,·a1·ia.-

Ünnep és hétközuapok 
OKTÓBER SZELLE IÉBE1 r 

s..lbb jegy\i�gú:6nak:. F':g:re -
�ness�get, �ro1;á1at!cé�=s.égit 
n1ár tübb eJ.!tb-_n ki.iszönt6:C 
meg a hálás utasok. 

- Kíl'áló ha(árur címmel 
tüntett.é.r ki Illd::isnémeti állo
mást. A3 e,� dolguz6 KoYács 
Béla pálraórt pc,dig a Köz
biztonsági ére!n ez(:st fokoza
tával tünttette ki a L�lüi;-:,-mi
ni,z"..er. 

November 7-e megünnepl.1-
sé\--el kapcsolatban moz;;al.m,is 
eseményeicről tájekozmtta 
sz.erkesztóségilnket dr. Bti,ik
faJ.uy Gy1,la :;;:regedi tudósító. 
Elós:;:;ör 1s meg1.'ffil.itC?t e leve
lében, hogy a nemrt!'g m<-gtr.r
tott újftá,;i ankét utá.-i - � Ug 
kót hét alatt - /clenc úiítá:, 
j,:wru.!,atot nyújtottll:k be su,. 
g<!d állomá:, do!gowi. E=:. 1 
nyeges,en javult a.z ankewn 

zt do!gozónak adtu át a „1...i
raló dolgozó" kitüntc.és� o.t 
u=�..ú já.ró jutal„ntma.l együtt. 
A no".;:nber l·tól 7-ig S2.egcd 
,1 ·k . .m=on megtarto�t Ur��pi 
rn úszak -i=lk ó eredmé
nye pe<l'g az \ wl, ho�y a.z [.1-
Jom,d d,,:go?.Ó;, hibá)�bvl 
eg,y "len Y na t,té "$, &.�1n Cr
�i ,·:,gy szeml'1y1 jelle.;ü baJ. 
c�t n\;;m tört�t. 

még elég kedvezótlennek mi• ,-------------

- Százöiiidik zületésna.11jál 
ilnnepeltc Gyµ.-szabmfaegy..,n 
Fa1·kr.s Jó«sefoé, egy nyugdí
jas ,·asutas öz1:cgye. A"!. 1866. 
október 17-é:i .s.:ületett és ma 
ts cgé'!z.sége.; usszonrt e vas
u ta&zakszcrvezet 1000 forint
tal ajándé!·;ozta meg, ezenkí
vül a győri nyugd íj"5 csoport 
is ajándékokk:;l kedveskedett 
a szület.,.;l1iJ.pon. 

nosített. a rr.úl: evi eredmé
nyekhez üs.:vnJ'ttott stal=t • 
ka. 

- 'fla ez a= újítá.si kedv al
landósul - v lokedik Tóth 
Lajos, .;:z; ál:om&s újítási meg. 
bizot,ja -, akkor a i.:erseny. 
l>en a s::egediel.: nem marad. 
n.ak el a többi szolgála i hely, 
illetre t'asúti csomópont mö
gött. 

S-zeged állomás dol orof 
eg;ré-bkent - írja a tud&sitú 
- az élüzem címért folyó ver
senybffi is helytálln.al,. Igaz, 
a 12 feltétel l,üzül n�ynek 
m(-g nem kielégítő a muuito
ja. de ez a tiirs&ols?álaU ágak 
te-vékeny�;égén mú'..:ik. Az 
a,nyagosztá!y pé-1.Jául nem ks-
sz:ült fel eJég,,"'5 a n.a�· men}. 
nyísfgben úke?,ő sz"r-·ülde 
mények kirahá..<hra, 

A rendező.pályaudvar for
gal1nl dolgozóinak hat sroc·g. 
lista brigádja versenyb 1 .1ll 
egymással. A harnwdik  ne· 
gyedév végére Horuátll A11d
Tás fo:,galmi szolg:'ilattevő e,; 
Daróczi László kocs.i:nzster 
brigádja került az élre, de ali � 
si!,erült megelőzniü;, a Schel
ler András forg.aJ.m, szolgúiat
te\·ó és CsHLag István koc<,i
mester által -.·ezelett brlg/;dt>t. 
Az év utolsó negyedében te
hát még Yálto7.hat a heiyez'.,. 
sőt a harmadi;;: páros, Domb. 
óvári An.dras forgalmi srol?,a• 
1-attevő és Mészáros Jc'Y:sef ko
csimester brie:ádja is elóretör-
het, anna:k ellenére, ho,zy ez 
a brigád még egyszer �sem volt 
első, de négy alka1ommal ők 
vívták ki a második helye. 
zést 

A Jó munka eredményét jel-
zi Szegeden is - fejezi be le
velét dr. Bánkfalvv Gyula -, 
hogy a Na,gy Októberi Swcia
lista F01Tadalom évfoi-dulóián 
megtartott ünn-ensé'(en Buda! 
Sándor állomásfőnök-helyettes 

lltAG\',\ff VASUTA!I 

a Vasutasok S?ak-:lervezetc!n@• 
ICPl8 

s,ern"'""H a szerk,,.-,fll 1>1,ottsO 
F&3,erk,,.-,fll: Gulv:I• lllnoe 

Fel�t6s IJ7ert"es71/i • V1i:.1 Feren• 
Szerk<"'7111séll: 

BudaDfft vt B�ne,,ór utea ft 
Teh,t<>n v4rosl · 2'l9-872. 

o,emt · 19-'1'1 
KlaO!a t!9 rer1es%1h 

a N'éouavo Larktad<" Vá11alat 
BuOaoe,,t. vn R:!1<6cn út st 

Teieron : 224-81S 
L<!Vélclm • Bll 70 Pf 82 

Felelős lttadO: Gábot Már1cn. 
a Nér>Szavs Lsr.kt�d" vana1at 

1Ea7eat�ta 
Csekks?�mle�zámcnk: 

MNB 213-11 859 
S7'kra Lapnyomda 

ll szerkesztöség üzeni 
Hnlmal János Pec ; Szü�s 1'·� 

r ni"." Hatv :i; D. Tvth Sándor 
Kcc kem t; Sándor Zu!! n Deb
. .., 'CL: Bo!dlsp.r Gyula Bék ' -
Cs ba; M1!:'kC•S 3 �ct Za.la ... ger-
., • .. · e A.uU Ch:zn „ agyl-::a-

11 a: Á• S, ,>Jldi% 6r DUGc:t�es!; 
dr. B"nkfa!vy G� 1.1'..a Sze ed : 
Pa.ez Jozset cur ici: N. Nagy 
'Enc1rt!- sz l rok: B bá:-i R6z.c;a 1-Us
J;:olc ; Le, elcik.-t lapunk 21.nyagl\• 
ho7. te,Jhasz:uáJJuk. 

Z. Burján r�tvtin Miskolc: Le• 
, e-Jét illetékes helyre továbbftot• 
tul<. 

llejtvén:vruegfejí.dlnk flip elm�
b� I K�rjük. hogy a keres11re,lt
,.-ény mt-:.;:feJcéseket n� a i'c·•>s"?a
\'a J,a"'lk.ladó. han<:"rn ,zerb.es:t:rn-
3t"aU•1k cf.mf're kflldjék be. C( .. 
mü..uk: Bp., V1., Deuc-zur u\Ca 41„ 

Köszönet 

o véradóknak 

A nyilvanosság előtt ezúton 
köszöni Budapest-Fere11cucí
ros csomópont vöröskeresztes 
s..:erveze\e az önkéntes vér

FELHlY..\S! A fe-nn!..1.i.fl!:a �3.. 
i;vf Wdulój�t ünneplő ·s3Utgjpc
s:e j "rt:ch1; it:um és !:i.:.sk;.;ö7.l!p1:i-
1::v:a (Budnp�t vn„ 1Ju:.1J.:.a!cb 
u. 4.) kt'ri r:i:zokt t a voa na;,pa:t. esti, Le,·e1ezo tngoz.::ttos hallgató
it:i.t. aki:;: 193.J- 19 'i 1. cvekb�n 
k�p�sítöz!elt, hogy l<?Rltl:sőbb 
1971. de.,ember 1 -lg küz;\;Jált az 
lsko\&val címild:et, jolenleiO mun
knhelyüt�et, beosztásuk&t, lePtna• 
sasabb lsl:olnl végzett•fRilket, 
va;nm!nt a-z.t. hogy tn!lyen tagoza
to;i ktpesitőztek? 

LAKÁSCSERE 
- Egyszobás MA.,··töot!rle!� 

met elcserél:1ér„1 :,;"'gy-Budapest 
területén báriluvá - csendes he
lye:1 - hasonlóra. Cim : t·ágó 
Jt�nó Bp. '\-l .. M 1rx tt:r 3. ll. em. 
H�. f::rdeklödnl lct��i tE:vélben vng:, 
tt�e!onon 8- 16 ór-a között. 

A H'.vatalos lapból 
adók á:ldozatkeszségét, amely A Hivatalos Lapból o szakszer• 
lehetővé tette. hogy a leg- vezeti blzoaságok és a dolg0zóle 
utóbb rende-..:ett véradón::p �!{elmébe aJ&.nJJuk a következő
ismét jól sikerült. Dr. HorvátTt 43. számból : 1 17647/1971. 1. D, 
Ká.rolyrié, a csomóponti vörös- A vasutas szocialista br!gádveze• 
keresztes titkára levelében azt tók UI. országos tanácskozásánaw 
iS közölte, hogy a többszörös sze

1J
'!�9�i 971 i1. e. A Ia!cbér

\"é1
.
-adó¼:at jutalom,zabadhlíg-

1 
hozzájárulás_ elszám_olás�t szabá• 

ban rt½;zesiti a szolgálati íő- lyozó utas1tus . 1<1el(c:.z1te,e. 
nökség. �/�

z

::Jif JfJ�
f
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U TAZÁS K O R 

pályaudvari pavilonjainkban 

vásárolhat 

AJÁNDÉKO T, 

ÉDESSÉGE T, 

TRAFJKÁR UT 

<i;uTA S E LLlrb;,' 
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MA&vAPvAsUTAS 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

xv. C:YFOLYA,U, 23. szJ.'\f. Ára 40 fillér 

Miért húzódik el az egészségügyi 
létesítménye/e építése ? 

Tudósítás az elnökség novem beri  ü léséről 

Szak:,zervezetünk elnüksége 
riov mber 1::!-i ülésé-n a 3. 
�z.akuszUly cs a tá-.;ad:i..lom
biztosítási o,,Lt:ily elöt2rjeJ3tJ
se alapján hg.lallrnzott a vas
t. '.asoh caés;ségGgyi ellé.tottsá
gával, az elld tússal kapcsola
t. s tenniL•alúk:;al, ralam i11t a 

1: mi tegés=séoügyi szolgJlat 
h el:,.::etéz;el. A szal-oszt:ily el,j
tcrjeszté.se, a:nely a fejlód�s 
tükrében v.ízolla a m<:!g\ett 
utat, élénk vitát váltott ki a 
r�szvevők körében. A vltában 
fel.suílalók közül so'rnn szóvú 
tett& a v.�ulasok érdekeit 
szolgál,,. a ter-v�!,be-n jó\·áha
gyott új e5é-.:>z..c:�giigyi léte.sít
mények épilé.�ériek elhúzód:i
sút. A s�,1l;os:1cily e=:el 1:ap-

Tmlósítói11l, ir1:ík 

cso!atos índol,ait az elnöl;ség 
nem jogad1a el. 

A letesítmények épfü-se kö
rüli vil:l mellett nz elnö«séi 
fclhhna a figy�lP.1ct arra is. 
ho_gy a YJSúte il""Szsé�üe.vj sz-ol
g.. Li, illelék\'<ei jorditsano,� 
nam;obb  aondol a gondo:ás 
kiter jes:tés-úe. a betegs·Jgmeg
elü:é�·re. A� elötct•j..,.,�lé� a \ i 
t.ábo..., elhnn�zot.t kieiészíté
s"!,kel, j'.lvnsla!0kk:,l együtt a 
l:özponl i  vezelo.,&;; decemberi 
ülésén i, napirendre kerül. 

Az el nöksf�1 ezután tnegvi
tn.a.u a V·1 utnsok Sza:�sze1Te
zete. a !,J .� V Vcz ... •rigazga'.ösa
ga és a lllnrr.rar Hon·,édelmi 
S 1ü\·et::tt:3 t."'gyül Lmu.küdésére 
k.i,zült n1eg._·:1apod „lsl�-r\reze
tet. s�ak,wn· � ünl, és az 

:\llISZ kówt: az elmúlt é1·e�:
ben kiala:;ult •·� ütlmul:öd�s 
a párt é.s a !<ormány lntáro
zatalf' . .nl:. szellemeben íejl,>d,j!t. 
A j ih óben a me?,�;:1apodásban 
rö;::;.zitett k<i!csönLl. elónyö�\'. 
alnpj;i·1 méJ s=erL'e:2ttebbé 
1:e!l te,ini a lwnrédelmi neve
lést. a: ifj1sag honi;écielemre 
való felkcs:ítJsét, a katonai 
e!J- é:1 utú/;épJ0t. lfüben a 
munkab;;n sznk.i;zervezeti sze-r
veinlmek minden szinten töb
bet kell v:i Ila 1 ni u k. 

A meqúllapodas1ei-•:ezetet az 
elniúsfg elfogadta és folha• 
talmatta S:ab<i Anfal fótilkárt 
az al.,irJ,ra. (A me9a!lapodcís 
rés.:letcs ismertetésúre l-..öi·nt

ke:.ö lapun.':ban i•iss:at.!rünk'.) 

, ,, . .  ,, - ,  

MEGELENKULT A BRIGADELET 
K�sziilötlés a szodalibla brig,i<h ez<•lök I I I. országos lanúcbkozú;;ára 

A n út szocia!' ·ta brig�d· 
jaL'lak tlénhü!ö mozgalmi (·le
l.e fs Ul'·rö,'. h gv a e:o!gdla
ti hoLHe.k�·11 111eg'· ·cJ,1JlJtt a 
jelh..._?�:.ü.f---s a b,i�!ldee:etö� 
februc!rban ö:Js:eü 1ó ors:ágos 
t,in.o.csko=as.ira. Ezzel knpc;ci
J 1tb:in sz.ím06 kvcl. tudósíiús 
< 'kell'.;: s1.erke,zt&�ü::ikbe 
J::-6s reren.c srocinli ta bri
f idvcz�t.ü, a ml-fko!ci !,gruz:.g.n
tJ�'l.� va�útb:zt.ons:'igi os.ztá
Jy„na', d-olg0z.;ja p�'<lául ecrr 
érdekes lc1;1<1S'Zlalalcser<ér..íl 
sz.ámo,t be. 

hahvan-sa1g,,' �•·ján.i pálya
f.?nntnrl::si 1L111ö1�,;g 4:!ö br;
,gá<lt" ,j,.t képv:selii 36 b�i�ád
' ezet6 t 'lC:C:S! ooá., .. t in l atta 
l�Ye�!:1>:'u. 

„A nicgrúlas::tott két kül-

dött Ila ::.nos útravalót kapott 
Kerepesi Pat palyafenn'.artá
fi fániik be.szú 11o!ujá!)(J! és a: 
azt köL•e1,; vll4ban j.-1 �ót1 1t 
H 120.:::?ás:olúsbol" - L·ja a 
tud j.,.�ó. 

Cseterki Lajos Miskolcon 
Cseterkl I.ajo!, a Mazyar 

SzochJ:sta lllunkasp.írt Köz
ponti Bli.oit.sá;r:inak tu�ja. az 
El11ü!<i Taniie, titkára. orszC:z
gyúltsi kepvi,;eló november 
17-én 1\1'.�kolcra latogalott. 
l\l snap ckg�� tell a ml.,kolci 
,.-;i�utnsol� k(•r&:iének : az 
MVSC tor11ncsarnol,ában sza
bad partnap kere:cben eló
adtist tartott m;ntegy e:er r:as
títi dolgozó,zal:. 

Cseterl,i Lajo�t elkísérte er
re a tdlá1kozásrn dr. Ha vasi 
Eéla, a , .irosi p:irtbi:rottság 
eb::ó titk�ira is. A vendé:Jeket 
Ma/;l;ai Lás:lú, a MÁV mis-

koki csomópontjának párttit
kára kö.s,iin tötlc. 

A pcirtnap szónoka tolmá
csolta a Kö,pon' i  Bi-·ott:;ág. a 
/:ormány és az El,tii!,i Tanács 
üc!vö:letet, ma.:u az oTStigban 
\'égbemenö swclalbtn építő
m unka et·edményel\'el <.� to
vábbi felndat·1i\al, valamint 
a Magyar Népközlir;n,ág áll
h:llatos külpolitildjúv, 1 össz
han-zban be,zélt a közleheG.és
politikai kérdé,e'�rül is. A 
nazy érdekiőd.-,t kiváltó eló
adás befejeztével Cseterki 
Lajos megkös,önle a vasutas 
dolgozók mc;ihívá.,ál. 

J{i.,várd,ií J,i.nos 

Föp,·óbát t�••·tott- 11 tél 
JÓL l
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IZSGÁZT.\K A \.' .\�l.'T.1 �0K 

l•OliOZOTT GOl\"DOSKODt\.S .\Z l•:U REHRŐL 

A ko .. ,in bekösz�;ntött, sztr 
katlnnul i:a.2,y hóval érke.<ctt 
r,ovemberj LI nem tzlálta fel-
1-ré�#zület�-anül a vasuluso!;:at. A 
napi sajtó j�lent(sei is arról 
iá,iél,ozt..1.ttuk. hogy a i-asuta
wh önfc!áldo:ú,, ,, , erctimé• 
nyesen dolao=tal; a fll[l l}ban, a 
h0Jút:ú.3ba,i. l\.Ient.e.:;1teiil'l� a 
vonalak.it. IT',C'.r11�url:.íl_vo [.tilk 
h6tor1as �e.:;: kép.:i:u<lé .... �t. ti:;zlí
lcf t:ik a \"á lV,k.1t. A Ti'.'/z.'i.n
túlon azo.1ban n1� '! Í!:�Y is ké
sé:::eúet <:koL..ott  .1 tnrLús h·.J\.•i
hal'. S:o:11cl:, DehrJcen. 1\lcit,í
s:all,a, .11,1, l:olc. S:cren::s, 
:,-uiregy;u!. :a tL �·�i�éh�1 n1incl
járt az ebei nupon re� · k :.,!és
se: kö1.!e1�e<�te1t a szetndyvo
nato:L Zci}lOi1ylJa11, ilZ átl:ak·í
sul;nál, a tl' .... zit \·o,nt.ok to
Yábbításat::,l volt �LÜkSél a 
,·asulasok k,em\•nv hclvl.úllásá
ra a h�vc� h6fú\;ásban. 

A m:1.,odik és hal'!radi'.c na
po:1 a Dunántúlra is ú!tcr
jcdt a viharos .,�!. S:ombat
hcl-y hlloma-; vúLu�ülitá�i ne
hézsJgek tn iait ütn1.:-net1:e� 
r.e1n bírta. fogacl.1i a ve>n!l to
kat. Több ���r�Jy.,;nv a köl'nye
zó \"onn:a.1�on ,·eszlege_t. A 
s.:ombaih�lyi. iaa :gatós�tn llut
can irodai all:alma:ol1Ja is 
s::c,·.s:c: m'Jt fugoLt a= állom ;s 
fe!s:abad:lá:;ú ra. Ye-.zél:,e.; t c
rü.let \'OL n Bnlnton uó:i part
ja és a Bukony vic.i.é:,e is. Se
hol sem kdetkeze t ugyan hó
lorbsz. de a rendez6p:ilv:i ud
varok munkú,Jn me;;ln.ssull. ké
sett a szerelvények tisszeúl líl.ú
sa és a teher\·on.:.tok akado:�
\_,.a küzlekedte-!c A szeinély\·o
nalak 20-1 00 p • .-ces ktst'�sel 
ét·keztek a cél:illo:nárnkra. 

Győr :il'c-má,,on a pálya
fennlar a,i do' goz,fü l,énrtele
nc-k volt ---.�c be, E"lni a. h6!é�liu
gars.s oh :lsztti� �ikt a vú;;:i-

nyok felszabadí(ÚS'.lra. A ,·o
nalok még így ls 40-50 per
ces késéssel inclultr.Ic Győrből, 
illetve érkeztek az úllomásra. 

A szerke�ztőségünkbc érk2'
zett levele:, a nupilapol, tudó
sítúsaival összh:1nglian ugyan
c�ak a vasutas dol,;;mók hel\1.
il!lásáról számolta'., be. Ki�
\·Hrdai János mis-ko-!ci tudósí
túr:ik igy ír: 

. .. A 1nisr{olci va5útigazgahí
s5g ész'l1t-kc!i:!ti ,·on�E,á16zai.a 
fölött őrküdő s:itor::.liaújhe-\yi 
pilrafennt:.irtúsi íJ:iükségct 
rem lepte m� a \él betGrése. 
A m iskolc-sátora!j�.iíjhelui, a 
s:.enincs-hiclasne·meti vona
lon, tm·[.bbá a bodrogi kisvr>s
út Zcmplénagcird-Pa t:zá:a 
J�özötti sz.::!kaszün. a .fcstűi vi
dt:ken kanyn.rgti p,.í.!�"i1l;oa nein 
okozott ·.t.avarl a hófúvús, n1e1·t 
a 18 púlyan1ested sza,k.aS'"� 
csaknem [,úíl dolgo,:ója ügyeit 
r á, ho„y hótorlasz sehol se 
kE,'.etkezhe5sen. A fóniiks.og 
swcialis:a brigádjai a musz.a
ki gúrda irúnyíl.;i.sf1val idej0-
ben kijavítottuk a sérült hó
,·.edmúYe!-:et és kihelyezték a 
hófúyá, Vé<zdyeztelte helyek
re. A 18 pályam�slC'l'i szaknsz 
munka,·édelmi órei s�er.m
cs"n ér1._,,;e,,:Jetet tatioa:ik é,s 
megbesz�lltk a rr-:íjuk váró 
feladatot. Varga Gábo1·, a pú
l:.�nfennt.a1.-túsi fönl'.l�ség vez-=
tője arra hivln fel az értekez
let résztvevőinek figyelmét, 
hc-gy a bli feladatok elvé�zé
se mellett 1 üródjcnek többet 
az e!ső teles va.'lu�o.:--;nhk...:.I:, 

,.:Uiskolc-Gömöri pcílyaiLdvar 
do',:ozói is idejében felkés�ül
teJ� a i.é! [Dgad[tSÜ!.'a - jele.1-
letie l\1iskolcrúl Beltán Rú
:sa. - A szo1.;álati főnö�.ség 
1neztet:e a szü1,; •;l. t?s inte"Lke
dése�et. A helyiségek íűté,jére 

1öbbnyire olajkályháLat állf
totbk be. l.z irodák é.:; a ral,
l:.irak abla!rnit idejében lüja
vllo;.t:ík. A téli ruhát, a védÜ• 
öltö::etet 111 inden igényjogo• 
sult meglwpta, a szabadban 
dolgozókat mindhirt, az e; i,,) 
tél i  napokon el:úL\úk védő
ilallal.'' 

Számos dicséretes gondos� 
kodúsról irlézhelilénl, még lu
dósít.<iin k  l e  eléhül. Sajnos, 
,·an idézni \·aló o!vao levele:,
bcil is, amelvek a�ról sz:unol
rak be, ho-zy nem mindenütt 
voh hibát!an a fe1kú,zülés a 
télre. Ezeket a hibál,at a 
le-.iutóbbi tern!e15si l:múcsl�;.J-
z.s�okoo F.ibbnyire fe'tártó.k, 
így k i javításukat a s-zolgúlali 
Yezetók ,.hivatal !Jól" kő-telesek 
szoegalmazni. m6'5 mielőtt a 
mulaszt.ások bajt okoznának.  

,.Hatvaab:m p.füláu1 kifogá� 
so1ták: a \'Onatkísérők - írja 
s�,ccs Ferenc -, hoizy a jegy
vizsgáló!rat. akiket gyakran 
t(:hervo:ia'.okra is vezényel
nek. nem látják el téli véclű• 
-ruhár-al, kes=tyfi �·el meg cs-i::.
mái:al. A \'idékről bejáró!, 
azt panaszolj.8��. hogy nincs ::iz 
(tllom.íson me�felelő pihcn•i
hel,-isGgéik, ezfrt a több órás 
Yúrakoz,íst kénytelenek pado-
kon eltölteni. Veresl!gyliá::.on 
a ,·észifül'e !djelölt pillenö all
lllkai. ajtói ross:za,l:, -rá.adá..su! 
a helyiséget nem is fűtik elő 
1·1mdese11. Kifogá�olit\k tov:'.tb
bá. hogy a tolatós tehervonri• 
tok �·akran kalau7kocsi né!• 
k.ül köz1e:redn-=-k, fö!, én·'. Szol„ 
nok Lér.�2'?:!'ben, így kényt.e]e
nek a fékáJ1á.$on utazni. a:ni 
ilyenkor tt��n, nemcsak a 
mun1tát a!,'.ldáll·or.zs .  h,mem a 
Yonah·ez�t "lk eg2.-;zsl �él is \'C• 
szélyezteti. ·• 

I smeri k a hivatás szépségeit 
LÁTOGATÁS KISÚJSZÁLLÁS ÁLLOMÁSON 

Ges�ti lmre rór rngnclő. Ki«
ÚJ:s.w.lJ · s al!om· fonö�e 3:J. C\"C 
szolgál a \' ,útn.í.l. Yolt sok ll<!
hiz esztendeje, múr csak azért 
is, mert jó néh:iny hel}-en meg
fordult enn •j iclö alatt. m,:·e 
végül i s visszatért •. ülóváro
sába, Klsújs:állcisra. De az el
múlt idő.szakban egyik 6em 
volt olyan neh�z es;:1;en<l6, 
mint az 196G-os. 

Túl a mélyponton 

- Hát hogyne - em1ékezik. 
- Nem kevesebb. mint tizen-
kilenc baleset fordult clö állo
másunkon öt éi:z:cl e:e!ütt. 
Jóllehet. hogy a t,izen.kilancből 
csak n ézy \'olt súlyo�abb, a 
többi tolatás közl>en adódott, 
mégis annak az évne;;: a sta
tisztlb.-ája mutatja állomásunk 
életében a mélypontot. Levon
va a szükséges tanulságokat, 
akkor adluk ki a jelszót : na-

gyobb gondot a balesetek meg
elu::Jsérc! 

- S mi lelt az eredmény ? 
- Hogy mást ne mondjak, 

az idei tíz hónap alatt mind
ö,sze ®·e!Jen könnyebb bal
eset történt nálunk. Igaz, a 
kor.íbbi körülményekhez ké
pest lényeges javulásról oo
szélhetünk, mivel annak ide
jén újították fel állom,tsunk 
vúgányhálózatát, de jelenleg a 
létszúmhiá.11y olwz nagyon sot. 
gondot. 

Kébségtel,en, ho;tr az új !el
vétele.se!, köz.ül néhányan gyö
keret eresztenek, de ez.7.el 
együtt Igaz az ls. hogy a 130 

fünyi léts=ám egynegyede ván 
dormadár. Elsósorban a kocs.i
re-nd�ők. vúltókezeló!� között 
akadnak olyanok, akiik elvég
zik ugyan a szolgálatukat, de 
mihelyt valahol jobb murll<,n
alimlmat látnak. könnyen 
odébb állnak. fgy jöttek ide is. 
Kisújsr.álláson éveík<lrel €'Zelőtt 
alig volt ipa:rl jellegű munka

élet sú�cit. is fc-1..b,·E-<."tleni 
bennük a·hh,a1.as i 1.-únti szere
tetet. Ezért vnlijuk az áUonüs 
régi alka:.mazottaival, a lörz.-;
gárda tagjaival ebben a nehé?. 
átmeneti idfüzakbnn. hogy in
kcibb legyiin.k kevesebben, de 
akik itt �·an,wk. a=ok mind j<Í 
vas-utasok legyenek • • .  

S a kisújszállá"ia,k valóban 
jó vasutasok. Ezt igazolja fé
nyesen. hogy az állomás a� 
idén tíz hónap alatt teljesítette 
egész évi szá.llítási tervét. Min
de., je:l arra mutat, ho((y 19(;8 
és 1969 utfo - ezekben az 
években az állomás elnyerte 
az élüzem címet - s.ikeTül az 
1971-es esztendőt is kivál<> 
eredményekkel zárni. 

Jogos elismerés 

.. Os;:tá!yu.11k Haladás s:ocía. 
l ' s,;a brig,ulja a ltii:el mui!ban 
Debrecenbe uta=ott 1 - ha-n2;-
7i,- a levél -, hoou a: ottani 
igazgatóság t'astítü::cm b':ton
sági os=trilytin ltaso,,.fó m un-
1,akörben dolgo=ő Bi:tonsci
gtirt s:ocialhta brigád taJjai
t·al 1,icserélJél.: tavas::talatai• 
kat. A ta'.:ilk.ow alkal;nibúc 
\'ala.mennyi fontos ttma:l:.ür
ben me111tá,rgyalUk azo�t a 
tennivalólrnt. a.me,lyek'.�el 
mindkét igaz!('.ltó,s:'tg terfüeWl 
eredménye,;e.b,t,.� v:.ilhat a bal
eset.ek meg,e,Lőz.t,sér,e i-rányu1ó 
mun1k.a. Azért tanultunk egy-
111,i.stól, h0igy a megszer�H 
ism.eretcJk réL•én másohat i.s 
tanitha.s;sunk. mert .n.apá fe1-
ada�.a'.:i;'k során már rég me�
gnP..ödUin·:c arról. h<>gJ' a s::o. 
cíalista brigádmo:galam mód· 
s.:ereineT; töl.:élctesít�séb?n. a 
1:udat el'fuítésebcn 11 i ncs fcls5 
!tatár." 

-------------------------------------------i alkalom, moot visron,t a jól fi

Talán szerepet játszi·k mind: 
ebben a korábbi évek folya
mán a munkakörülmények ja
vulásában végbement. kedvező 
vált.ozás is. Ma múJr kielégí-tó
nek mondható a dolgozók 57.,0_ 

ciális és egés?.ségügyi ellátása. 
lclöközben öltöző, mosdó, für
dő, üzemi ebédlő létesült. s az 
üzemi orvosi rende!óben fogá
s:ati szakon•osulcat is megta
lálják a kistíjszállá.si vasutaso!c. 
További probléma a'Zl07l.ban. 
hogy a felvételi épületben Jevó 
lakásokat elsősorban nem azok 
a dolgozók lakjá!.1,:, a.kiknek 
munkája, mindennapi feladata 
azt megkívánná. De effajta 
gondok nem csupán Kisúis:1Iil-

_M:.is tu<lósílóinlc o",.1•an bl"!
g,;dérL:,kez!etekról kü!dif"� 
bes'l.á:n-:>lót, ame!yeken a szo:
g.;.lati he!yek :,;z,:}�:alis!a bri
gádja,i a mo1...g:11om ei.�ed�n �
nye:n:ii!t é� feladatainak üsz
szegezése u tán  megvála.s::tot
ták ldlldöttciket a vns-ulm 
szocialista brigád1·ezetők I I I .  
országos tan�!<.•-. .:;..�o.zás�í.ra. 

Bo!di=sár Gyula t,u<l.'sJ:ása 
iszer:.'1.t a bél· &scsa.baJ pélya
fe?l4itn, ·!,;,'•.::· fónö!i�T0 �1 no• 
n,mbe-r l8-án m.giar•0tt ér'.e
l-:e-z:e-t ré-5zve1·öi eJyhan;ú:aJ 
Suba„it� Tm rét. a X\'-ös sza
kas� br:g�"id\·cz�b3jjt vú.!o.:s;z
h!tik lcü!dötl �. A kü'dött 37 
pály·a fenntarti< b!•i g�d 37� 
b�j,it képvis'>li majd az or
csz.igos tan:i.cs'�07-áson. 

niarosá.11 Pál a deb1'eceni 
''O!'l•Lnt.i:'ii fónök��g S;ZociaHsta 
bri1gác.LvezcLól,ne'.c tn.OOcsl.;o-
7.á�•:·61 adott képel, majd ltö
:,:1:il l,e, ho_zy a rJ,,zve\'Ök Baka 
György mozu-0nn·ezető:1e:, 
ad!:á!, b!wlmu)rnt a kü'.dött
,·álasztás során. 

S..iics Ferenc tudósítónk a 

1'' 1 G Yl 1'.1DO.V KÖZÖS ÉRDEK: 

a tervszerű, szervezett rakodás 
- Látja, a� a 1110,lern épü

lettömb a l',"aoyatcidi Ko11zerv
cuár - mo;-djn Kitin Gyula 
ú l lomásfo,�ök. - Csalc egv /;ö
hajitnsnyim ran irint>n. o/yfln, 
mint a; é,fr:,gyermekünl.. Ha 
más állomáson izolqálatot tel
J<,si1ő i·asutas bari.t2immal 
öss::ejövü,i!.. mindig ilyen 
parncrt lcíváno/; nekik. 

- Tudja, Ul35 6!:1 vng\·ok 
itt. a •zemem elűtt nJ\t fe-1 a 
gY(1r. A \·asút sokat se�ítelt 
nekik é�.;; m ,g tC)bb�t kh·in 
ter>ni érlük. De ők is m�";Él'
! ik  a nii gondja'nkat. Náluk 
nem s:á1,1ít a szomba t, i-agy 
t'C!St. nw p, ndildig rak.odnaJ.:, 
amil.:or be;;,-J�e:.il:. a 11-ycr.t:áru, 
rag•f iirc. var.ont l;a pnak. Még 
sosem forrlult elő. hogy bir
ságpén�t fi�ettelc t•orna. Ha 
beme�1·ck a g ·:,\rba, 01'·2-n, 
mintha h,zn W.nnék. Minden
n:ip me �1(, to��101n őket. n1eg
néze1n nü é1�Jit3-..zett és mi me�, t 
c1. A húnop \·•;gé11 kf, :!.i�en 
úllíl.íuk L'.f:<ze a következő haYi 
pl'ogramot. 

- A 1ionzetTg, :..ir egyenle
tesen dolgo:t.ik - fol>·latja -. 

hm·onta 300-350 kocsijuk 
\'an. I t,·enkor össze) inkább 
exportra· tcrmelne1,. Vigyúz
nak a törékeny út·L1kra, s olyan 
go:1<iosan rakodnak, hogy mé-g 
nem volt bales:!llik. lUgi, k i
próbúl t  emo2r<:!k \·ég1Jk ezt a 
munklit. Az iJ e1•edményeiknel, 
- a kifrnyél; legna9yobb ipa
ri ü :e;nénel,; - kös::önhetjiik, 
llogy á!lomcísu 11I;: ismét él
ii=ems:i11tc,1 teljesítette l-1/I. 
,wgyedfri tcrrJt. Terülatün
l,ö:1 a 1 3-RS Volán is jól dolgo
zik. igv ö�szehnn�olt munká
rnl. sz.iale fcnnnkad:ís nél
küli a forgalom. De griíződje
nek nlt>-� sza,·ainu-ól, besz(l
jen Tóth Fer nccel. a konzerv
gyár &zá!lítúsi o,�túl 1·,·ez�léíjé
\'el, nem is !;el! felkeresnie, 
n1en n1inck.nn::1p kt\lszer meg
látogat. 

l\Iint az ó1·a. olvan pontos 
Tóth rcrcnc délt1!t\ni vizi tje. 
A 111:.igas. ilsz hajú emb-er sze
reti a 1.,1 Ionús re,1det. 

- !Lt é1·c ve1eiem a .,z.íllí
!úsi O<-il:ilvt. kor.'.ibh·•n az 
AKÖV-nél uotg,ntam. Tudom. 
mit jell"llt n rnsi'tt.nak a gyors 
és pontos rakodás. Kö:ös ér• 

dekün1., hogy a mu nka s::er

vezette11 mc11je11. 'l'.ll'aly a 
Központi Suíllitási Ta:1ács or
szúgos versenyén szép helye
zést értün�( el. ez.ért két �·"a
gonbajáró" targonciit kaptunk. 
Az.óta meg ,iob!J•an beestilj lUr 
a munka ért<'.·két. Október 15-
én zárult az iclei verseny elsó 
szakasza. december végén fe
jeződik b:? a második. Kíván
csian ,•árjuk, mi lren ered
mémt érün', el más üz=ek
hez �i�zonyíixa. 

- Úgy érzem, a vasút és a 
gyár kö:;ött 1,ölcs;.inös a biza
lom. Az idén megpróbálkoz
tunk a konténeres szfülíttíssnl. 
A pécsi ig.azgatú�g minden 
segítséget megadott, de ma 
még szerén.vek a lehetőségek 
ahhoz, ho;(y a ktU1ndni ren
deltetésű almnsűrílmém·einket 
ily módon jutfassul, el a tetn
geren túlra. Pedig megnö\·el
hetné-n k  iekintéh·ün.ket p3rt
nereink előtt. Talán egv-1,ét 
év múh·a si!;eresehb próbát 
teszünk. an1il;or múr m�Jfele
lő e-,zköze' :1k lesznek ehhez -
fejezte be beszélget<ésünket 
Tóth Ferenc. - molát -

zető téeszeken. kívül, egyre 
több újabban létesülő üzem te
remt csábító alkalmat. 

Inkább kevesebben 

- De a vasút hiába fi:zetne 
többet, a pénz nem mindent 
oldhat m eg - mondja az állo
másfőnök. - Mi olyan embe
reket szeretnénk a vas-úthoz 
kötni, akik képesek lelkesedni 
a hivatásukért. Ezért !gyek
sz.ünk a hO'ZZánk kerülő dol.go
zókknl megismertetni a vasutas-

A �  év vegéig 

lúson vannak. T. T. 

öt M32-es Oiesel-hidraulikus mozdonyt kap a MÁV 
Rövidesen új típusú Diesel

mozdony jelen ik  meg a MAV 
vonalain.  Az új mozdom·t a 
Ganz-MA V AG tolató és pálya
ud\•ar:i rendező, illel1:e mellék
l'onali személy- és tehervo
nati szolgálatra alakítottn ki, 
a MA V kívánsá�ai.nak megfe
lelően. Az 1\1,12-es soro:at1í, 
DHM-6 típusú Diesel-h idrau-
1ikus qép első öt példá1111át az 
év végéig üzembe helyezik. 

A mozdonv Cőbb mti<J,Zuki 
adatai a következők: legna
!!"obb sebessége 1·onalon 60, 
tolató üzemb€<:1 22 km/óra, 
né\'leges teljesítménye 400 LE. 

Az M32-ese<k egy részét ké
sőbb vonatfútési generátorral 
is ellátják. !gy lehetővé válik, 
hogy kis terhelésű személy◄ 

vonatokat télen is továbbítson 
a mellél,vonalakon. 

Az M32-eseket különféle 
biztonsági bernndezésekkel is 
ellátták, hogy üzemzavar ese
tén k özvellen beavatkozással 
elhárithassák a veszélyt. Ha 
olyan rendellenesséf! fordul 
elő. amely üzemzm·art oko�> 
hat, a berendezések jelzést nd� 
nak. A fékberendezés a MAv.: 
nál használt Knorr-rendszenli 



A Vörös Újság 
születésnapjára 

A magyar sajtó napja al
kalmából, a Vörös Újság 53 
éves születése napján, a 
múltra emlékezünk. Arra 
az újságra, amely történel
met csinált. 

ötvenhárom évvel ez
előtt, 1918. december l-én 
- vasárnap délelőtt - tar
totta első nyilvános gyűlé-
sét a Kommunisták Ma-
gyarországi Pártja. Ezen 
Kun Béla felolvasta a párt 
programját. Majd elmond
ta, miért van szükség egy 
új típusú, forradalmi párt
ra. Megemlítette az Orosz
országban végbement bol• 
sevik forradalmat, amely• 
ben sok magyar internacio• 
nali.sta példamutatóan vett 
részt. 

Kun Béla végül bejelen• 
tette, hogy pár napon belül 
megjelenik a párt meg nem 
alkuvó, forradalmi sajtóor
gánuma, a Vörös Újság. Ez
után felolvasta a lap mun
katársainak és a kiadóhiva
tal vezetőjének nevét. 

A Vörös Újság első szá
ma 1918 december 7-én je
hmt meg 5 ezer példány
ban. Fél óra leforgása alatt 
kellett széthordani a példá
nyokat, mert a rendőrségi 
elkobzás veszélye fenyege
tett. Az őszirózsás forrada
lom ugyan kikáltotta a saj
tószabadságot, ez azonban 
csak formálisan volt meg. 

Mi tette vonzóvá a Vörös 
1J"jságot a párt és a dolgozó 
tömegek szemében? 

Mindenekelőtt az. hogy 
ez a lap volt az első Ma
gyarországon, amely telje
sen megszabadult a tőke 
befolyásától és a cenzúrá
tól. Hangja megegyezett a 

forradalom továbbfejleszté• 
sét követelő tömegekével. A 
magyar sajtóban ezelőtt 
ilyen hang ismeretlen volt. 

A lap büszkén hirdette 
kommunista mivoltát, kéz-

VÖRÖS UJ SAG 

ről kézre járt. Kollektív 
szervezőként toborzott sok 
tagot és új híveket a párt 
részére. A párt növekedé
sével gyarapodott a Vörös 
Újság olvasótábora. Feb
ruárra már 40 ezerre emel
kedett a példányszám. Vé
gül pedig 350 ezer példány
ban jelent meg. 

A Vörös Újság politikai 
súlya kezdettől fogva nagy 
volt. Nem csoda, hogy az 
uralkodó pártok és hatósá
gok ellenségesen fogadták. 
Többször betiltották egy
egy számát, de még ezzel 
sem elégedtek meg. meg
vonták tőle a papírt. 

A lap általában négy ol
dalon jelent meg. Nem
egyszer barna csomagoló
papírra nyomták. Erre em
lékezve írta Kun Béla a 
Vörös Újság tizedik szüle
tésnapján : ,,A rossz papí-
1·on elhalványodhatik a fes
ték, de nem halhat el a for
radalom lüktetése . • •  " 

Az itt bemutatott Vörös 
Újság első száma nemcsak 
sajtót,örténe';i érdekeoség, 
han�m történelmi jelentő-
ségű dokumentum is. , � 

Ugr6czky Mihály 

A TANCSICS KÖNYVKIADO ÚJ KIADVÁNYA : 

a Brif ádélet zsebnaptára, 
Ismét gy,a.rapodott a szocia

lista brigádoknak szóló, velük 
és gondjaikkal foglalkozó ki
adványok száma. A Táncsics 
S.rokszervezeti Könyvkiadó 
1972-re első ízben adja ki a 
Brigádélet zsebnaptárát. A 
zsebnaptár hasznos tudnlva
lókat 1artalma.z a szociali,s.ta 
brigádok vezetői és tagjai szá
mára.. 

A tetszetős kiállítású zseb
könyvben a naptárrész után 
sokféle útmutató, tájékozató 
szerepel. így többek között he
lyet kap benne a szocialista 
brigádmozgalomra vonatkozó 
országos érvényű., legfonto
sabb ha;tározatok ;egyzéke. 
Ismerteti az útmutató a szo
cialistia brigádok anyagi és 
erkölcsi jutalmazásának for
máit, a kitüntetési rendszert 
és az abban meghatározott fo
kozatokat. 

A naplórészbe bejegyezhe
tők a brigád legfontosabb 
adatai, a tagok, a kollektíva 
mun:kateljes.íbménye stb. Ily
módon tehát bizonyos érte
lemben a brigád krónikájává. 
naplójává is válik ez a hasz
nos ki.s könyv. A vállalások 

nyilvántartása nemcsa:k a ter
melő munkát fogja át, hanem 
kiterjed a brigád életének 
kulturális. művelődési és 
egyéb területeire is a hármas 
jelszó szellemében. 

Közreadja a zsebnaptár a 
múreumok, képtárak, színhá
zak, turistaházak címjegyzé
két. Ezrel a kulturális válla
lások teljesitf<;éhez, a szabad

. idő hasznos, kulturált eltölté
séhez nyújt segítséget. Irány• 
mutatást ad a belföldi turiz
mushoz, a tervszerű éli cél
tudatos országjáráshoz. Jó 
útikla.lauzul szolgál minda:ook
nak, aktk hazánk szebbnél, 
srebb tájaival, vidéki városai
val, azok kultúrtörténeti ne
vezetességeivel szeretnének 
megismerkedni c.�aládos, vagy 
csoportos kirándulások kere
tében. 

A mindennapi élet adta kér
dések ugyancsak s:rerepelnek 
a zsebkönyvben. Kinek meny· 
nyi tanulmányi szabadság jár? 
Mit keti tudni az e1ső9egély
n·yújtásról? Ilyen és hasonló 
lrerdések következnek még a 
Brigádélet 2J:Sebnaptár 1972. 
című szak6:z-,ervez.eti kiad
ványban. 

Két brigád segUett 

Ezúton fejezem ki köszöne• 
temet és hálámat a miskolci 
vontatási főnökség létszámába 
tartozó villamosmozdony-veze
tók Március 21. és Kandó Kál• 
mán szocialista brigádjainak, 
az.ért a fáradhatatlan és lelki
ismeretes munkájukért, ame
lyet családi házam felépítésé
nél tanúsítottak szabad ide
"ükben. 
J Én is a vontatási főnökség 
dolgozója vagyok, s kisfia!I1�t 
egyedül nevelem, ezenkívul 
édesanyámat is eltartom. A 

brigádtagok segítsége nélkül 
belátható időn belül szinte be 
sem tudtam volna fejezni az 
elkezdett építkezést. 

Kösronetem nyilvánításával 
egyben azt kívánom a Márci
us 21. és a Kandó Kálmán 
szocialista brigád tagjainak, 
hogy éljenek boldogan szeret
teik körében, és ha tehetik, se
gítsenek máskor is a hozzám 
hasonló sorsban élő munka
társaik-on. 

Takács Andrásné 

MAGYAR VASUTAS 1971. DECEMBER 1. 

Népszerű a politikai tömegoktatás 
hogy a területi bizottság mel
lett önálló is-mere>tterjesztő 
előadói kört hoz11,11k létre. Jó 
e�edmény az évi 100-150 M
ta,János felnőtt iskolai tovább
tanuló. De l)atározobt az a fe-l
fogásuk, hogy a ga-zda.sági ve
zeLókJrel való johb összefof,ás 
többszlörösére emeLheti a je
lenlegi eredmén,rekel. 

a Jzegedi igazgatóság szolgálati helyein 
A szegedi t-erfüeti bi1Z10tlts:l.g 

kulturális, a,sµ tációs és po:opa
ganoa bbottsága, Gulyás Fe
renc vezetésével na,gy gon� 
dosságe,:.al, körült-ek1ntő szer
vező mun,kávail. készítette elő 
az 1971/72. évi oktatási éva
dot a vasútigazga-t.óság terü
letén. A s-zakswrvezet köz
ponti vezetősége oktatási 
Lrán.yelveinek megfelelően 
már a nyár közepén meg
kezdte a szer1•ező munkát. 
Júliusban kult-úrfelelösi, au
gusztusib,a,n ped!,g svb�titkári 
értekezileLen határozták m� a 
sza,f:•mervezeti 1bi7.ott�gok 
terunivalóit. 

Kihelyezett esti iskolák 

A nu,·ole általános iskolai 
felnőtt o!datásba,n az elmúlt 
évben mintegy 120 vasuta.S fe
jezte be tanulmányait. Most 
az új tanévben a korábbi esz
tendők 10 hónapos t.and'oly,ann 
lcu=isaival szemben szapo
rodott az olyan szolgálati he
l'V"ek száma. al10l öt hónapon
kén.t egy�, osztályt léphet
nek előre a felnőtt oktatá-s
b8,n rés.z,vevő vasutasok. Ki
helyezett ooti általános isko
la mtiköd.ik Békéscsaba, Kis
kunha.l,a.s és Kecskemét állo
máson. !gy munka után. a 
szolgálati helyen szeJ:VeZett 
körülmények köZJött tanuJhat
na,k a dol,go7.ók. E módszer 
el ';erje-sztésével má.<-íé1"'2:eresé
re '!1.Ött a továbbtanulók szá
ma. A következő tan,évbe<n 
arronba.n ennél is nagyobb, ki
terjedtebb 8kcióra lesz szük
ség a fejlődés gyorsítására.. 

A smk.s.zervezeti bizot(1;á. 
gok szervezéssben működő 
politwcai töme,gokltatiáfmak is 
sikere van a szegedi vasút
lga:z,ga,tóságnál. Az utóbbi lcét 
év alatt me,gkéts.iel'eződött a 

politikai t,a.nfolyamok hallga-
tóinalc száma. 1969-ben 97 
tanfolyamon 1600--an, most 
az 51 szakszervezeti bizott
strgl'lid • 17fJ tu,if1tllJ!ffll,On 3300-
an tan tn � �r gor.,:.iot f -
dítottak az építési és pálya
fenntartási főnökségek do]go-
2lÓi lkooötti szervező munkára. 
Eredményeként pélldáJul a 
szentesi építési fónöklségn.él 12 
tanfolyamon 220 dolgozó ta
nul. Na,gy eredmény, hogy 
minden épí1ksverebőségnél és 
na,gyobb munkás=ílláson, a 
hódmezővásárhelyi pálya
fenntartási főnökség minden 

S:,,erenosés véletlen, hogy 
vonatunk is abban az időpont
ban érkezett Debrecenbe. ami
kor a „Zrínyi Ilona" bri.gád 
tagjai - azaz az állomás sze
mélypénztárának dolgozói -
kias.i t szuss:za.n.n.i tudnak, dél
előtt 11 tájban. 

Életükről, hétköznapja.tk:ról 
Pataki Elekné brigádvezető és 
Na.gy Sándor pénztárfőnök -
az állomás mind a négy bri
gádjának kész.5éges segítője és 
szakmai tanácsadója - fel
váltva inf� 

A létszám a régi 

- 1964-ben alakultunk. s 1'Ö
vid időn belül szocialista üzem
rész lettünk - mondja Pata
ikiné. - Az utóbbi három év
ben =é!yi változások ugyan 
történtek nálunk. de a lét.szám 
a régi : most is 18-an vagyunk. 
A kilépők helyett fiatalok: Ta
mási Dezsőné, Kállai Ferencné 
és Palotai Katalin „frissítették 
fel" a brigádot. 

- Könnyen beiJJleszkedtek-e 
a közösségbe? 
- Nagyon is hamar - ves2li 
át a szót Nagy Sándor. - A 
18 éves Palotai Kati például, a 
személypélnztári vizsga letétele 
után már három hét múlva 
önállóan dolgorott, anni bi2l0ny 
elég ritka a szakmában. De '!l 
többiek is gyorsan beletanul
tak; igaz, a régiek vállvetve 
segítettek a.z újaknak. 

- Ki hogyan képzi �t? 

szakaszán, Kecsk,e,mét és Kis
k,órös áHomás. mi.nden turjá
ban müködilk ta,n.f-Olyam. Kü
lön nagy fi'l!y�Lmet fordítot
bk a kh5- és köz.ép wlgálati 
heilyek dolgozói kw,öt,t;j politi
kai ok-tat.ás m,e,gszervez.ésére, 
Ereclmém'ekknt ez éV'ben 28 
olvan kis állomáson rndult 
sza.l;sze "':ezet.i poJ"otikai tanfo-
1'·8„n. ahol korábban nem 
mf,köd""tt. s a.hol az ö,�szlét
szám csak 10-15 fő. 

KeYes a propagandista 

A Sze:;-9d és környéki vas
utasok differ-enciált vilá�néze
ti, tfur<.ada.lmi érdeklód� a 
tanfolyam típusok száma és 
léf,;z:ima híven tükrözi. A 
Társada.lmunle időszerű 1:,..r
dése-1 témából 102 tan.folya
mon 18-10, A szoclali.sta de
mokrácia kérd-ései 1,"-má•ból 48 
t:info,\·am keret�ben 800, a 
Világpolitilc<1.i lcérdések i&má
ból 20 tan.folyamon 400 dolg!O
zó t.anul. 

Mé,g több tan.folyamot s 
töbob hallgatót is nyilvántmt
hatnának a sz;ei!roi t.erületj 

munkásakadémiúk. Szervezői 
a sza.k:,zervezeti bizottságok, 
de növ-elwő feladatot vállal
nak e mun,ká,ban a swl:!lala1i 
helyek vez,etői is. 1968-71 kö
zött a tanifol;•amok száma 
nőbt, a hallgatók.'. pedLg meg
duplázódott. Jelenleg közel 
ezer dolgozó látogatja Nmd.• 
szeresen az elóa.dá.soka.t. 

Ntm pihennek babéraikon 

Bármennyiire su.erényan íté
lik meg mu.n1kájukat a terüle
ti bizott:ság vezetői, a körül
ményekhez mérten fi{Jyele-mre 
méitó eredményeke,t értek e!. 
Mégsem pihennek meg a oo.
bérokon. Rendkívül józanság
ra vall az a fel ismerés, hogy 
a rui,gy szaksrer\'ezeti bi7.ott
s,á;gok a TIT megyei szervei
vel együttmű\.-wve ma,guk is 
megoldják természettudomi
ruyos ismeretterjesztő felada
tukat. Fokozott segíbs.éget kell 
nvújta,ni azorubain e munká
ban a kis- és. kil7.kpszolgálati 
helyek szaks7,ervezeti bizott
ságainak. Ezt úgy oldják meg, 

Most t>izsgá!ják, miért csök
kent az elmúlt években 4 
könyl'tárale t1; könyvbeszer
zési ösiszege. Ncmcsak vizsgál
ják, de tesznek is azért. hogy 
több új könyv kerüljön a 
könyvtárak polcaira, az olva
sok kezébe, mint az elmúit 
évben. Területi küldött vála,;z. 
tó értekezletük útmutatása 
nyomán javítják a KISZ-szer
vezetekkel az együ!tmúkiidé
süket. Ettől azt várják, hogy 
színesebb. értékesebb. főként 
pedig több ifjúsági akadémiát 
tudnak indítani a fiatalok 
nagyszámú, részvételével. Min
dennél értékesebb, ho,:,y hossz•í 
távra alakították ki szervezeti 
k<>retüket, mellőzik a gyakori 
és fölösleges - sok helyütt di
vatos, de eredményt nem ho
zó - látszat átszer\·e-zé5eket. 

!gy formálják a Dél-AJJöld 
va-sutasa.ina.k tudását, a wrü
leti bizotlság vez>ető m.unom
társai, szak,szerve7..eti biwttsá
gni a �eg„>d,i i,g�tóság be
rületén. 

Ková-Os Gy. János 

biwtt:.---áp,.-on, ha több jó felké- �------------------------
szültségú propagand.istával 
rendelkeznének. A dol<to:z.ók 
kiterjedt éroeklődéshnek jö
vőben.i kie'Légíbése s a poUti
lmi továJbbk.ép,z-és fejlesztése 
frd.ekében már most nagy 
gondot ford'ita.naik a követke
ző eszt-endó leendő új propa
gandistáinak képzésére. 

A kilencta� okm,t,isi bi
zottság a sz,e,groi vasútiga:zga.
tooág területét felOS7iootta tag
jai kö7.ött vona.liaJk, szo�füiti 
h.elyek szerint. A bizottság 
eg3--egy tazja több éven át 
azonos terület-E-n, azonos 
szakszervelX'ti biwtt'>ágoknál 
segíti a politik.a.i és ál ta,lános 
szerve-z.ó mun,kát. Hasznos 
módszer, jó elgondolás. 

A szakszervezeti politikai 
tömegok.tat.ó munik.át jól eg,é
sziit.i lti és a viil.ágnézeti neve
Léooen fontos helJ-et :C,oglal el 
a ��id&nwí.1ilJOII i.s11W
retter}e:;:::tés. 1967-t.ól. évente 
10 ezer hallgatója van annak 
a 250-270 el-őadá.snak, me
lyet egyedi előadáskélnt vagy 
előadás-sorozatokb:i.n tarta
n,a.k különböZJŐ tudomány
ágak. képv�lői, tolmácsolói a 
vasutasok kömtt. A szakmai 
múvelt.ség, a vasúhi ismere• 
tek szervezebt terje5Ztésének 
jó kierebét adják a músza,ki 

- A kötelező s=akvizsnával 
mindenki rendelkezik. ötnek 
érettsé{li;e van, hárman - a 
levelező tagozaton - most ké
szülnek rá. Máthé Lászlóné pe_ 
dig második félévét végzi a 
tisztképzón, s példáját az idén 
érettségizettek kö:iül, lretllen 
szándékO"Ltlak követni. Az meg 
termés2Jetes, hogy kivétel nél
kül sza,ksrervezeti oktatásban : 
a Világpolitikai kérdések című 
taru'olyaman veszmek részt. 

- De az _,egyébbel" sem kell 
szégy,en,keznünk - sz6l közbe 
Patakiiné. - Színházba, mozi-

Köszönet a vasutasoknak 
Még tava.sz volt, amikor a Magyar Nők Országos Tanácsa 

kiadta felhívását: Takarót a ri<>tna.mi gyermekeknek! 
Népünk. a társadalom valamennyi rétege - ezen belül a 

t•asutassá.g na,gy családja - megkülönböztetett érdeklődéssel, 
nagy rokonsze,wvel, egvüttérzéssez és segítőkészségael fordult 
a felhit„ást követően a hősiesen harcoló vietnami nép felé. 

Vasutas dolgozóink, nóbizottsága.ink, szocialista brigádjaink 
egy emberként összefogtak és egyre-másra gyűltek a forintok, 
a Ulkarók. A vietnami nép számára ezek nemcsak puha, jóté
kony meleget jel.entenek, Ennél soklca.l többet! Ezek a takarók 
a barátságot, az igazi értelemben vett emberséget, a népelc szo
Udaritását és békeakaratát is jelképezik. 

Vietnam tántoríthatatlanul küzd az emberiség legszentebb 
ügyéért, a szabadságért, a békéért. Hazánle békeszerető embe
rei kezdettől figyelemmel kísérik ezt a.z emberfeletti küzdel
met. Nem maradtak tétlenek és közömbösek. A legkülönbö• 
zőbb formákban és módon nyújtanak elismerésre méltó segIt
séget. Ezt példázza a �>ietnami takarómozgalom i.s, melynek 
surán közel 500 darab takarót és majdnem 330 ezer forintot 
adtunk át közvetlenül a Magyar Nők Országos Ta.ná.csá114]c,, . •• 

Ezen túlmenően, 4 vidéki szolgálati helyek egy ,-és,:ének. 
adományait más szervek nőbizottságai útján ;uttatták el az 
Országos Nótanácshoz. akik gondos csomagolás után egyene
sen Vietnamba irlÍnyítják. A 1:a.sutas dolgozók ismételten be
bizonyították. hisznek abban. homJ a népek barátsága. test
véri együttműködése és szolidarittisa a legnagyobb erő az elő
rehal.ad.ásért a békéért folytatott küzdelemben. 

Minden 'takaró, amel11et küldünk, egy-egy ;elképe annai., 
'1.ogy veled vagyunk Vietnam! 

ba. - ötünkne1; filmmúzeumi 
bérlete van - 11,(l{}yon szere
tünk ;árni. őszintén mondom, 
olvasni sem azért szoktunk, 
mert vállaltuk. Tfz tagunk 
például az állomás könyvter
jesztőjének állandó vásárlója. 

8133 forint a takarékban 

- Mindenben segítjük egy
mást - kapcsolódik a besrel
getésbe Kovács Sándorné aaa
pftó tag. - Soha nem felejbem 
el a brigádnak, hogy amikor a 

Tóth Jánosné, 
4 Vasutasok Szakszervezete 

-n.óbizottságának vezetője 

nyáron hirtelen megbeteged
tem. az egés--z télre szánt ba
racklekvárnak valót befőzték 
helyettem. De nem csupán egy
mással törődünk : megalakulá
sunk kezdetétől patronálunk 
egy állami gondozott 1..-i.slányt. 
Nagyon SZ&etiük. és amikor 
csa.k lehet meglátogatjuk. fel
váltva kihozzuk a hét végére. 
A nevére szóló takarélebetét
könyvbe már 8133 forintot 
gyűjtöttünk össze. 

- Gondjaik? 
- Főként az állomásépület 

rossz beosztása miatt adódnak 
- válas:rolja Pataki Elekné. -
Az utasok rohannak, a jegyért 
állók sora pedig akadályozza 
őket. tgy mindenki ideges_ és 
ingerültségüket sokszor raj
tunk töltik ki. Ne.1<ünk még 
ilyenkor is a lehető legtürel
mesebbnek kell lenni. Hoizy ez 
így van., azt a pan.aszkönyV is 
bizonyítja : 1971-ben a hét be
;egyzés közül, egyetlenegy 
sem kifogásolta. a pénztárosok 
viselkedését. Pedig közel 5 mil
lió darab jeg'l/et adun.lc el ha
vonta! 

- A trzennyolc nő egy;nias
sal hogyan fér meg? - fordu
lok Nagy Sándorhoo:, úgyis 
mint pénztárfőnökhöz, úgyis 
mint „patrónushoz''. 

- Mindenhol előfordulnak 
apróbb súrlódások, ez a munka 
hevében természetes. De véle
ményem szel'int ez a kollektí
va nagyon ;61 együtt van. 
Szorgalmasan dolgoznak. min
denben segítik egymást, és ha 
adódik is néha köztük össze
koccan.ás. hama;r elsim!tjáik. 

- Miért jó b1;gádtagna,k 
lenni ?  - kérdezem Kovácsnét. 

- Ugye, elégedett velünk? - kérdi Kovács Sándorné a 
paltónustól: Nagy Sándor pénztárfőnöktól. 

- Sokkal jobba,n egymáshOz 
tartozunk. mint azelőtt. S ez 
nemcsak a munk-ában, de az 
egymás iránti me�becsülésben 
is nagyobb emberi :rangot 
ad . • .  

(Purl Gusztáv felvétele) L. Simon Zsuzsa 



1971. DECEMBER I.  1\í \ f:YA H V ASUT S 

Debrecenben már népszerű 
/ 

a konténeres áruszállítás 

Tel jesítették 
ez évi tervüket 

Kin.ek van helye 
közöttü_nk? 

1-Iálákodnak a debreceni ioa
ri és kereskedelmi vállalatoi a 
vasútnak, dicsérik a k!lzdemé
nyezést, a szállítótartályos fu
,·arozás népszerüsítését és be
vezetését. 

A Magvar Gördülőcsapágy 
l\iü.vel, szállítási üg:, intézóje 
például azt mondja: - Az 
idén, mióta a vasúti konténer
forgalom előnyeit kihas:mál
juk, havonta mintegy 20-30 
e:er forint értékű csomagoló
eszkö:::t takarít meg vállala
tunk . . .  

Nem remélt eredmények 

megteremtésével, az azóta el
ért eredményekkel tovább nö
veltlik a vasút jó hfrét, tekin
télyét . . .  

- Mi kellett az el5!eltéte
lek megteremtéséhez? 

- Először is a MÁV Autó
ftwarozási Főnökség helyi kí-
rende!Lségének bei>onásával 
gépkocsi-baúst alakítottunk 
ki Jelenleg öt teherautó áll 
rendelkezésre a vasúton érke
ző szállítótartályok helyszínre 
fuvarozás.füoz, de szükséi:t ese
tén több jármúvet is igénybe 
vehetünk. Az álrakáshoz egy 
tíztonnás darut állitottun1, be. 
Tekintettel azonban ar•·n, hogv 
az úgynevezett 20-30 lábas 
konté!'erek súlva rnkottan lé
nregescn na'!;obb, nemrég 

kívül a gépkocsivezetőket, 
mint árukísérőket, anyagilag 
érdekeltté kellene tenni a ra
kodási és a menetidők rövidí
tésében, valamint a mellékdí
jak növelésében. Szállítsanalc 
tehát egy-egy szol�ilatukban 
több árut, és szükség esetén 
intézkedjenek a gyorsabb ra
kodás érdekében. Ha pedig a 
fuvaroztató hivatalos darab
számlúl"-st kér, ők képviseljék 
ebben a minőségben is a vas
utat . . .  

úgy látszik, Debrecenben 
valóban mindenki kész többet 
tenni a jó ügy, a máris nép
szerűvé vált módszer további 
elterjesztése szolgálatában. 

Kovács József 

Debrecen-Fatelep állomás 
dolgozói november 13-ra telje
sítették évi si.állítási tervüket. 
A december 31-ig előirányzott 
47 300 tonnával szemben az 
említett napig 48 050 tonna 
árut szállítottak. 

A jól összehangolt munkát 
Szigetvári Gábor főtanácsos, 
állomásfőnök szervezi. irányít
ja. A kiváló szállítási ered
mény ezen kívül Ba,!ázs Arpád 
forgalmi szolgálattevő bronz
koszorús szocialista brigádja, 
valamint az üveges Im,·e által 
vezetett ezüstkoszorús szocia
lista brigád nevéhez íüződi.k. 

IG!>-s János 

H úsbavágóan fujó cikk jelent meg az Élet és Irodalom 
október lö-i i,;mmában. C.:l;Ouri .Sándor . SótetJJg, vila
gossáo cirnű irá&a. L,átszólag nem n.:igy ügyrnl szól�. 

Csak arról, hogy amikor Széke--.;(ehé1-várról Buda!)éstte uta
zott, a má.sodo.s,;..ályú kocsik ros,;zul voltak kivilágítva. A 
ros3z világítás miatt nem tudott olvasni, ezéi·t útnnnt a jol 
kivilágított eL;ö u.;zt„!yba. A jcg_fviz.sgaló ter,nés,,eve;.cn :!9 
forint pótdíjat k&vet-elt tóle, amelyet - irása sz3rint - ak
kor sem hajlandó megfizetni, idézem : ,,ha it.t helyben vérta
núságra k.árhozta(nak". A becsüleias va,;utasok - szeren,,sé
re ők vannak többségben - nem emiatt til takoznak, hanem 
azért, mert az író önvallomása szerint már ai<:>'.lrata ellenére 
,,túlérzelcenységi nyavalyába." esett, s ha vasutast lát, oo-zlö
nt;sen görcsberánciul, s ha vonatot, elöati az epe. Ha valaki
nek görcsberándul a keze, ne irjon a vasutasokról, még 
akko,· sem, ha író az illető, mert ez a leglcitű.nőub irásook i.< 
értékét veni, hitelét rontja. 

Az egyilt debreceni iskola 
tantestületének véleménye így 
hangzik:  - Bámulatos az a 
gyorsaság, amellyel a konté
nerbe rakott árukat a vasút el
juttatja a címzetthez. Ennek 
köszönhetjük, hogy a Budapes
ten készített tankönyveket a 
nyomtatástól számított 24 órán 
belül megkapta a város min
den iskolája az új oktatási év 
megkezdése előtt . . .  

kaptunk ígéretet egy 40 tonnás ---------------------------

Elsó olvasás után rögtön meg akartam válaszolni Csoóri 
cikkét, de elóbb helyesnek látta·m utánanézni :  mi az igazság, 
hol is tartunk jelenleg a lciiltu rúit szem,élys:::cílUUíssa.l. Kio.e
r�t, . hogy a valóság sokkal szomorúbb annál, mm,t amilyen 
kepet Csoóri Sándor festett ításában. 

A helybeli Centrum Amház 
szállítási osztályvezetöje ekép
pen nyilatkoznc - őszintén 
megmondom, hogy mi kezdet
ben idegenkedve fogadtul, a 
MÁV kereskedelmi szoli:tálatá
nak ajánlatát, amikor a konté
neres szállítás előnyeire hívta 
íel a figyelmünket. A végén 
mégis megpróbálkoztunk az 
ajánlott módszerrel, és nem 
f'emélt eredmények birtokába 
jutottunk. Azóta a rakva érke
ző szállítótartályokat - ame
lyek az árukat, iparcikkeket 
előállító vagy forgalmazó vál
lalatoktól, tehát „háztól házig" 
hozzánk érkeznelt - meg is 
rakjuk nyomban a visszatérő 
göngyölegekkel . . .  

Hasonló elismeréssel beszél
nek tapasztalataikról a Textil
-nagykereskedelmi Vállalat, a 
Mi!anyaggyár, a G umiipari 
Vállalat debreceni gyárának 
illetékesei is. Az Alföldi 
Nyomda vezetői pedig a konté
neres nemzetközi szállítás elő
nyeit méltatják, miután hét
nyolc. darab S7-'Uitótartályt 
ralcrtal!: i;neg egyeuként 20-2¾ 
tonna súlyban, különféle 
nyomdaipari termékekkel -
fö!tént gyermekeknek ké�zített 
kifeató- és meséskönyvekkel -
egy angol cég címére. 

l\Icgteremtették 
11- felt.ltelekct 

De vajon mit mond minder
röl Németh József fotanácsos, 
Debrecen állomás kereskedel
mi állomásföniik-helyettese, 
aki az eir..�k legfőbb szorgal
mazója volt a konténeres szál
lítás népszerúsítésénelc, elter
jesztésének? 

- Most egy é,·e annak -
emlékezik Németh József -, 
hogy a debreceni vasutigazga
tóság kereskedelmi osztályával 
karöltve megbeszélésre hívtuk 
össze minte,zy 30-40 helybeli 
vállalat megbízottját, és rfunu
tattunl< a Budapest-Józsefvá
rosban már régebben alkalma
zott és a világszerte mindjob
ban tért hódító szállítási mód 
előnyeire. A kezdemé11?1ezzs 
sikerrel járt, s az előfeltételek 

daru beszerzésére. Sajnos, a 
teljesítménynek egyelőre ha
tdrt szab az is, hogy a géplw
csilc nyolctonnásak, de talán 
ebben a vonatkozásban is sike-
rül majd elóbbre lépnünk. A 
szállítótartályokból egyelőre 
elel(endó a 75 darabos készle
tlink, csak hó végén, vagy a 
negyed6vel, lejártakor fordul 
elő, hogy az igényeket nehezen 
tucijuk kielégíteni. A rendelke
zésre álló konténerek állandó 
mozgasban vannak, továbbítá
sukhoz mindig a kijelölt gyors
tehervonatokat használjuk fel. 
Ke;:detben inkább csak Buda
pest-Józsefváros-Debrecen vi
szonylatban szándékoztuk a 
konténerforgalmat bevezetni, 
most a:onbati már Miskolcra 
és Győrbe is elég rendszeres a 
,.konténer-járat". Sót, most már 
Nyiregyházlira és HaJdúbö
szvrménybe is vállalunk szállí
tótartályos fuvart gépkocsival, 
vagyis vasútra való átrakás 
nélkül. Ezt inkább csak akkor, 
ha a fuvaroztató fel visszaút
ban is rakott tartályokat küld 
a debreceni telephelyre. A je
lek szerint hamarosan Székes
fehérv!ir és Pécs viszonylatá
ban is sikeres lesz a próbálko
zásunk . . .  

A.kii. a legtöbbet lelték 

A szerveze.:ó és felvilágosító 
munka legjobb „apostolai" kö
zé sorolják Debrecenben Né
meth Józsefen kívül Felcser 
Lás7,/ó felügyelőt, aki az igaz
gatósá� kereskedelmi osztá
lyán dolgozik, s naponta ér
deklódik, intézkedik a szállítás 
zavartalansága érdcktlben. Az 
állomúslak közül Bálint Domo
kos fuvarozásszervezó, Kondo
rosi Pál. Csényi Sáridor és Czi
pó Lászlóné darabárus irányí
tók ne\"éhez füzö„nel: a konté
nerforgalom kiváló eredmé
nyei. Ez utóbb;ak Jó munkáját 
a rendes negyedévi prémiumon 
felül 500-500 forint jutalom
mal ismerte el a s?�kszolgálat 
vezetősége. ők azonban még 
sokkal töbhet akarnak tenni az 
új módszer elterjes,:téséért. 
Már van is újabb javaslatuk : 

- A �,állalatokat mea kell 
győzni arról is, hogy saját ér
del;iilc korszerű fogadó mktá
rakat létPsíteni. A szállítás 
gyorseság,\t ul!Yanis a tartá
lyok lassú kirakása (pincékbe 
vaf!v emelet<:?kre cipelése) ked
,·ez,itlenül ellensúlyozza. Ezen 

A TÍZEZREDI K 
Sajnos, nemcsak az utasok rong,\lják teszik tönkre a 

v.asúti kocsikat, lopják ki a villanykörtéket.' vágják föl a bőr4 
üléseket, �a.i:em a vasutasok között is akadnak olyanol-, 
a�1k r<mg:3lJak a b�rendezéseket, hanyagul bánnak a rájuk 
brzott _ertekek)cel, bantó hangon beszélnek az utasokkal. 

. Mit �m er a nagy arányú múszaki fejlesztés. a vasútvi_ll_amos,�s, :1 m�gnövekedett vonat:sebesség, értéktelenné 
válik a 1-ozvelemeny szemében a sok új mozdony és kocsi 
ha a t."!sut�s_ol: magatartása nem követi a válto::ásokat, 71� 
�kkor is sotetben h_agyjá.k a vas,íti kocsit. a.mikor csak ef/!J l.ézmoz?-ulatb� . kerulne a vmany felgyújtása, s a/ckor is di
te�ef!nt hagyJalc az utast, ha csak a fíi.!Jsswbályo:::ó emel
. lft!.Jet kellene meafordítani. Százszor medírtuk és a7,t tan.ítJa}<- 8:2 oktatótisztek is. hogy az utnóki.izönséggel úgv kell banm, mmt i�end�'!Y"L. mert 11ta-:ás k 3:b1>11, mi ,,a.rnta.s()/c 
?agyunk a 11enaéglatok es a?; uta.•ok a vendé'!�/· Mi m :ru 1;:: IS -�=ar _kifordulnánk az ajtón, ha vendégsé�b;· hívn�� 

n 
5 �ives 87.,() hel?ett durva hanqon förmedne ránk a vendéoÜ

�0.�
'.'· Csakhogy a vonat megy, az utas ki sem for<)ulhat az J on . . .  

N em a jel,mté�;k adatai. hanem saját tapasztalatajm gyö-ztek 
n_ieg anol. _h<;>gy a budapesti na.g11 személypalya.ud'.'4rokra �z esti o;al.ban erke::ő, illetőleg onnan induló v_ona_t0!· na'!y resze valoban sötét. Igaz, hogv Csoóri Sándor c1icketol elteróen ezek!'.'l1 a vonatokon első o,-zttílyú kocsik ·s 1<-ozle:c�nek wtétben. Néhány kalam:kocs.ibrrn. ;edig olvan á�l

i
apotok uraJJcodtak, mint a mondabeli Augias istállójában. 
rne, erre 1s e.gy-két adat: 

Onnepélyesen Indították útnak november 19-én Budapest-Jó• 
zsetváros állomásról a. !\IÁ V tízezre<lik konténer-szállílmá
uyát. Fcla.dó,ia: a Cenirum Áruház. Rendeltetési helye: Mis-

Az egy_i_k, Kálkap;>lna-Kisterenye között közlekedő vonat k�lauzkOCSIJában a kályh;i nem vo1t már meg az ablakai< és aJtó� kis�lrve, �..etörve, az akkumulátorszekrény az alcl<u
��:atorokkal Jgyutt darabokba S7,étcSve. a kocsi belsejében 
k!thatatlan buz és szemét. Miskolc-Tiszai pályaudvaron egy �e'.tengelyes, . vasváza;sított személykocsit szükségből kalauzk_ocs1vá . a:ak,btottak at. A kocsinak minden ablakát kiver
t_ek, � atJároaJtókat __ kiszakították, a párnázott ülés,,.ket !esze" telt.ék,_ egy "'!,okba osszed.obú.lták,. az ég-5ket kihaiigálták. Kik 
tehette�? A kal.all2kocsiliban nem taxtó?J.kodhatnak utasok. 
Egyébkent a miskolci igazgatóság az <N elsó felében 1071 ab
l��ot:, 9_ függönyt, 112 szappanadagolót, 12 824 izzólámoát, 126 
é)Jeli lámpát, 110 világítási kapcsolót és megannyi más fel
szerel.� t�gyat �tolt, összesen 239 229 forint értékben. 

�re Jutunk igy? Igaz, hogy teljesí1ményein:k már 1975-kolc. 
(Laczkó Ildikó felwHele) 

MÉG EGY „NEKIFUTÁSRA": 

Két és fél millió tonna 
A szegedi igazgatóság dolgozói felmérték szállítási feladataikat 

nak tulajdonítllató, hogy az 
algyői olajm-ezők termékét az 
idén már a vasúti tartályko
csik helyett távvezetéken jut
tatják e1 rendeltetési helyére. 
A legutóbbi termelési tanács
kozáson ismertetett adatok is 
mutatják az igazgatóság dol
gozóinak jó munkáját. 

Az év háromnegyedében pél
dául az összes mozdított ám
tonnára vonatkozó tervét 

� Jarnak. Az év első 10  hónapjában 1,5 százalékkal lcerehen 
ketnüllió tonnával teljesítettük túl a magasabb árut�na ter
t•et, de a nyereségterviinkből 96 millió forint ltiányzik Ebben 
a 06 millióban benne van a rengeteg áD:ukáir, a kocsik· és fel
szer elések v.andá! pusztítása és mindaz, ami fölii51eg:es kladást, 
elpazairolt osszegeket, az ablakon izzólámpák formájá,ban ki
dobott eza-eseket jelenti. A veszteségoldalra könyvelhetjük a 
1�7 milliós üzemanyag-túllépést és azt, hagy M iskolc-Tiszai 
p.i,,yaudvar-Budapest-Ferencváros közöt-t egy irányvonat 17 
rendkívüli megállást produkált. (Ráadásul még menetrendsze
rűen is indult, ami e,n,éb kérdést is felvet!) Az is ide 
tartozik, hogy egy 50-60 kilométer alapsebességű vonat uta-
zási sebessége 22,3 km, de a tényleges sebe.,sége 17 6 ikilo-
méter. 

' 

S orolhatnúm még az adatokat, de értelmetlen volna. Jl:r
telmes csak egy dolog lehet: sürgősen változtatni a kö
zömbös, hanyag emberek magatartásán. Igaz, hogy 

munkaerőhiánnyal kü7.,dürnk, de annyira nincs munkaeróhiány, 
hogy iki ne vetnénik oorai-nikból a népvagyon herdáJóit és azo
kat, akik nemtörődömségbó! mérhetetlen kárt okoznak a be
csületes vasutasok hí,rnevének. Sokka.l nagyobb lelki.ismea:e
tcsseget ke!ll megkövetelni önimagurnktól. Aki ellelejtette a 
szolgálati esküjének szövegét, annak felidézem egy fél mon
da�t: ,, . . .  kötelességeimet pontosan, lelkii&meretesen és a nép 
érdekeinek szolgálatával teljesí.tem . . .  " 

_____________________________________ 23 688 tonnával túlteljesítette 
az igazgatóság. A belföldi áru
forgalomhoz előirányzott 

A szegedi vasútigazgatóság 
dolgozói az év háromnegyed 
részében bizonyos árufélesé
gekből 317 OOO tonnával keve
sebbet szállítottak a tervezett
nél, ugyanakkor más, hasonló
an fontos árucikkek fuvarozá
sa 341 OOO tonnával meghalad
ta a tervezett menwiséget. A 
visszaesést tulajdonképpen 
nem a tervszerűtlen munka 
o'.rnzta, hanem elsősorban an-

Aki nem így dolgozik, annak nin.cs helye loozöttün:k! 
Bermann Jqtvá.n 

Ne érjen véget 

A SZAKMAI KI MIT TUD 

Hasznos, nagy é„deklődést 
kiváltó kezdeményezés volt a 
budapesti vasútigazgatóság 
idei Ki mit tud? szakmai ve
télkedője. Jó lenne. ha a dön
tóvel nem zárulna le a vasutas 
dolgozók effajta nem"'s ver
sengése, hanem országos mé
retekben kiteljesedne a ver
seny. Más szóval : a többi ioa::
gatóság is követhetné a buda
pesti példát. 

Véleményem szerint egy ta
nulságot azért érdemes lenne 
figyelembe venni. Azt. hogy a 
versenyzők ula�ításonként ne 
egy-egy kérdésre válaszolja
nak. A verseny ugyanis így le
hetőséget adott ahhoz, hogy 
aki gyengébben tudta az uta-

sítást, de az egvetlen kérdésre 
i·életleniil jól v.ílaszolt, tovább 
jutott. Aki viszont tökéletesen 
elsaji\tította az ismereteket, de 
az egyetlen kérdésre kis hibá
val válaszolt. kiesPtt a selej
tezőn, vagy a középdöntőn. 
M{Ls nóva! : egy kérdésből 
nem lehet pontosan m<'gállapi
tani. hogy lci mit tud? 

Legyen tehát a verseny való
ban vetélkedő, s minden kate
góriában a beosztáshoz, 
munkakörhöz s1.Ukséges utasf
tásokból egyenként - 3-li 
kérdésre adjon választ a ver
senyző. Ez:íltal a döntő kiizde
lem még színvonalasabbá vál
hatna. 

Pöldi J6zsef 

Hely van, 
de helyjegy nincs 

- Elsó osztályú helyjegy 
már nincs - mondotta no
\·ember 10-én a Keleti pálya
udvar pénztárosa a 2308. szá
mú Lillafüred Expressz uta
sainak. 

útközben azonban kiderült, 
hogy az elsó o�ztályú kocsiban 
mindössze 2-3 személy uta
zott. Az ilyen esetek láttán 
jo�gal méltatlankodik a kö
zönség, s igaza van, amikor 
napirenden kéri a MAV il
l<'tékeseit: folcozottan ellen
őrizzék a helyjegyek kiadását, 
illetve elosztását. 

Esetleg érdemes lenne feljo
gosítani a jegyvlzsgálókat ar
ra. hogv az igénybe nem vett 
ülőhelyeket az indulás előtt 
vagy menet közben kapott tá
jékoztatás alapján legjobb be• 
látásuk szerint, de felelősség
tudattal az utazóközönség ren
delkPzésére bocsássák. Ez 
mind a vasút, mind az utasok 
érdekét egyaránt szolgálná. 

230 580 vasúti kocsi helyett is 
,,csak" 224 081 vagOlllt vettek 
igénybe az állomások, mert 
egy-egy kocsit átlagosan 16,63 
tonna áruval terheltek az elő
irányzott 16,43 tonnával szem
ben. 

A kedvező eredmények elle
nére is nehéz f-eladatok vár
nak év végéig az igazgatóság 
dolgozóira, ha sikeresen akar
ják zárni az 1971-es esztendőt 
.4z utolsó negyedévben össze
sen 2 millió 600 ezer tonna 
áru elszállításáról kell gon
doskodniok. Szerepel ebben 
mintegy 180 OOO tonna kavics, 
90 OOO tonna tégla, 400 OOO ton
na cukorrépa, háromnegyed 
millió tonna tranzitáru és még 
több más nagy mennyiségű 
küldemény. Ennek a szállítási 
feladatnak a részleteit beszél
ték meg a dolgozók az év 
utolsó termelési tanácskozá
sain, számolva azzal is, hogy a 
téli időjárás mindannyiuktól 
fokozott helytállást, igénye
sebb munkát követel. 

Szilád! Sándor 

KITŰZÖTT CÉL : 

az „abszolút" elsőség 

Kiváló eredmények a miskolci járműjavítóban 

Bár a MAV Miskolci Jár
müjavító üzemet eddig tízszer 
tüntették ki és az utóbbi évek
ben is mindig teljesítette az 
ország nyolc vasúti jármn
javító üzemére kiszabott fel
tételeket, minden esztendő
ben akadt ol:van üzem, ame
lyilt valamelyik feladat tel
jesítésében jobbnak bizonyult. 
Most, a hamiadlk negyedév 
eredményeinek ismeretében 
azonban a miAAolciak úgy 
érzik, hogy talán sikerül a 
Kiváló üzem címet a feltéte
lek maximális teljesítésével 
elnyerni. 

A bizakodásl'a okot ad a 
fenntartási költség kereteinek 
megta,·tása, a tel>.erl.ocsik ter
ven felül teljesített javítása, 
az alkatrészeknek 4 tervezett-

né! nag·yobb mérvű és job!J 
minőségű gyártása. Ugyanc,;aik 
sokat mondó eredmény, hogy 
a teherkocsik:na,k az üzemben 
eltöltött ideje - a beérkezés4 
tói a forgalomba újbóli k:iadá4 
sig - az előző évekhez Jc� 
pe--t több mint egy nappal 
csökkent. A tem1elékenység 
növekedése, ami a helyes 
létszám- és bértömeggazdál
kodást is tükrözi, csaknem 7 
százalékkal haladja meg a ter4 
vezett mértéket. 

A miskolci járműjavító c1o1.4 
gozói is számolnak azonban 
azzal is. hogv év végéig még 
sokminden történhet, s nagyo,n 
kell igyekezniök, ha ki akar
ják vívni az abszolút elsősé
get az erős mezőnyben. 

Pál István 
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A munkavédelem a ter1nelés szerves része Nyugdíjasok fogadása 
Míísza!dak orvcsok tanócsko:risa a szoli1oki jármüjavítóban 

/4. n1eghh·ó Szo�-nokra invi
t&lt, ahol a Vusutarnk Szal,
szervezete, a y,,·rnüj::iví•ó és 
a szolno!ü MA\' -kórház mü
bzak_i ,  mun'.�a\·Jcle:mi ,  or\�o:;i 
ankétot rendezett. A Linúcdrn
��s részvevöi és e,1 ö:.dói kü�Jlt 
� .... l'.erepeltel( a r-.1 .\. V '\"e·�é-rigr1

-

gJ.tóság vasúlegérzsé�í.igYi �� 
ji.rn1űjavító szolg·t:· ti.1::1.:( vJ
zetői, az ország 11,r��c jtirn1ű
jrn·ítójának iga1�:1 lüi, flimé ... ·
nl..-kei, n1unka\'édcl�i szaken1-
b:::rek, szakszer\·:::-':!eh ak'.Pvjs
t .. k és a ta!lác.-s.,�o-zús me�-.:z�r
H:zésének kezdem(,nrez '\je :  a 
s-o·olno'.d l\L\ V-ktirhá,: ig,:zg:1-
ttója és orvosi kara. 

folY1alna�< a jármújr.\·itó dol 
gozóinak küráb:?.11. 

Az ('\h:rn:izottakb61 tanul-
sug,ként mir.den2kelot:t a-zt kell 
J\::�zürni. 110{/Y a ·m!cnkai·édi1-
/c,ii a termelés s:en·es és cl
cngcli.hetetlen rés-:e. A j.J.1-;nú
j.ivitó üzen1ekne1 srm ter .rt?z
J.i, sem p:-ogr.an102ni. s::n1 j:1-
Yita. li, gytrta11j .  beruhú ,..ni  
11cm h:het a mun.1;a\'�delcn1 
� ! 1:.: 11dó figyt'lemint:.•l l,Í!.• �rése 
é,.:; a C'zabülvok marn.c1.ékt�1a!l 
b„ 1.:11·t:.'!s:1 néJ!,ül. P.� n1uf!}\'.�t 
bcfo!,·Uso�ó ten,·eizők rövitl 
, agy ' i-w-�sz;í i<lei�- lehetne't hJ.• 
1�:<.él} nz. e1nb::?1Tv. Az előbbire 
p�lrJ1. 1ehz.t az ú.·c.:müt�c. a 
másn,likr'.l jeUenró a ho�s-zü 
í(iei;:? ta;:lJ fl:c:ikai erú!:iíej:lo;. 

EiJondoU.oztató sfatiszti�a -'· Z'.l i, " villgítás, a rel�és-
r .. \2kóch1�. a színüssze!etel. a 

l\Iiért éppen a �zo1nol.iak b&ks t,•édel.ni berendezfs,,k 
,·aUalkotiak az aru:ét m2J- é ,  n1.ol.: l-:ors?e:.·ü��1;,e. yPb?ni:it 
s.zervezé.-:é1·e? E.."7.�k hns�no��ságúnnk ft:1�h:mr.-

- A szo!noll! 1'.IAV-1 .. ·órház rése. tudrd"os nJknl1naz{i.suk, 
és a já.rműjavitó 1.·e�etői in- h:;szn.á:,.tul<. 
áokola tla1rnl maaasnafo tartot- Többen íogJulkozta1c �n:al, 
ták a balesetek. s:l!mút v: 1l0(11J a rn.unlraköniye.?el lJefu-

A hasznos tanácskozás 7á!'
sza\·ábnn 1\folncir György, a 
vu sutasszakszervezet t i t:;ára 
m-rúl S?.óll. hogy a M AV- és a 
S7:.1kszervczct vezetői nn.gy 
gondot fordítanak a munka
n·cl"!emre. E-z anya'.sinkban is 
mt;imubtkozik. A -negyedi:, 
ü!ét:es terv sorá n 2,5 1n iL!iúrd 
fodil'ot költene/, a 11ehé;, 
f,;U,ai munkák gépesitésér�. 11 

m,mlw1,öl"iilm ények jat'ításá
ra, caés:::séaiigyi létes!tmé-
11yekre, mu.nkat:édelemre. El 
L: össz,,:;: r.em csökkenthető 
é, felhas-zn,'.1lása a szukszen·e
; l· li bizottslgo', felelósségt(']
jcs étdi;ln:6de1mi feladata. A 
L,n::\cs',o:ci.st azfrt t:lrtollo 
l' •1.szno3r.::il,, mei·t toyúb'.ifaj
le,ztése n,Jt az i.ízem..:,kbe--i 
dolgoló múS?.akia!� és ,az 
cJé-7.ségüg'"i dolgozók egyre 
akU,-abb kaocsolat:..r.ak. rran,1-
s,•1110:ta, IÍogy a dolgo:,ilc 
egészségüg11i ellátása a beteq
s,:g mege:ő:é;;ével lce=dőc!ik. 
r:z ak1,or lehet hatékony, ha 
a músza!,i vezetői, rendsrere-

sen t.áj�,kozt.atják az üzemor
vosokat a termelési folyama
to!n-ól és az ezekból várhatóan 
kGveti<e:w munk::t:iJ•tulmakról. 
Felhívta a ft�yelmet a :MAV
mil dolJozó 6000 munl,an,del
mi úr haszmos tc;V�kenyse�;ére-, 
akik az eié-i,szsJ:;ü.s) i do1go
zlkkal eg) ütt sokat tehet.nek 
a dolgozú:c eg,és&ges munka
J.:örülményelne:k megteremté
séért. 

l\Ie;:rnllom. az ar.J,ét elótt 
kétségeim voltak: sikerül-e 
műszaki dolgozó'.mak orvo5ok
k&l vitat!.ozni a mnnkavé<le
lem 1,érdéseiról és furclitva. A 
tan',cskozás eloszlatta a kt:t• 
ségeket. A n1űsZ..'lki sza!\..embe
rek: egyrn jobban i,;merik az 
üzemi, orvosegészsé,üigy prob
lémáit, és az orvosok is ottho
nosan mozognak az üzem.ben. 

A kró!lil:ás es:ik egyetért-
het azz:ll :.z elóadóv,,l, aki így 
fogalmazott :  .. A munl.:avJde
lem olyan jel adat, amelyet so
hasem lehet be_feje:et/npk tc-
k,nteni.'' Kőllidi László 

Kilen('Vl'n itlős vasutast foga1lolt november 20-án dr. Mészáros 
Károly minhzterhelyell-es, a MA V , ezérigazga.t.ója. A közel• 
múltban nyugdíjba. vonult, rí-,;zben külszolgálati munkakört 
hetültütt ,·asutasok köúll hu..,zounyolcnak miniszteri dicsere• 
lel adott át, hatrnnkét nyu-.;-díj.tst petlig vezérigazgatói dicsé
retben része�íLett. Képünk a. fo;:ad.íson, a vezérigazgatóság kul-

túrtermében k(-izült. 
(Lac:J,ó IWikó felvétele) 

t1=emben, illetú1ea az ors=ág lyá�r.. a 1m111ka bi:!onságara, ,----------------------------------------------------------nyolc járm:ijaritú.iubim igen jelentős. Nemc,.,k azért. 
kaptam kérdé��1nre a va�a.-;zt n,ert a környezet niata i.; tar
és még r.0h�my s, · m·dato�. blrnaz áll.'.llában b:::Jes�lve;;zé
amelyeken n1lóban b demes Jyck2t, hanem azért js. mert 
elgondolkw.ni. i�knlt!keny élettani és lél.e:,•a-

A szolnoki járrr, L"ijtn·itóba:1 ni hntHSsal ,:z.. n a dol'�ozókra. 
1 970. első fé:lévébl'n t'z�r dol- befolyá�olja az icle.�·ends;ze-;-l. 
gozó közül :;3, ez év <lső felé- a figyelmet, a reakciól<t's;,:sé
ben 22 sérült meg üzemi bal- get. 
eset következtében. A statis:- A dol,:ozók r.z üzemek e.si1· 
t ika kedi;e::ö. de a müs=akin:� :részében egyal!al6.n nem tJ• 

és az ort·osok mé.;is i:R!I i-�.:'t1.:. rödnc.J.:. például a::.:(ll. hogy a 
hogy toi.:ább lehet csö!;:,enteni ;:aj mil ·ycn ártalmakat ol;o=
a ba!esetz:c számát. A Sz<>L'1o- hat. 
kon öt éve működo l\JA V-k6r- A zaj éppe<n o:J;·an Yesúlves, 
húz iga31in.tója kcrúbban a n�int a lcv'-: ;?.li szennye-:.el�-. }�e, 
j.1r-mújavítóbc,11 \'olt i\zemor- a:attomos veszcdel- n. Az ip,ir 
,-oR és n1a i�  azt vt llja, hogy r.;:gyar�·�n.rú fe-: !tJc!és(',·1.:.·l .  a 
a 1-:ó�·ház nk';or h vékenvl;:<-'- j..1rn1üvek (·s a kiilünL1.!lc- géoek 
dik igazán a dol�ozók érdeké-- el lerjecléséH,l az embert s-zin
ben, Ila a músza1,ia!, sza'.:is- tc- minr.knlitt ,ajhr..t,is éri. A 
meretét párosítjO, a: orvosi z:,jfon-úwl, hözill a Jcgtübb 
rmakorla.t tapaszta1atai1:al. 1�y olrn.n. amely az e�és?..,_e re 
sok embert meg lehot óvni a többe\-ke1·ésb€ káros és a bal
szenvedést51. snl.;,:: csn1 :ídct a e:,t:' i veszély nüvekedl:�ét is 
beteg ho-c,..i, tartozút féltő ag- ercc:ményc7.i. O!yan mu n/.:alie
godalmr-'.ól és a� üzc mi érd�k lycn. ahol a zaj eoy bi:01111os 
i,; az. hogy e-;,,é,"Zsétes do!go- mé.-t�ket me11ha1aJ, a =�i.ir-rfi,,k t.erme1jep�� n jűrmüjaYí- talmat foalalko=ú. i ár taloni
t -b�_n. Fa m•.!'. az üzemi:"b_21íi1.q,cn te\inleil\. k !9ítl.' 
de nel tartunll', érdéme<; me:- jr. nt·« r  1-cn eleibe le.rie'l 
említeni, hogy a jármújat•H0k 29 ' 19C9. (VIII. 31.) Kormány-
16 e:er dol.go::;ó;a, Ui.:;iil e= éi> rendelet 1:ártal!lnilásro i'1i'l111t 
Pl�ö ti::: hónapjában mi �lPgy adó fooTa.l/,o:ási betegség1:é,1t 
fcie�ren s::ent:edlel: ii:-0rn i  ismeri el a :::aj o/:o-:ta hn!lás
balesetet, ami a vastit,a.k tiilJl:, 1.árotodást. A balese• ekct f>lú-
r,� int 11 e-zer munkanap '.ki- idt'zó okol· Lüzött :ilt.abban 
esést jelentett nem szol,túk felsorolni a zajt, 

l"i�1-0nt a 7��i is 01;02,',ja !('hnt 

A zajártalom is veszélyes 

az emberre 

A b náe„kozás közno:i! i  t,?
maja tehá� a t.í.•,aűalmi tet
melés legfo,..tosabb tényez.úje, 
f!Z ember t•oll. 

Az ancl<ét keretében szó es�H 
e. Diesel- és vil la,nos von!ató 
Járművek javítüsával ös;ze
:függó baleseti ves-zély!orr.í
sokról. a za iártalomró!. a szí!1-
clinamlka alkalmnás,írúl. a Ye
gyi anyago:, felha,m·ilásún:ú: 
rnunk&,·édelmi foltételci;·ől. a 
munkavédelem és a term2lés 
1,.-::pcsolaláról, az áramfüés el
leni véclel,ezésr51, valamlnl 
arról. hogy a mű -;,,..2ki i.izem
�zerve"Zésne!r milren szer2pe 
és fel'ldata \·an a baleo�tek 
me'(elózésében. A S70lf'Oki 
J\lÁV-kórház orvosai <'' 0ósnr
ban azokról az orvos-e:i;észség
üeyi. baleset-meg0lóze,i. mu':1-
kavédelmi kut�••,\sok eredn1é
rweiről s-zámo'.t�k be amel t"<'
i:et egy évtizede rcndsze�esen 

ba1?sctekn2k, mr-rt cl1·on ja a 
figyelmet. fokcnza a fürndü
got, kimeríti az ideie1<et. 

A mun-�<ahelri 7ajúrtalom 
(1-l}pni védekezés mü�z�'d jel-
1€_gú, n1eg.elózó inté!kcdtsei 
t�rmé,zetesen kor!::ítozoH:ik. 
cle s-z.óv,, tettók azt is, h<n}' a 
n-ieglev.,.. módsz�r:k a'!i.�lma
níFa se-m kielégítő. 

Hatásos módszer 

a példamutatás 

Jellemző volt a tanácskozás 
�zon me�állapítása, ho5y a 
mur.kavédelem és a nevelés 
e�rmástól elvála�-zthatatlan. 
A nevelés eayik 1eg11atásosa.bb 
11:óds:ere a vezetők példam u
tatása. HiJ.ba a legmeggyőzóbb 
szó, ha a ve2etó hanyag a ma
ga tevékenységében, ha szóno
kol. póld:l.ul az ívhe:;esztólmek 
a védőszemüveg fontosságáról 
és ő védöszemüYeg nélkül áll  
a dol�ozó mellé az ivhegeszté
si folyamatot figyelni. 

CSEllÖ. IIEL r n:v: 

"mesebeli bisztró" 
S,ckszárdon júrtam, s nem 

mulns,;tottam el megtekinte
ni az Uta,t>llúto \'állulat helyi 
kombinúl.jút. 

- Hcirom és fél millió fo
rin tba kcr.i l t  ez a J.i.� mes<'
ors=úa - tújé·koztat Bibo,· Ge
�áné, a helyette3 üzletvezető, 

A ré".:!'.i „cseht,··-nak - nhová 
HZ egykori türzs,·enck:gek jn
f01·man csak az(,rt júrtal, be, 
hoi;y felhGrpints�k szok,isos 
féldeci h.ikct n1;."tr nvon1a 
sincs. Amikor II sünt(·sl al ál

- Nagyon örillün1, állomá
sunk bis-trójánal; - mondja 
a szekszárdi vasutasok nc\�e
bm Kot·ács Zol:án úllomásfö
nük. - S kül:.;n,;sen örülök a 
mni;am ré.;züöl annak, ho:;y a 
hagyományos ,.�yü1nölc.;leYck"' 
- szilva, csert'sznye, barack -
az újabbakban - mint a cit
rom. m«ln.i, narancslé - ná
lunk is mél · vetelytársra kl
(('k . . •  

Hon .llh K.í.lm.í.n 
L'[)it..;s előtt be.dirtúk, vezeti>j(' �------------
- • 'emeth Antnt - nyugdíjba 
vonult. Dizony, tizenkilenc 
cve:1 ni swlgúlt ilt n pult mü
r,iitt. l l ívlúk ucy·an - ,.Gyere 
Tú11i bőcsi, tii ü:letl!/ l:aps�· 
-, de ó nem fo;,adla cl az 
ajúnlntot. 

- A régi szerctól elvesztet
tem. mit l\cz.djek m-0s t m:'ir egy 
újjal ? - kércl('zt;.,. - ?-lirc 
1negs,oknám, úg� is n1enncm 
kelkne . . •  

Szcívr.l, az új e2,·sé� eU-é
Hlilt, és az U L1sellátó krúlcti 
1:ircndel!seg,;nel, yezet,,l,ct 
kel l0tt keresnie az üwmhcz. 
Jiitlel, is a jelentkezők, de 
ol;-an magas anyagi kövc>lt'lé
sek',,cl, hog_v Pe11güsi Gyula 
iguzg,itó a béríeszi ltség elke
rülése céljából jobbnnk 1-íttn, 
ha nemet mond. r-Iegoldás
képpen. merész tervvel : /tarom 
megbízható, rutinos „sofört·• 
állított a ,./..:ormánykcréklie=·•, 
ald/; múr sok-sok évet töltöt-

Dicséret a gyorsaságért 
Komárom állomás sza'.-s Ar

\·ezel i  biz.ott-;:lg:i Yezetoi--í.�i 
ül�scn dic ?1·•e me� a t t
bizotts:í '.l m�llett múltödú se
gél:1e:é ; albi:ot!:.iuot. A1. év 
cdúi� eltelt idűsi:ikjb:m a 
segdniz •,i nlbi.wlts:g T,7sl:c 
Sá11dor g,·orsá�us raktárnok 
vezet s é, el a l�ge1·eurrénre
sebben dt,lgff•ott. 

Oltt6!x>r 1- i6 07 dolgozón:i.1; 
29 850 forint rendkívüli seg.ólyl  
utalt ki. s o segély fránti ké
relm �kct lclh!lsmeretesen. 1,ö
rültekintücn birá!tcik cl az al
bizott<:Í� tagjai. Elvlik az, 
hog-, kds:er ad, al:i uuorsau 
ad. 

Csongrádi l\Iihály 

Jól látható jel 

a hal ütköző felett! 
.'l.z OPW-kocsik keze!és.;nek végreh:ijt::isi ulösflúsa 1·i!ágo

san m_gmag} arázza, hogv a közös t.c,heel.O<'Sip rkhoG tarl.Ozó 
yaJamennyi vasút a vcgono1, b�l ütközöje fül,;tt felfüntcti azt 
a hat.ár:dó', a:n' i<orra a kocs!n:ú a soron l:J,•e[k('zJ vi·z.sgá:at 
eh'.:.gúse c�li2ból a tulajdonos va.sütra \"iss:!./1 kell ér:,eznie, 
Pél-.!:lul : OPW 1 1 .  3. 71.  I:::lt a ft>llralot viz:s:;i.Jati jelne,, ne
\ ezz.ük. 

Az ulaS:!:,s azt is h:i!iirozottnn leszü�e-zi, ho�y „a::: OPW • 
tel1er:�ocsi '. 1.,:-:elése sorc,n r1 i·i·.sgálati je!, e fol,o:ott gondot 
1:ell ford:tani. l fa  a \"izs:::álntl jel sze-rintl határidó 1 ! napon 
1><>:i.i! let�lik, s.'ckor a kocsit 918-�16 min•:iju búrcával kell 
e!ltitui. �ne�.ren a ,.sérü!t'' f0LLrnt helyére a ,,'\ :"'ls�á}atra·' szut 
k�ll beírni. Az ilyen b:"ircávul ellátott OP\\"-teherlwcsi k;záró
la'.l a honos vasútra rendelt küldeménnyel rakható m?�. :,,;4gr 
;rlcló l,ü/,lcmé11y hilcnyu.brtn a= ilyen kocsit iirescn kell ha:a 
kiildeni, s még csak OPW-1:ie{lyenlítés w1gu kocsil,i�eaités fe
clc:é�érc sem s:abad f�lhas:t1.il1ti." 

De mié-:t kell id.: . .ni az utasílC:,l? Sajno�, alapo;; o1ta van. 
-\ mú:-2.:1:d k<,cskzo!�úlot, a 1i:O<S.intézőségek dol,Jozói. k<>C:i ... 
n·nde:w'.t, \ Ollc tkisiór&:, gyakr:m ne:n Gródn"k az e óirús al. s 
a !1:mv� imunl,,,ból ,::-.dmos bom·odalom 57,árrr.� ·,. _Hacon�a 
nem 1,ci,esebb, mint 200 olua11 lengyel, csehs::lovule es NDh
bcli OP\V-kocsi ér7:c:ik C<1 rlici, t·agy Lökö„ltá=a. állomásra 
ki.•gyenlítésként, illetve 1,iseailésként, amelyeket a CFR, val?y
is a, romá n vaetít kénytelen 1:iss:autasítani a vi:saál1ti hatar
idú lejárta miatt. Enn �!t kövcLl,,'Q';(ében a MAV :s kénytelen a 
koC's.:!�;:nt az e-g� 01�z.ágon át ismét fölösleties kült.s�ggel Yisz
sz;ifuYarozni Sturovót·::i. 

Mindez e:1,erülhető. ha Budnpest-Ferenci·áros, Rákosren
dc:ö, Szob, S;olnok, Bd,Jscsaba t'S a többi von:i(�szea'Utó á'
iomé.s dol•0zói J.e:.'.tibmcrclescbbcn n�gzil, szo1g:'!,latuhat. Ezert 
idéztu:, az ut::isílást. racz Józsct 

te1c el a szakmában „karam
ból" nélkül. Igy kapott ismét 
allandó munkalehetőséget Lo
ras Kornél, Bársony Ge:áné és 
Mon-ai Géza. Közülük az ehó 
kettö 1970 decem1Jerében, az 
utóbbi ez év márciusában rn
nult nyugdíjba. Most tehát ók 
az új vendéglátó l,ombin:il vc
zef öi. 

Zavartalan a budapesti vasutasok tüzelöellátása 

A napi bel'é!el eddigi re
kordja 32 OOO forint. Am, hogy 
mennyi lesz, ha az üzlet i�nzún 
beindul, azt még sejteni sem 
lehet. Minden esetre, a húrom 
üzletvezeló már terv szerint 
neveli az utódokat. hogy ta
vasszal jmmár Yé"érvém·csen 
nyugdíjba mehesse';iek. 

Az elmúlt é\·ekben gyakori 
rnll a budapesti vasut::i<ok pa
nasza : kési·e 7,apják meg téli 
tü:elojül,et. 1!)70 nov..:,mberé
ben m�g tübb mint 14.00 csa
ládnak nem szállították haza 
idejében me;:rendelt tüzelőjd. 
Késöbb is akadozott az ellú
tás. A budape,tiek tüzeló ház
hoz.szállításút a józsefvárosi 
szerlárfónükség vt\gzi. Németh 
Jó::sef fófelügyelütöl érdek
lőd•ünlc - Milyen az idei el-

látás. hogyan 11alad a h,hho=
s:últitch? 

- Af- elmúlt évek kedvezőt
len tapaszi'.llataink tanuls:ig-.il 
a JI.IAV Anyaggazdálkod{,si és 
Ellátási I�azgatúság illeléLesl'i 
és mi is lc\·ontuk. A múlt év
b<1n ilyenkor m,r,onta sz.íz:'wal 
csengett a tüzelőt sürgető te
lefon. Köz"l m,isfélezer csalúcl 
idejében befizetett tüzelö.iét 
m,<g nem tudt1.1I, leszc"1llítani. 
Most örümmel adhal'llo s:á
mot arról, ho;w ez évbe,1 110-
�•ember 15-r:? a hisebb do!go-

sok. Bíró József. Csilló Já rtos, 
Kras;iyáns=ki Jó-se.f, S�iics 
Ferenc, Més:óros Júzsef é� 
Sándor, de a tübaiek is küle
lesség'.udó emberek. Ez éYben 
p:'ld6.ul c�ye!len fegyelmi el
j�irást, büntelést vagy dorgii
last sem kellett kiszabni. A 
Kresnrán,;,ki József vezet ·,e 
Jó7 :c,f Attila szocial ista bri
gád csak ú'(y. mint a Bíró Jó
zsef vezette Gagarin brigád, 
az ezüstplake.tt vcirománro
sai. Nemes retélkedés 1.·an a 
brigádok, a dolgo:ók között. 

1111111111111111111111mmn111 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;1 11111111111111111111111w 1u 11mm1111111111m11111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111 u m 11u111m, 111111111111♦1"  11,111: -:ól étszá ni e l le né re köze z 7 00? Nehéz dolguk van az en,be
reknek. Napi 25 fu.cart bo
nyolítanal:. 43-�0 c,aládhoi 
kopog'!ainak a jól is,nert kö
sziiné,sel - a tüzelót hoz
tuk. ők is. a tüzelőtulajdono
sok i�, rr i ndjobban elégedet
tek. Havi 2500-3100 -forint 
ki",zJtt keresnek. Igaz, hog.,
nem Mtka az olyan nap. ami
kor egyenként 60-úO mázsa 
terhet hortlanak. 

Tizenegyes. névadó 
� budapesti vasatascsalárlnul: 
� egymiUió 4:13 e:er má:sa ház
§ tartási tiizelót szállítottun1, 
/i ha=a. Ezzel a mennyiséggel 
§ minden előjegyzett tüzelőt le
§ szállítottunk. H:itralékunk 
� nincs. A napokban leadott 
§ megrendeléseket is két-h.írom 
� nap alatt sz:',llitjuk. Nyu<;odt, 
§ jól szervezett ütemben folyik 
§ a tüzelilelhítás. 
/i - Milyen gépi erő áll ren
§ delkezésre a házhoz szállítás
·§ ban? - kérdeztük. 
2 - A budapestiek tlizelőjét 
§ 7 tehergépkocsirnl 15 dolgo:ó 
� bonyolítja, le. A gépkocsik t�
§ herbirósa ugyan nött, de mti
§ szaki állapotuk romlott, sok 
§ kívánnivalót hagy maga után. 
a A tüzelótulajdonosok időn• 
§ kénti panasza a prosiram sze• 
§ rinti leszállítás késedelme 
11 miatt is ebból ered. A mun
E kúskollektíva kiváló. A 15 dol'l'i?:enegy gyermek névadó ünnepségét rendezték meg november 19-én a. Vasúti Főosztályon, A S7.alcs7ervezetl bizotfsár, ne\ é- § gozóból 13 a törzsgárda tagja. ben Tóth Györgynii <lr. szb-ti tl.ár köszöntötte az ünnrv�J tc l,et. JCépiinl,ön: a kicsinyek és a né\ n<ló s1.iiliik, ;, rrn, ;gcs, swrgalmas munkú-

,. 

- :,1ire számíthatnak. ahik 
nután veszik igénybe a tüze
lií-h:'izhozszállítást Budape;;
ten ? 

- 1\-legfelt>ló készletről gon
clc,<;l,ojtunk és a fellö:tést is 
íoh-amatosan végE>z:zWc Je
lenleg 925 to,ina s:én és 1979 
tonna Ja va11 kés:letii11l.ben. 
Van tatai 1-ockaszenünk, be
rc,1 lei da.:·cebos � kocl:o. esier
csehi, NDK-briket: és közel 
200 tonna koksz is - feiezte 
be Németh József szertúrfö
nök. 

t. ne j. 
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A BZSZ-KONGBESSZUS 'l'ISZ'Z'ELETÉBE H�gyeshalomban 
• •  

Unnepí műszalc a Landler-járműjavítóban a község is 
a vasutasok 

magáénak JJallja 
művelődési házát 

Szoloatlan dologra figyeltek 
fel a november 13-i szabad 
b"l.Ombaton a MA V Landler 
Jenő JárműjavHó üzemének 
környékén lakó emberek: ki
nyitott az üzem előtti újság
.irusbódé. Többen meg is kér
<ie;.ték az újságárusnót, hogy 
mlrek köszönhető ez, de ő 
c.sak annyit tudott válaszolni :  
„Valamiféle iinnepi műszak 
va11 a Landlerban." 

/\ KISZ-bizottságon már 
!Okkal többet tudhattunk meg. 
Szúka rst1•án titkártól. 

Sokan segítettek 

már ha,ina.lban megköszönte 
reszvételilnket. Ez nagyon jól· 
esett! 

Teljes létszámmal 

Száka István KISZ-titkláT lm
ron ragad és két ovem:l:los fia
talemberhez visz, akik csövet 
szerelnek a földes udvaron. 
Elmondja, hogy a fiúk most 
végzett mérnökök. 

- Megszoktam már a társa-
A kormánys:relepjavító da!mi munkát - mondja Fől-

üzem ifjúsági szocialista bri- desi Ferenc. - Miskolcon sogádja ezen a napon teljes lét- kat ;.ellett épitkezm.i. Ezenkíszámmal dolgozik. Válóczi Pál vül minden évben rész.t; vet
brigádvezetó arról tájékoztat, tE>m valamelyik épitótábor 
hogy meglesz a rtervezett 110 munkájában. 
százalék. De nem is ez a dön- - En minden nyáron itt 
tő, hanem az az egység és ösz- dolgoztam az üzemben - vetszclogás, ahogyan a javarészt te át a szót Erdősi Gábor. -n őkből, háziasszonyokból áillö 1966-ban kaptam ösztöndíjat a lmllektiva serénykedilc. A bri- Jármújavítötól. 
gád egyetlen tagja sem sajnál- A kongresszusi műszak vé-

- Azért határoztuk el, hogy ta a szabad szombaiot. gére Fenyvesi István igaz .. e;ató 
ma kongresszusi műszakot tar- - A nagymamát kértem is előkerül.t a műhelyekből. 

A budapesti területi bizott
sághoz tartozó 26 művelődési 
inté=ény egyike, nyugati or
szág)határunk közvetlen köze
lében, Heg,Jeshalomban mükö
dik. Épület:? az utóbbi időben 
már nem felelt meg az igé
nyeknek. A körülményekhez 
képest azonban falai közt mé
gis tartalmas népművelési te
vékenység folyik. Hegyesha
lomnak egyedüli intézménye 
ez a művelődési ház, amely
nek feladata a 650 létszámtÍ 
vasutasság, s ezentúl mint 
egyedüJ.;mó és közös fenntar
tású intézmény - a község 
egész lakossága kulturális igé
nyének kie!égítfue. 

Munkájában mind a hagyo
mányos, mind az újszerű nép
művelési formák megtalálha
tók. Ez évben 198 rendezvényt 
tartottak eddig, s a látogatók 
száma meghaladta a 20 ezret. 
Mostoha körülményeiket áthi

vények lebonyolításá·ra is. A 
társadalmi megmozdulások, 
ünn2pségek, nyugdijasbúcsúz
tatóle ,·endre itt kerfünek meg
rendezésre. 

Az összefogás 

Jzép példája 
A tartalmi munka tovább

fejlesztésének lehetőségeit 
na_,,ayban gátolta a létesítmény 
állapota. Ezen igyekezett segí
teni a szakszervezet, amikor 
a budapesti területi bizotts:íg 
megemelt pénzügyi keretéhől 
rendelkezésére bocsátott 280 

ezer forint támogatáson túl 
- tekintettel a ,·ossz körülmé
nyekre - további 100 ezer 
forintot adott tető- és épület
felújítási, illetve átalal;itási 
munkálatoklwz. 

A péi<iamutatást a helyi 
köuégi tanács sem nézte tét
lE!llül 125 ezer forinttal járult 
hozzá a kivitelezéshez. A:: 
összefogásnak ez a szép példá
ja biztosítja, hogy a tartalmi 
munkában további klubok -
orchív fi!m.lc!ub. m.aanós lclub, 
Öl'egelc és nők 1dubja stb 
szerveződjenek, s klubhelyisé
gekkel, illetve korszerű esz. 
presszóval gazdagodjon az ín• 
tézmény_ amelynek felszerelé
si és berendezési tárgyait a 
helyi AFÉSZ, illetve az SZMT 
biztosítja. 

Terveik között szerepel egy 
követésre méltó új kezdemé
nyezés, mely szerint a műve
lődési házhoz tartozó nagy tP... 
lakrész és egy épület alkal
massá tételéve1 az idén jégpá
lyát létesítenek, a fiatalság 
örömére. 

Szönyi Lajos 

tunk, mert ezekben az órák- meg, hO'l"J 1-'igyázzon a gyerek- _ Ma kitette.'!;: magukért a 
b.�n kezdődött a vasasszak- re - mondja Kertész Kál- dolgozók. Hogy má�t ne 
1>.oervezetben a KISZ budapes- 71uinné. - Bejöttem, pedig mondjak. az idén már 600 da
ti küldöttértekezlete. Az ün- otthon is l&tt vo1na mit ten- rabbal több korn.ányszelepet 
r.epi m1isza1: szert>ezésébcn nem. Ilyenkor van nálunk a készítettünk. de legalább ezer
iokan segítettek. Ma az idő- hét végi mosás, a takarítás és :re volna szüksége a MAV-
&ebbek együtt dolgoznak az a főzés. nak. Az idei tervünkkel jól 
Hilckel. - Mit szólt a férje? állunk. Am a vasút még töb-

dalva igyekeztek a lakosság
!'---------------------------� 

valamennyi rétegének művelő-
- Hány tagja van a KI5Z- - Azt mondta, majd segít, bet kíván tólünk. Ezt a törek-

,;zervezetnek? mert megérti, hogy be kellett vést támogatta a fiatalok ál-
- 210 ifjúkomm.wnistánTc jönnöm. Mind a ketten párt- tal kezdeményezett műszak, és 

ron, de több mint 400 KISZ- tagok vag11unlc. ez adja meg jelentőségét is. 

dési lehetőséget biztosítani. 

1Vók akadémiája 
km-ú fiatal dolgozik az iizem- Visszafelé a betonazott úton Molá.t Ferenc 
ben. A művelődési ház tevékeny-

- � hányan lehetnek i-------------------------- ségében fontos helyet kap a 
benlll? politikai oktatá.s segítése. Ott 

- Sokkal töl:rben, majdnem 
„ k 

működik a pártszervezet sz-er-
ezren. ííiw.1111' #nr S"''"'.. 1' .,;;I vezésében indított marxista-

- A kerületi küldöttérte- U"I K' FJ IV� U'I VI/IJ rul leninista középiskola és a vas-
ikezleten miről adtak számot? utasok szakszervezeti politikai 

- Vari·ó Piroskával, az Az emberek lassan gyüle- tehát mind a fiatalok, mind az iskolája is. 
egyik a!apszervezeti KISZ-tit- kezlek az óriási csarnokban. idősebbek közös „kongresszusi Az ismeretterjesztésben nagy 
kárral képviseltük az üzemet. Középen egy na.gyteljesítmé- eseménye" volt. A megnyitó figyelmet fordítottak a réteg
Én. arról beszéltem, hogy mi- nyű, piros Diesel-mozdony beszédet Nyv.lász János tartot- igények kielégítésére. A nők 
Z11en gond a fiatalok megtar- állt, s az elején egy kis táb- ta. Bejelentette, hogy a moz- két csoportban vesznek részt 
tása a munkásszállás hiánya lát erfuítettek rá, ezzel a fel- dony főjavítása a vállalt ha- a Nők akadémiája elóadásso
mictt. Képzelje, a vidéki fiú irattal :  ,,A MAV ll:szaki Jár- táridóre készült el. majd a rozaton. A fiatalok részére pe
feljön Pestre. itt kitanulja a műjavító üzem fiataljai a XII/1-es KISZ-alapszervezet dig ifjúsági akadémia soroza
nehéz kazánkovács-, öntő-, KISZ VIII. kongresszusa tisz- nevében Kenyér István kö- tot indítottak. 
szerkezeti lakatosszakmát és teletére védnökséget vállalta/e szönte meg a dol.gozók és az Az ifjúsági klub 125 taggal 
azutálll hazamegy csak a7lért, e mozdony soron kívüli főja- üzem társadalmi szerveinek múködik, s munkatervében 
mert a vállalat nem tud meg- vítása felett". önzetlen segítségét. Ezután heti kétszeri kötött témakörű 
felelő szállásról gondosikodni. - Mi ennek a vállalásnak Kiss István, a járműjavító foglalkozás szerepel. Vasárna
Az albérlet és az ágybérlet a története? kérdeztük KISZ-titkára méltatta a fiata- ponként zenés klubdélutánon 
rendkfoül drága és silány a Nyulász Jál1os szerve-LÓ tit- !ok országszerte tapasztalható szá1-akozhatnak. Jól megtalál
tanulóintézetek koUégiumához kártól. helytállását, végül átadta a ják a fiatalok hasznos idótöl
képest. A másik gondunk; - Még az év elején, amikor mozdonyt a szolnoki vontatási tésüket a különféle szakkö-
"l!ltli'tő! aN Plrl S'7ólt: a lakás- a XII-es gyárrészleg KISZ- főnökség képviselőinek. A rökben is. 
helyzet. Kerületünkben, Rá- alai;\Szervezetének munkater- szolnokiak nevében Novák Fe- Az iI1tézményen belül múkö
Urnspalotá.n sok az üres, beépí- vét készítettük, ötlött fel ben- renc, a mozdony leendő veze- dó fotoszakkörnek 25 tagja 
te-ilen MAV-telek. Ennek el- nünk a gondolat, hogy méltó tője mondott köszönetet. van. Tervezik modellező, ké
lenére nem kapunk, hiába sza- felajánlást teszünk a kong- - Ez a mozdony: jelkép! - zimunka és honismereti sza.k
ladgálunk fűhöz-fához. Pedig resszus tiszteletére. Igy hatá• mondotta a:z. ünnepség beíe- kör beiru:lítását. 

Képzömüvészeti kiállítás 
a k.lubkönyvtárban 

Vasutas látogatók a. tárlaton 
(Husi József felvéteLe) 

az épí\lkezőknek pénzük is roztuk el, hogy társadalmi jeztével kialakult beszélgetés Eredményes munkát végez a 
aenne. munkával felújítunk egy sú- során Görbicz Sándor igazga- 78 tagú diákklub, amelyet ez A vasutasok körében nemes megrendezését a vasutas dol-

Nem titko1já'lc, hogy a lyosan sérült mozdonyt. Ez a tó. - A fiatalok és időseb- évben szerveztek. Célja a se- hagyományai vannak a képző- go:wk körében. 
mostani h-ongresszusi műszak gép most i tt áll előttünk. A bek, valamint a járműjavító gí,tségnyújtás az iskola és a művészeti alkotók és a dolgo- A vasutasszaksze!"Vezet deb
eredményének . egy részét te- teljes felújításhoz kereken és a vontatási dolgowk össre- szülők számára a gyermekek z.ók baráti találkozójának, receni területi bizottsága 
lekvásárlásra szeretnék fotrdí- 7000 munkaórára volt szükség, fogásának, tiszta szándekánalc, iskolán kívüli nevelésében. amelynek révén egyre köze- örömmel vette a kezdeménye
tani. Erről besre1t Petővári ezért nagyon megörültünk, akaratának jelképe, egyben Programjában szaktanár 1ra- lebb kerül egymáshoz a mű- zést és a Debrecen állomás 
László pirttitkár is. amikor felajánlásunkhoz li2 pedig ifjúsági politikánk he- nyitása mellett matematika-, vész és a dolgozó ember. szakszervezeti bizottsága ke• 

_ Igen, ezen a gondon. sür- üzem valamennyi ifjúsági lyességének ékes biwnyitéka kémia-, fizikakorrepetálás, ki- Ezeknek a hagyományolmak a zelésében levő szakszervezeti 
ailsen segíteni kell. Ez egy ki- alapszervezete csatlalrnzott . . .  is. Jó érzés volt tapasztalni, rándulás és sportfoglalkozások szellemében kezdeményezte klubkönyvtár helyiségét jelöl
csit a jövőnket is jelent!. Bár, A körülbelül egymillió fo• hogy üzemünk dolgozói szívü- szervezése, filmelőadás szere- a Szakszervezetek Hajdú- te ki a képzőművészeti alkotá-
nem tudjált az emberek. hogy rintos termelési é-rték létreho- ket-lelkiliket adták a munká- pel. Ebben segít'Séget nyújt a Bihar megyei Tanácsának sok bemutatására. 
rcire roe&;Y a mai pénzül<, zásában a KISZ-fiatalok 4000 hoz . . .  játékklub szórakozást nyújtó kulturális bizottsága a A vasutas dolgozók nagy ér
olyan jó-hangulatban dol<(oz- óra társadalmi munkát végez- Közben az M62-115--ös Die- eszközeivel. Képzőművészek Szövetsége deklódéssel fogadták a kultúr
nak, amilvennel ri+,h."án talál- tek, a többit az idősebb d-0lgo- sel-mozdony újjávarázsolva Rendelkezésre áll a művelő- kelet-magyarországi területi nevelési határozatok ezirányú 
kozuruc. Különösen magával zók „adták hozzá". A novem- kigördült a szerelőcsarnokbóL dési ház a különféle családi és szerv�tének közreműködésé- gyakorlati megvalósítását, 

ragadó a .fiatalok lelkesedése. ber 12� megtartott ünnepség Schaffer Jenő más jellegű. csopo-rtos ,-end,ez. vel - a III. üzemi Tárlat mert a kiállított művek hűen 

-----------------------------------------------------.
tükrözték a jelenkor szocia-

Karcsi bácsi 
példát mutat 

Még mindig arz; új irodaház
ban járva a srz;akszervezeti bi
zottságot keressük. Szatmári 
J ózs,ef és Tóth István, az szb 
függetlenttet,f; munkatársai ép
pen leveszilk pufajkájulrat és 
kifújják magukat a kiadós, 
�eli s:ziemlle után. 

- A mú.helybizottsági tft
l'rároka11 keresztül 3Zerveztük 
ezt az akciót - mondják. -
A7lt tapaS'7Jtaltuk, hogy a :felhí
vást ooklan megértették és ko
molyan veszik. A fiatalok és 
idősek egymást segítve dolgoz
nak az ü2leil1.t'észekben. 

A kovácsműhely olyan, mint 
bármelyik hétköznapon, A fi
;Mm, szürke porfüggönyön k,e
rei;ztü1 átvi1ágit a káJ.vhák va
kító fénye. Surányi Károly, a 
,zyár egyik legrégibb dolgozó
Ja minl:!m a fiatalokról besrel: 

- Elsőként jelentkeztem er
i-e a műszakra, mert tudtam. 
hogy p"1dát keLZ mutatnI. Mé<?; 
a �zabolcsi és a hajd1-bihari 
ipa<ri tanulók is itt maradtak 
csak.lJozy rés2lt ,rehe�;;enl'k a 
munkában. Nem akartalffi előt
tük szé<zyer.ben maradni. 50 
uairab fop.-antvút hajlitottur,>k 
közö�en. én végeztem az elő
munlkálatot. 
, A fiúk ott mosolvo®"'k a., 
idős szakember ·,örül . t<"t•"'.ik 
nekik, amit Karcsi bácsi 
mond. és ahoo;ya,n mondja. 

- Azt se felejtse ki, hoq11 
ízz alapszervezet KISZ-titkára 

.«-' 

November első felében befe
jeződött a KISZ-bizottságok 
választása, majd a budapesti 
és a megyei küldöttértekezle• 
teken megválasztották a kong
r=i küldötteket. A KISZ 
december 8-án összeülő VIIL 
kongresszusán két vasutas 
fiatal, Kiss Alajos, a soproni 
csomópont csúcs vezetőségének 
titkára és Mester József, a bé
késcsabai csomóponti KISZ· 
bizott.ság +.itkára képviseli -
szavazati joggal felruházott 
küldöttként - a vasutas fia
talokat. Kettőjük közül ezúttal 
K.iss Alajost mutatjuk be ol
v asóinknalc. 

- tn nem 'Oagyok jó ri
portalany - szerénykec:ett a 
KISZ-titkár. amikor megtudta, 
hogy interjú készül vele. -
Még fiatal vagyok, eddig nem 

AKTUÁLIS PORTRÉ 

egy kongresszusi küldöttről 
sok említésre méltó es,emény 
történt veiem. 

Ha csak vasutas pályafutá
sát vennénk figyelembe, való
ban nem lehetne róla szenzá. 
ciós riportot írni. De nem is 
ezzel a céllal kerestük fel, 
hanem az.ért, hogy mint kong
resszusi küldöttet bemutassuk 
olvasóinknak. Honnan indult 
el? Hogyan, mivel érdemelte 
lki a nagy megtiszteltetést? 
Ezekre a kérdésekre várt1ll1k 
feleletet. 

- A nyáron. múlt 12 éve, 
hogy Sopron GySEV állomásra 
keriiltem gyakornoknak. Ha
marosan katonai behívót kap
tam, de e tényleges szolgálat 
letöltése után visszamentem 
munkahelyemre és folytattam 
ott, ahol abbahagytam. Dol
goztam, sportoltam, tanultam. 
1965-ben a MA V Tisztképző 
Intézet levelező hallgatója let
tem. Még ugyanabban az év
ben az állomás KISZ-alap
szervezete titkárának válasz
tottak. EkJmr már a kereske
delmi szolgálatmál voltam. 

- Nem volt egy kicsit sok, 
munka után edzésre járni, 
KISZ-munkát végezni, tanul
ni? 

- őszinte lelJ'!Jek7 - kér
dezte, szinte önmagától. 
Nem volt olyan problémám, 
hogy mivel töltsem szabad 
időmet. Szerencsére ez az ál
lapot nem tartott sokáig. 
1967-ben befejeztem tanulmá
nyaimat a tisztképzőn. Egy év 
múlva pedig abbahagytam az 
aktív sportolást, szögre akasz
tottam a labdarúgó-cipőket. 
!gy kellett döntenem, ha azt 
akartam, hogy a mu.nkámban 
és a KISZ-szervezet élén egy
aránt ;i:negálljam a helyem. 

Ez az elhatározás egy fiatal 
ember józan gondolkodására 
vall. A mércét magasabbra 
tették és ez magával hozta a 
nagyobb követelményeket. A 
tisztképző elvégzése után 
ugyanis nemcsak rangja 
intéző lett -, hanem beosztá
sa is nagyobb elfoglaltságot, 
felelősségteljesebb munkát kí
ván. Megválasztása után, mint 
KISZ-titkár pedig azt a fel
adatot kapta, hogy minél több 
fiatalt vonjon be az ifjúsági 
szervezetbe. 

Hogy Sopron állomás KISZ
fiataljai jól választottak, ami
kor Kiss Alajosra bímák a tit-

ik.ári teendőket, azt ma már 
számos eredmény igazolja. 
Csak két adatot hadd említ
sünk: a.z alapszervezet létszá-
ma hamarosan duplájára 
emelkedett és eredményes 
munkájukért megkapták a 
KISZ Központi Bizottságának 
dicsérő oklevelét. 

Kiss Alajos nem sokáig 
volt alapszervezeti tit! ár. Az 
előző választásokon a csomó
pont csúcsvezetőségének élé
re került, majd a városi 
KISZ-bizottság is tagjává vá
lasztotta. A csomóponton há
rom MAV és három GySEV 
KISZ-alapszervezetben 210 
fiatal munkáját fogja össze a 
9 tagú vezetőség segítségével. 
Tagja a GySEV vállalati szak
szervezeti tanácsának is. Nős, 
hat és fél éves kislánya van. 
E1·edményes munkájáért két
szer kapott Kiváló dolgozó jel
t•ényt. Tavaly megkapta a 
KISZ KB al'anyhoszorús jelvé
nyét, s mint a városi KISZ
biwttság honvédelmi sportfe
lelősét, pedig a Haza szolgá
latáért ll:rdemérem ezüst fo
kozatával töntették ki. 

A közelmúltban lezajlott 
választásokon, mind a csomó
ponton, mind a városi KISZ
bizottságon újból bizalmat Jrn
pott, majd Győrben, a mE>\(yei 
küldöttértekezleten beválasz
fötták a kom!resszusi küldöt
tek ta!liai sorába. 
· - Számított rá? 

- őszintén szólva nem. De 
nagyon boldog vagyok, hogy 
ezt is e.értem • • • (Visi) 

lista valóságát. 
A III. Üzemi Tárlatot Voto

sinovszki J á'nos, a területi bi
zottság titkára nyitotta meg. 
Méltatta a munkás-művész 
találkozások jelentőségét, s 
hangsúlyozta, hogy a dolgo
zókban élénk az érdeklődés a 
képzőművészeti al.kotásole 
iránt. csak fel kell tárni előt
tük a művészeti alkotások bel
ső törvényszerűségeit, hozzá 
kell segíteni őket az alkotá
sok eszmei tartalmának és sa
játos kifejezési fonnáinak 
megértéséhez. 

Ez alkalommal tizennyolc 
képzőművész mutatta be alko
tásait. Az érdeklődésre jel
lemző, hogy a kiállítást közel 
ezer vasutas tekintette meg. A 
szoci;:,lista brigádtagok spon
tán, szívből jövő - minden 
sznobizmust nélkülöző 
őszinte érzésekből fakadó 
megnyilvánulásai és vendég
könyvi bejegyzései igazolták, 
hogy érdemes volt a jól össze
válogatott alkotások tárlaMt 

megrendezni. 
A sikert a szakszerű tárlat

vezetések is elősegítették, 
Mindezek alapján azt mond
hatjuk, hogy a Képzőművé
szek Szövetségének kelet
magyarországi területi szerve
zete a szakértelemmel rendel
kező műbart.tok táborának 
szilárd bázisává vált. Kiválóan 
alkalmas arra, hogy terüle
tünkön a vizuális kultúra :fej
lesztésének egyik legfőbb szó
szólója legyen. A tárlat bíráló 
bizottsága nívó-díjjal jutal
mazta Tilless Béla 191!1 című 
alkotását. Kocsis Gyo.la 
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a havas leitől< , , lovagia it" 
Bemutatjuk a vidék legjobb sísz,alcosztályáf 

A Gyöngyösi Vasutas se si
szakosztilya az u.t.:f:öi év�k
ben m:aid töb'bet hullat mag:í
,ré>J. Az 1970-71--es siszezon
b.ari a szakosztály \"ersenyzöi 
a külörubözö korcsű'Oorrokban 
� versemyis.zú._n10�;;:tball üz rna
gy� bajno�tsci,got ny�rt�k, 
ezenlelül n.ro1c e2,ü,t- és hét 
b-ronzérem jutott mbg a gy-ön
g:r&.i Vet'5eny-wkne'c A b:Jér
t..%.esebb sikerü".mek az észa
ki ÖSiSZeLett felnőtt csapatver
Eeny megnyiaré:-:ét tartjá�{. A 
Yidéki baj no!�s<Úgo·!� 80 LSzi12a
l ékán is a GYVSC ver,�ny00i 
aszto.z,t.:J..'.. • • .  

A közelgő �[szezon a1!,u'má
bol 1átogalást telWn:, a 
GYVSC-nél. Horváth Béla 
edző -a.dott hí i �!oozta.'.:ist a \'er
i.enyz.ó'k fefüé,zítésflr-51. a cél
kitűz.é.seikr{i,1. a sznkc1�t6 '.y 
fejle,;zt-'-<;éröl és a további fet
a.da tokról. 

Alapozás 

három szakaszban 

'következő keretek készülnek 
a tél i  n:,"Scmyek�·e. :&sz:1'.;;i 
füszctett foln:il,t<,:, : Kiss 
György, Szép Ern5, Vas=ilje
vics An.drá.., - \'álogalot t ke
re'. '.a�:� -, \'alam:11t Hidvégi 
Lás:!ó és Palumb,m Láe:.ló. 
E.szak i összetett i!júsiigi és 
ser:J:.il-ö:c : Kun Isti:án, Szanyi 
György - a ,;,e,·dülö nyál·i ku
pa gyóz�.es.e s9eciit!u_�i.'á<1:Jz,n 
-, Kis.s Imr�. Szabó G!J-Orgy, 
Bar:Iá.s Bert.a1an,  Kcn;úcs Sán
dor, Varq,i, Bal.ks é, Sánta 
Józ-.sef. l'fagJ,s;i.ncu:;rók : &ép 
E„nű, 1 ·as:iljevics Andrá.'l, 
Kiss Györau. l{idt•égi Lá3:iú 
és Palumbéli Lás=ló. SJ}�:ális 
fuW..; és bta�lon : Bardóc:.i 
Lás::!6 - ,-álog2t.ott l�rettn...5 

, Jes:ens:.ki László, Kiss 
Imre és Bordás Bertalan. A 
ve�eny-z5:-< naponta edzen e:t, 
a \"á 1 ogali0t�ak két edZé-ss.el 
többet vé:;eLn.�!c túna.i.kn�1., . 
01{tó'.::>er 29-től rtovemh� 7-iJ! 
7.u::opániban és S:cc:ytkban 
voltak ed.tó!f...b-0-rvz.:L;.;.on az ug
rú!c Itt a lengy.?1 é3 a rom1n 
YtEo.ga�:ott keret!.aiokkal kö„ 
z.ösen k,ész.iUte-:c A má0odi;, 
C-SO!}0rt pedig <lccrmbcr 3-t.ó! 
decemlhar 21-i� ké:;�ül m.n,jd 
Le-ngye!orsw.Jban. 

Az edző bízik fiaiban 

rés:zt veSIZJ!lek egy ler,gyelor
szági <ls egy NDK-beli vcrs;.e
nyen is . . .  

Horvút•h BJla ed'l.ó elmon
dolt.a, hogy a versenyeken be
csüle\es helytúJ !;;st , úi· tanít
nbya:t:í!. Céljuk áz, hogy .az 
or;zágos b.a.jno:,ságon a n1últ 
év:hez haso!llÜ�\n jól szere
p�1 Jer: e)· . T'r;ztában vanJ1Et.k 
i:.ual. hogy a fő, áros-i nagy 
e�:, ssület.ek anyagilag kedve
zőbb h•h·retben va.nn.a!,. minL 
a GYVSC és vers.erw1..öiknek 
nb'bzt i,s tudr:-1;:, b:ztos,Ü :i.'l i . . .  
JJléqis a:t n·mélik, hogy a 
g11ör.11uösi fiúi,;, tehetség,;,, és 
Ui::deni ak,ar:l.i.ulc r6�én el• 
érik a.:t, hogy a: egyesülett!k 
1,ö=-öt!i ö.sszcsitctt mugsor
ban sikerül m.•r;ta.rf niuk. a: 
elcí1�elo n<';ryedi!, heluct. 

Kerekes sípályát épí!enek 

Naponta 
tíz perc 
torna 

A szegedi S?.ámviteli főnök
sé6 munkahelyein november 
9-e óla naponb tíz percet tor
náznak a dol1,ozók. A munka
helyi tcstnevel€s bevezetése 
első napjúnok dé!utánján 
dr. Kardos Alajos fői kolai 
testnevelő tanár, majd dr. 
Engedi 1\Iária faemorvos, l\Io!
nár Jó.zsef munlrnvédelmi fő
eló:idó és lleaediis Jenó, a te
rületi bizott ,:i� sp'Jrlbizotl.sá
giz.nak vezatüje tlUé!{oztaUa a 
dolgozókat a mindjobban tcre
bélycsedo testn-,\'elé.si moz'.!a
lom lényegéről, a m tmka:c't)zi 
torna e�észségügyJ előnyeiről. 
Az elföcltí,t mintegy 40 dolgo
zó hallg:Hta meg na.1y figye
lemmel es údck!údéssel. 

Dr. Knl'dos tanár előadása 
u'.án mindjart fetszólílotta a 
jelenlevö!,et, hogy néhány 
gyakorlatot véAe.z.z.enck el ,·ele 
együ:t. A tí;:;perces gyakorlat
ra mindeni:, .,:ít-esen rállal/;o
:ott. -� annah nyomán máris 
1,itűnü hangulat alakult 1.i. 

Engedi doktornő szav..itt is 
m.;g me7gyuzóbbé tette az a 
bejelentese. hogy ő magn is 
neszt \"enne a napí torn:iknn. 
ha a dol;:ozók me.:hí\ n,tk 
ezekre. Aj,inlula kedve,ő fo
gn<ltat11sra blúlt, s a c!o1:tornó 
elválfo:lla a napi torn.�gyalwr• 
latok lei:e:etc'•ét is. 

A dicséretes kezdeményczfa 
sikerében szerepe volt a s,.a!c
szer,;ez.eti bim tság t;.igjainak 
is. :-..nután meg�rtetté!c .a moz
galom jell'r>te �g5t. s:emélyc
�en bc•-�1g,ettek el a dolgo
z:ákkal, s részt 1•[i1Jn1ta:c a 
rend,;zerM torn:ízás fel lé�elci
nek me;r..c-remtésében. 

Ezek u'án mi mii;t írhat
nánk e soro:, végére: 

- Egés:ségükre t:áljé1: a 
torna!  S kit-ánju/: a jó foly
tatást! 

Száz hallga.tó részvételé• 
vel kezdődött meg november 
U -,bn a KISZ-ol,talú.s a bé-l<és
csabsii vasúti c;omóponton. A 
fiatalok kongres.czusi fe'oján· 
lás·, �zerint at. icl{· n nem lesz 
lemorzsolódá-. Eze'lkívül va
lamennyi i!júS:t.S:i nl:ip. zer:e
zet nagyarányú társadalmi 
munkát ajánlott [C'l a KISZ
kongresszus tisz.te1et.ére. 

- A K.ir.ilyrétre kir:índal
lak no,·ember chő n•pjaiban 
Budapest Kek!ti pályaudvar 
KISZ-szervezetének lagj,,i. A 
\·álasztást kö,·etöen ez \·olt HZ 

elsö közös rc-nde.1Yénye a Sza
bó Z-uzsanna ál lal \'ezctett 
ifjú�ágj ata,5zc-rvezelnek. B:ír 
most csak húsz részvcnije 
volt a kir;;odu::tsnak, a fía
taJo:,;. l;iznak abb n, ho�y a 
kl\\'Ctkező rcndeZ\ 1:ny mé;; si
keresebb lesz. 

- Vendég a termelt¼! ta
n:íc,kozáson. :m ·ko'.c Gömöri 
pá!yaudYar do\gozói száilítási 
ügyfeleiket i.s meghívják te1-
melfsi tanúc,ko:t.ú.-;aikra. A 3. 
.szúmú Volán koc irakominyú 
ré�z!-eg�t legutóbb Kőszegi 
Gábor rés1.legvczctó képvi
selte a megbeszél.é.silJl. 

- Az újífómo7.!l'alom helv
zetét tűzte na.>irendre leg
ul-0bb Hatvan csomópont üze
mi pártbizottsága. l\lc-gálJapi
totlák a blzoltság ta�jai, 
hogy 1 969-től ez év okt-Obel'éig 
lGU újítást javaslatot nyújtot
t:.k be a csomópont dolgozói. 
A bevezetett 85 újításból 1 
millió 200 ezer forint né-p
�nzc!J.i:6.gi h.asz.on szún11azott. 
A dotgozók 71 ezer forintot 
kapt.ak újít.isi díj elmén. 

1 !!71 .  DECE:\JBER. t .  

Vetflkecló. A mü-;zald 
kocsiszo,gálat c,:ap:,ta vívta ki 
az első helyezést azon a �e
télked5n. amelyet a nyf.regy
házi vasutas fiatnl'lk rendez
tpk a Szovjetunió történe:e 
címmel. Músodik a pály4-
f.!nntartá.s csapata lett, hnr
macl•k helyen ped:g a íorg:t
lom Ii:italja1 Yé-gcz1 .1.:. 

- Kiv�lú propagandi�ták. A 
Vas megyei p..:.r�-v,'.'.•r;rehajtó� 
biwtt•ág két rnsu\ast emlét
pJa 1,cttal tünte:ett ki érnk 
óla \"égzett kiváló propa;:an
clmnunká •uk eli.sm�• &� ;ül. A1. 
c,gyik kilüntetet-t SzJt[ir Jó
zsef, a szombathe1yl jármú
j:n�ító dolgozója, a mfuik pc
d' g Szuchi Nikon, aki Ce;l
dümö' k állomáson telj<>.sil 
szC\1� �atnt. 

- A Haza S1o!g,ilulafrt tr
clcmfremrucl tüntette ki a 
:\lunkásorség orszagos pa
rancsnoka Széil Jór.;ef szege
di l\IAV·nyugdíia..<;.t, Gi: icze 
Istvánt, a szegedi vasútlga.z.
gatóo:;g do:gozójit és Bálint 
Ferencet, !\lakó állomás for
galmi szolgálattc,vőj�t sok 
éws munká�őri hclyléllásuk 
elismerJ.;éüL 

- A zalaegersz.eil vantatá.
si főnökség KISZ-olapszen·e
zetének tagjai értékes segitsé
gd nyújtanak · a heh·beli Pe
tőfi óvodának. Túrsadalml 
mun.¼:ával padok:it. szekrénye
ket, polcokat készítenek, s el• 
vállalták a gyermekjúwkok 
javit.ásút is. 

Lakáscsere 

Elcserélném kazincba.rcill:af 
<Lenin u. 26. m. 1�.) két szoba 

A száraz alaooz.ál;t már 
május 15-én meikezdték. Az 
első szakasz májU'S 15�téil j(1-
nsus 19-�g tartott, a •JT'..áso,P, 
jún.:.us 20-tól S7ePtember 2-:g. 
a harmadik pedig szept.ember 
3-oo.l <lacerrJx�r e-lejt!i.5 tart . . .  
Közben gyako-rlá..s a mii,a,nyag 
ugrósáncon, ,.csúszkálás·• a tii
levélen és ei51:erülte1" a herc
kes sílalpalc is . . .  Augusztus 
9-én �·=bású 'kere!,es sí
Yersenyt rendezett a GYVSC, 
amelyen lengyel versen,,zók is 
indultak. A Gyöngyös-!.\Iát 

-rafü.red kö-rott megr-enderLett 
,,ersenynek közel tí=:uer né
zője volt. 

A G YVSC Yerst?nynaptá.--á
b0l kituntk. hogy a havas lej

tük „lorag}ainak'' ga:dag 
pro,,ramot ull1to!tal, ösrl!. Az 
ot�sz:ígos és vid6ki Oajnoks.:i
gon kívül még sz:ímos ,·erse
nyen rajl:hoz áll.ruk a kit-.é-.ró
gy,ária�. Januá-r 29-én b; 30-án 
a GYVSC rendez nagyszabú-.,ú 
versenyt, Nem hi.ú.nyo.zn.ak 
majd a Dó=sa Tibor hagyruná
nyos ugró-emlék versenyről 
se.-n, a.m.elyd januárban b-0-
nyolíta·nak le. Márcim.ban 

A GYVSC-�part ,�,, t ,sz
kP.�,.,.� a jav..t:-kzt tir cln.!m 
n�uri.tá.ib1..'l épi�tt 22 miter 

mag.rrs igeli! m fía.1t11ng s,í 1tc. 
Ez i.de.;. :,; ed'lé,i lehe-1.& ��t 
b '.c[o, ít a s.í ug.r61: n 'l-k még 
nyJ ·on i� . . .  E:tenkivül Mi:t
rar�ir(J'den tLilev..:lú pil �t..i n 
gn!ko·o.na'<. A= igen Wltsé
g!'s 1:,.r-ekes síböl is található 
ri::enfait pár a s.crtárban. Je
le,iL., ipíUs a'att áll a kere
ke:��rí-p:.:. ' ya. a :n�•y a terv , .. 
szer;.llt a jövő �v ó-zére készül 
el. A hatalmas beron�lemek-e: 
most hely zlk e1 a . por!!.el<'p 
város felö:t re.sz.én. Az e'cme
ket m:i-ó<l betonl'al i�:szedo1-
gv2'7_.:i1<. Ezutlí.!1 az 500 m�ter 
hms.<ú p,11) a a�z.raltborítl.,;,t 
kap. A l.é.sőbobiek folyamán 
majd műanya1t s:r..ónyeget bo
ritana,k a pályára, hogy a hó
vhszonyo!rna k me-gfeleló tere
pe-ri g)·a!rnro'.hassana1� a v.-r
senyz,'.i:l; . .  Szigeh·,iry J„1.-.cl. 

----------------------------1 Usszkomfortos lakásomat budupe.1-

A GYVSC vel'Senyrwinek to
Tá,bhra is a<1: északi összetett 
lesz a ió 1·ersenyszimuk. A 

Elkészült a jövő évi túraprogram 
Cs 'llagfúra a Duna-kanyarban és a Mecsek!:ien 

Vasufastafáfkozó a tatai Fényes-forrásnál 

napon a Börzsöny aljában, 
Kóspallag mellett fakadó vas
u tasforrásmil jönnek össze 
azOlk, akik a melegei::,!> időben 
sem restellik hátukra venni a 
sokszor terhes, de mindig hű
séges vándortársat, a hátizsá
kot. 

A tájékoztatást Trencsényi 
Zsigmondtól, a Vasutas Ter

néhányan Ola zorscágbo.n, sót 
Spanyolot·,zá.:b:in is. 

A szezon vége felé közeledve 
a turisták most már egyre in
kább beszorulnak n nén-y fal 
közé. Ilyenkor jön el a diave
títéssel egybekötött élménybe
számolók ideje. Nagy várako
zás elöú meg azt az össz�jöye
telt, amelyen Cltolnohy Tamás 
mérnök, a swkosztúly taqja, 3 
éves közép-afrikai munk.:jú
ról és bnrangol,isait·ól, az otta
ni turis�tikai érdekességekről 
tart eloadls\ a s�akoszlály tag
jai és az érdek16d6 vendégek 
elölt. 

Z.imbó István 

Búcsú az idős 
br igádtagoktól 

A nagy1canl•sai p;:h· ,. r. nn
tart.asi fonöks :; ma;::i,építmé
nyi szakaszának szocialista 
brigádj:ü meghitt, baráti han
gulatú ös.szcjüv�telen vettelc 
búc.-sút ti;,: nyugdíjba vonuló 
munkat.1.r,,u,,tól. Elsőként Kiss 

György, a mühelybizotts;jg 
titkára k<i,zöntött� a távozó
kat és azok csahidla�jait, a 
brigádt.agokat, majd Torma 
Ignáe, a fónöl':Ség vezetője 
méltatta a nyu�dfjba vonulók 
több évtizedes helyt.allását. Az 
elismerés és a tisztelet hang
.iim búcsúzott mun'cat.ársaitól 
Hot•ánszki Emi! szakaszkezelő 
pályamester i.s, é,,. átnyújtotta 
a szocialista brig-ádok és a 
szakszervezet ajándékait. 

A V asu tasak Szakszer\'ezete 
mellett müköJö természetbarát 
s::akbi::ottsúg november elején 
ülést tartotl ,  amelyen már az 
1972. évi. programot állították 
össze. Eszerint a szalcbi=ottság 
három naayobb megmozdulást 
re-ndez a jö-i•ő évben. Majus 6-
án és 7-én csiuagtúr:íval kez
dik a szezont. A Duna-kanyar
ban, pontosabban a visegrádi 
Fellegvárban találkoznak a 
szakosztályok. Szeptember 2.
án és 3-án pedig a Mecsekben 
rendeznek csillagtúrát. 

mészetbarát Szakbizottság tag- ---------------------------jától kaptam, aki elmondta 

Az év legkiemelkedőbb ren
dezvénye azonban a vasutas 
természetbarát találkozó lesz. 
1972. JUnll\S 17-19 között, 
amelyet ezúttal a tatai Fényes
f or-rás mellett tartanak. A tá
borból bejárják a Vértes és a 
Gerecse hegység legszebb tu
risb. útjait és mód lesz arra is, 
hogy a va�utas turistákat ér
deklő és érintő időszerű. spe• 
ciális problémákat megbeszél
jék a szakosztályvezetők érte
kezletén. 

Hagyomány már az is. hogy 
a vasutasnapot követő vasár-

még azt is, hogy jelenleg 30 
vasuf as természetbarát szak
osztály működik az országban, 
körülbelül 3000 taggal. Van 
olyan szakosztály, amelyiknek 
�00, de akad olyan is, amelyik
nek csak néhány tagja van. 

A l\1Á V Tervező Intézet ter
mészetbarát szakosztálya, pél
dául - amelynek Trenc-sényi 
Zsigmond a vezetője - 230 ta
got szúmlál és sok-sok túra 
rendezésével az idén aktív évi 
mérleget zár a vezetőség. 

Hogy csak egy-két túrút em
lítsünk az idei programból : 30 

főve! önálló túrát vezettek a 

Tátrábii, kis•ebb csoportok jár
tak más baráti országokban és 

A kupa végleg gazdára lelt 
Kispályás !abdar�gó bajnokság Debrecenben 

A szakszervezet területi bi
zoLts:sga évek óta, immár ha
gyományosan megrendezi a 
tí1,breceni vasútiaazgatóság 
szolgálati belyelnek klspályás 
labdarúgó-bajnokságát. A dön
tő mfrkőzésekct az idén no
vember 7-e tiszteletére ját
szotta le a hat legjobb csapat. 

A l\IÁ V debreceni építési 
főnökség gépállomásának csa
pata veretlenül végzett az el
ső helyen, s mivel már négy 
alkalommal megnyerte a baj
nokságot, veglegesen elhódí
totta a \·ándorkupát. Második 
helyen végzett r,:uíregyhá::a 
állomás crnp�ta. a bannadik 
!h,->dig Püspökladá11y állomás 

lett. A döntőben szerepelt 
még (a végleges heh·ezés sor
rendjében):  Mátészalka, Zá
hony és Karcag állo.nás. 

A területi bizottság egyéb
ként mind a hat döntőbe ju
tott csapatot megjutalmazta. 
és egy-egy futball-felszerelés
sel ajándékozta meg őket. Az 
elismeréshez hozzátartozott az 
a szi. vélyes hangulatú, sport
baráti hangulatbM lezajlott 
megvendégelés is, amelyen a 
részvevők dicsérték Deme 
Gyulát, al<l évek óta lelkes 
szervezője és irányítója a tö
megsport-mozg�lom részét ké• 
pező kisp:í.lyás labdarúgó-baj
nokságnak. 

Különös jelen
ségre figyelti!k 
fel a szegedi Jo
zsef Attila Tudo
mányeayetem or
nUo!óausai. S::.ep
tember óta egyre 
kei·esebb 1,·arjú, 
galamb és eg11eb 
madárfé!e látható 
a V/Íl"OS környéhi 
téeszelc s;;;ántó
földjein. Régi ta
pasztalat pedig, 
hoay eT,kortájt, az 
ószL szántások 
idején a madarak 
mindig csapato
san lcísértélc a 

s;;;ántó-i·etó em
bereket, mc.jd a 
traktorokat, vetó
gépeket, eleséget 
l.:utatL-a a por1,a-
nyós földben. 
Most azonban 
hiába figyelik, le
sik a mada1'akat 
naphosszat, lét
számuk megcsap
pant. 

A nagy köriilte-
kintéssel meg-
szervezett 1cuta-
tómiin1ca végre 
megfejtette a tit
kot. A tudósok 

megállapítot
tifü, hogy a ma
daTak napkelte 

után mindenün
nen útrahe!n.ek, s 

elrepülnek S=e• 
gcd-Rendezo pá
lyaudvar irányá
ba. A vágányhá
lózat fölött né
hány száz méter 
magasságban elő
ször 1.:öröl,;,et ir
nak le, majd a 
reggeli vonatcso
port lcihaladáM 
után lete/epszenel, 
a sinpárolc közé. 

A további meg
figyelés tis=tázta 
aztitán a madarak 
leö::ötti békés 
együ.ttélés okait is. 
Kiderült, hogy 
erre a pályaud
varra naponta ér
lceznek Csongi·ád 
megye csanádi ré
szeiből búza, á1·pa, 
tengeri és napra-
forgó magokkal 
rakott vagonok, 
amelyeket a hocsi-
rendezőknek át 
1,,el! sorozniuk a 
ceglédi vonalon 
futó vonatolcba. 
Mivel azonban az 
/Jszi forgalmi uer
�eny egyik leg_fóbb 
célja a gyors 
mun1,a. b iZonu 
csattognak az üt
közök, megcsúsz-

na1: a rinfú:a-la
pok, s az ajtói, ha• 
sadékain vígan 
s:óródilc 4 földre 
a rakomány. Iay 
azután mindig 
terített asztal vár
ja az égi lalcmá
rozókat. Mire a 
na.p leszáll, az ál
lomáson másnap 
-reggelig már nyo
ma sincs a nagy 
arányú szóródás
nak. 

Nem állithatom 
bi:tosan, mert én  
i s  csak félfüllel 
1'� 1lottam. hogy az 
állomás három to
lató brigádja szo
cialista szerzödést 
kötött a. galamb
tenyésztőkkel, va
lamint az Állatvé
dők Egyesületé
t:el. Ebben a 1·as
t1taso/.: t:állalták a 

mag szóródások 
fo�·ozrísát. 

Szóval. ez nem 
biztos, de a'? két
ségtelen, hogy a 
madarak hálásak, 
é.� együttműköd
nek a tolatósok-
1,a/. hiszen azolc 
között is vannak 
madarak. 

Jómaélai·ak . . •  
(bánk) 

A Uivalalos Lapból 

A Hivatal03 Lapból a .,.aksze� 
\óez.eti blzousagoa: és a dolgozol;: 
t111yelrnébe aj nJJull: a követ.l<ew-
1.:et: 

f.l. !zá.mbó1 : 1191!'4/1971. 3. A. B�
kt:SCsn.ba Kis\'Uútl Vontató. l Te
lep megszilntetése és a MA V €sza
ki Járműjavító Uze-m b l.: ·e abaJ 
úie:neJl'segérick tcláilltA a. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

Pacz Józset. Curtlcl: SzUcs Fe
renc2 Hatvan ; Behán Róz�. Erós 
Ferenc, I<lsvárdni Jáno1:11 M'L&kolc; 
B,')!dl'.!.S.ir Gyula. Béiié.sCS3.ba; Crl
ba Józse.t. cr�dóllü; .Maro.;án Pál, 
Riss János, óvári László, D•bre
cen ; Nagy h-!·,f.3.1 G-éza, Nagykani· 
ua ; Csongrádl l\'llhály, Komárom ; 
dr. BunkfaJvy Gyula, Kiss Balázs, 
S?UúdJ Sándor. Hegedüs Jenő, 
Szeged: Windhofier Kálmánné, 
Győr; Sebestyén zoUAnné, Szol· 
r..ok; Murányi Tibor, BAnMve: Ta
kács And.nisné. Em6d: Leveleiket. 
lapunk a.nyaAához felllasználjuk, 

Földi Józser, Halasy Zoltár, 
Szolnok: Baríhn János, Szeged; 
Iványt JánC<<.rf-. Budapest: Leve
lelket illetéke• helyre továbbltot
tuk. 

U vagy Budapest kömyókl hason• 
ló, e.;;e!leg mésfél szob&S la..ká�rt. 
lc:rdeklőclnl lehel : Barab.í.s Ildlk6-
nlil, Bp. Keleti pu. érkezéSi 0"':i,-e
l�lén. Telefvn : :13&--SOl. llllnde,n 
M]) du, 16-:J óra közölt (kedd és 
szombat klve e1e...-e1). 

- Egyszobá.q föbérletemét ek� 
N"!ném Na�)•Budape.st terfilet 
bélrhoYá - cser:.des helyen - ha. ... 
onlóra. Cím : v. gó Jenő, Bp. VI., 
Marx té-r 3. D. em. 65. Erde..'lcl6dnt 
lehet let•élben vagy a !,"!2-3SO·es 
telefonon B-16 óra között. 

ff,'!GYII.R VASUTA!I 
• Vasutatok S?ak,zervez.et�•• 

lapja 
S•erkesz!I I s>erl:�s,tff t,1,o!td• 

Fö,z�rttl!.c:-,tó: Culvá� JAone 
FeleJős s1erkesztO: Vts1 Ferene 

s,erll:esztllség: 
Budane'1t. vt., Benc:rOr atca n.; 

Telefon. városi: ns-irn. 
Ozemt: 10-n. 

Kiadja �s terje•ztt, 
• N�os,ova r.apkiadó I állal•I 
Budapect, VIT., Rf.kcx,n út 54. 

Te!�lon, !2t--il� 
(.�élcfm, BD. 70. Pf "

P-e!Plós kladO: G§bor Mi1101h 
• Népszava Lar,k•adll \'állaJat 

tgai3alóla 

CsPkks?á m laszá m nnlt � 
MNB 215-1! 0:.9 

S?ttr:ra LaJ:)nyomda 

AZ UNNEPEKRE 

PALVAUDVARI 

PAVILONJAINKBAN 

VASAROLHAT 

l:DESSl:GET, 

FENYÖFADISZEKET, 

AJANDéKOT, 

TRAFIKARUT. 

�UTA S E L'LAT O;i' 



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! HATÁRIDŐ ELŐTT 

elkészült a szobi lővonal villamosítása 
A kivitelezők állták szavukat - December 22-én ünnepélyes átadá� 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Eredetileg úgy tervezték, 
hogy a nagy munka, a· szobi 
fővonal átépítése és villamo
sítása 1911. december 31-re 
készül el, de a kivitelezők 
komplex szocialista szerződést 
kötöttt>k az építési hat4ridó 
rö,·idítésér4'!. A jó együttmű
ködés eredményeként már de
cember elején elkészültek a 
nagy munkával. Igy a villa-xv. ln'FOLYAM, 24. szAM Ára 40 fillér 1971. DEC&.'ttBER 17. 

NAPIRENDEN 

mosított fővonalat kilenc nap
pal az eredeti határidő előtt, 
december 22-én ünnepélyesen 
átadh<ttják rendeltetésének. 

Az újjáépített vonalon a 
nyíltvonali vágánytávolságot a 

a centrális bértömeggazdálkodás, 
a bér- és munkaerőgazdálkodás 

korábbi 3,60 méterről 4,10 mé- ·-· ,, __ _ 
terre növelték. A kétvágányú 
pályát két egyvágányú pálya-
ként biztosították, ehhez az 
állomások előtt és után az el-
lenirányú kitérő kapcsolatokiat 
ott is beépítették, ahol eddig 
hiányoztak. 

Forgalmi átszerV'E!Zésre is le
hetőség nyílott. A Vác utáni 
szakasz.on a korszerű vontatás 
már nem teszi szükségessé Ze-

A szakszervezet elnöksége 
december 3-án tartotta ez évi 
utolsó ülését. Az első napi
rend keretében a MÁV cent-
1'áli:s bértömeggazdálkodásá
nak, illet6I eg decentralizált 
bér- és munkaeró-gazdálkodá• 
sának tapasztalatait vitatták 
meg, az 1. szakOIS1ltály előter
jesztése és a szakszervezet 
közgazdasági. osztályának ki· 
egészítő jelentése alapján. 

A bértömegszabályozás en
gedélyezése a vasút bérgazdál
ikodásának átalakítását köve
telte. Annál is inkább, mivel 
a szabályozás a be n= töl
tött üres állások bérének át-
lagbér..,r,övelésére való fel-
használását engedélyezi. 
Olyan mechanizmust kellett 
kialakítani, amely a munka
erőL·el, a bértömeggel való 
egységesebb, előrelátó - a 

szállitá.;i faladatok, az őszi és 
téli forgalom, a balesetmen-

tes szolgálat, s a helyi prob
lémák megoldásához igazodó 
- gazdálkodási rendet ered
ményez. Meg kellet.t találni 
azokat a formákat, amelyek 
keretein belül a műszaki fej
lesztésből és szervezésből adó
dó munkaerő-átcsoportosítá
sok lehetőségei megva16<rul
hat.nak és a végrehajtó szolgá
lat bérszínvonalának átlagos
nál magasabb növeked� út
ján az ott meglevő üres állá
sok betöltésére ösztönözze
nek. 

Mindezek figy-elembevételé
vel a bérgazdálkodás mecha
nizmusának átalakítására a 

centráHs irányít!s, a decent
rális vezetés, a területi elv 
megva lósitá.sa látszott a leg
megfelelőbbnek. Az elv meg
valósítása érdekében meg kel
lett szün,tetni a szakszolgálat 
jellegű szerkezeti felépítést 
és a vasútJ.gazgatóságokat íe-

Ünnepi forgalom 
U
„ nnepcltre készül a:r. oI'S'Zá,g, ünnepre kfflill<lnk mi vawta

ook is. De amíg • a jol vé:gT,ett munka derűs nyu
galmával várjá.'lc az év v�i ünnepnapoka,t, a karácsonyt 

és az ujóvet, addí;; mi az 1971. év utoh;ó nagy feladat.ára ké
szüil.ünk. 

A2 ünnepeket közvetlen megelőző napokon a dolgorzók tíz
ezrei kelnek útra, hogy szeretteik között, a legszűkebb csa
ládi körben pihenjék ki az évi m\lIUQi Iáradalnulit. Sokévi ta
pasztalat, hogy legtöbben december 23-án és 24-én keresik fel 
pályaudvarainkat és szállnak vonatra. A mi. kötelességünk, 
�ogy az _utasokat gyorsan, biztonságosan, kényelmesen s:zál
lttsuk célallomásukra. Természetesen ez így leírva na.,ryoo e,gy
srerú, de annál nagyobb feladatot jelent a rövid idő alatt je
lentkező utastömeg ldszolgálásáriak és kulturált utazásának 
megszervezése és lebonyolítása. A 125 éves magyar vasút 1911. 

évi kimagasló eredménye azonban arra kötelez bennünket, hogy 
az év végi ünnepi forgalom méltó befejezése le{111en az éves 
munkának. 

Közismert, hogy sem moooonyban, sem sremélykocs:iban 
� ref!d�l�ezűnk tartalékkal, tehát a meglevő eszlrozök jobb 
kihasznalasaval· kell megoldani a csúcsforgalmat. Ez rendkí
vül körültekíntó szervezést és lelkilsrneretes munkát kíván 
minden vasutastól. A járműjavító múhely-ek dolgozóitól azt 
várjuk, hogy a mozdonyokat és a kocs.ikat gondosan megjavít
va, üzembiztos és tiszta állapotban bocsássák a forgalom ren
delkezésére. Vontató és vontatott járművekből csak annyi ma
radjon a műhelyekben, amem1yi a két ünnep közötti munka 
folyamatos biztosítására szükséges. 

A músz:l.kj kocsisrolgálat d:>lgozóira is !okooott feladat há
rul. Nagy�é�� �ólük fii;gg, fwgy szemé_!ykocsijaink tisztán, filt
heto és k1v1lag1tható állapotban vdrjak vendégeinket, az uta
sokat. Fokmottabban kell gondoskodni a szerelvények műszaki 
e�őkés_zí_téséről, a kocsik biztanságí és egyéb, a komfortasságot 
biztosító berendezések üzembimos működéséről, a megfelelő 
clőfútésról. 

A vontatási és forgalmi dolg<YZ6k között a legszorosabb 
munkakapcsolat szükséges. Egymás munkáját segítve biztosí
tani kell a napi rendes és a mentesítő vonatok szerelvényei
nek tdőbeni bedllitdsát, a vonatok menetrendszerű indítását 
�! tc>1:ábbítását. Számolva az esetleges kedvezőtlen időjárással, 
JO elore meg kell szervezni, h<>o"Y a vonatok biztonságos és 
menetrendS?Jerú forgalmához szükséges berendezések váltók 
jelzők, biztosító berendezések kifogástalanul múködje�ek. 

Nem kis feladat hárul az utasokkal közvefilenül érinl!rezó 
vasutas-:linkra. A menetjegy-kiS7JOlgálálit, az utasfelvilágosítást, 
a vonatokon a jegyke:zelést úgy kell végezni, hogy az utas 
mindenben a jó vendéglátó gazda gondosságát érezz.e. Minden 
vasutas ügyeljen az udvarias magatartásra, a fegyelmezett, jó 
megjelenésre. úgy kell dolgoznunk, ahogyan azt az elmúlt hó
napokban tartott 57,emélyszáliítási aktívaértekezleteken többen 
is megfogalmazták: a személyszállítási szolgáltatással össze
függő sokrétü feladatot úgy kell végrehajtani, hogy az a MAV 
egész évi munkájána:k méltó elismerését váltsa ki. 

Az ünnepi forgalom zavartalan lebonyolítása nemcsak 
szakmai, hanem fontos politika! feladat Is. Szocializmust építő 
társada!mur-ik jó közérzetéhez ma már az is hozzá.tartm:ík. 
h� 8:. dolgozók kedvező körülmények között, menetl'end s,ze
rm� kozlekedő vonatokon jussanak el családjaikhoz. Ez a 
munka azt kívánja, hogy valamennyi szakszolgálat közös ösz
szeJogással, személyes ügyének érezze a karácsonyi és újévi 
csucsforgalom sikerét. A swcialista brigádok survezett és lel
kes. munká.la nélkülözhetetlen e nagy feladat megoldásában. 
Járianak élen a nehéz munka vállalásában és az udvarias 
készséges uta-skiszol�álásban. 

• Az utóbbi években sok sikeres csatát vívtak meg vasuta
sa!nk. Ha tegyelmeze.tten, szervezetten. az uta-sítá�ok szellemé
ben, éberen végezzük munkánkat, az 1971. évi ünneoi forga
�� -sikere méltó les.z a vasút ez évi kimagasló teljesítményei-

VMkor láván 

rületgazdálkodási, önálló ha
táskörrel kellett felruházni. 

A bérszabályozás belső me
chanizmusa még nem fedi tö
kéletesen a vállalati centrá
lis és a területi decentrali

zált bér- és munklaerő-gazrlál
kodás összhangjának elvét. 
Éppen ezért an·a van szükség, 
hogy a vasút szervezeti kor
szerilsitésével összhangban 
meg kell teremteni a bér· és 
munkaerő-gazdálkodás továb
bi decentralizálásának alap
jait. 

Az elnökség az 1. szakosztály 
és a közgazdasági osztály je
lentését elfogadta, és java
solta: a bértömeggazdálkodás 
továbbfinomításán, az egész
séges decentralizálás kimunká
lásán túl végezzék el a táp
pénzes- és a munkaerőhelyzet 
alakulásának egyÜttes vizsgá
latát. 

A2 elnökség ezután a Ma
gyar Vasutas munkájáról, a 
lap terjesztéséről készült je
lentést, valarrun:t a félszázalé
kos ÖTA 1972. évl költségve
tés-tervezetét tárgyalta :me:g. 

begény állomás fenntartását és 
a körzetesítési vizsgálatok sze
rint az áru forgalmát is át 
lehet terelni. Eszerint Vác 
után Verőce és Nagymaras ál
lomás fogja ellátni a forgal
mat, Zebegény állomást meg
állóhellyé alakítják át. Nagy
maros csak fol'i(a]mi, továbM 
'.l.ereskedelmi céloklalt rzolgál 
majd, személyfo!'galma :nem 
lesz, mert Napymaros-Viseg
rád me.�llóhely és Nagyma- 1 
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ros állomás között alig több Amikor ez a felvételünk készült, akkor még nagr munká• 
mint egy kilométer a távol-· ban voltak a felsővezeiék építői a szobi fővonalon. 
ság és egymáshoz ilyen közeli (Foto: Laczkó Ildikó) 
személyforgalmi megállási he-

V. F. 

lyek fenntartása nem lenne A Duna-kanyar egyik vasúti 
gazdaságos. KözveUenül Nagy- megállóhelye volt Nagymaros 
maros után azonban új, N11.q!J- és Zebegény között a dömsödi 
maras-felső elnevezéssel meg- átkelés. A Duna és a hegy 
állóhelyet létesítenek. Igy az közé beékelődött iközút és VBS· 
öt kilométer hosszan elhelyez- út emeletnyi szinteltéréssel 
lcedő község és üdülőhely két sem megállóhely, sem tartóz• 
vasúti sremélyvonati megálló- kodóhely kialakítását nem te
hellvel rendelkezik majd. szi Lehetővé. A megállóhely és 
Amf� az úi me�llóhelv ki- ezzel a révátkelés megszűnte
építése me,gtörtén:iik. Nagyma- tése nem a2lt jelenbi, hogy a 
ros állomáson ldeiirleneseon túristáklnak: el kell kerülniük 
fenntartják a azemélyforgal- a Pilis kirándulóhelyeit. A na
mat. gyobb tömegek szállllására a.1-

----------------------'---------. .kalmas vasúti azemélyfuvaro• 
zás Nagymaros--Visegrt!d 

felépítményt Vácig 48-as rend
sr.erú, azután pe�g a törzs
hálózatra időközben bevezetett 
54,43 kg/ún súlyú sínelIBel 
alakttották ki. Az átmenő fó
vágányokba.n a kitérők is 5-1-
es rendszerűek. A vágányokat 
hézag nélküli végtelen hossz
ban hegesztették össze. össze
sen 126 kilométer új vá.gányt 
és 112 csoport kitérőt fektet
tek le. Az idén 52 ezer köb
�ter zúzott kó ágyazat ros
tálására volt szükség. 33 200 
iköblnérer új zúzott kő ágya
zati anyagot használtak fel és 
65 eze!' köbméter dózeres és 
kotrás földmunkát végeztek 
el. Dr. Csanádi György JJliskolcon 

Dr. Csanádi Györw :közle
kedés- és postaügyi miniszter 
decem�r 6-án Miskolcra láto
gatot-t. A kétnapos tartó2lkodás 
alatt először a helyi tanácsok, 
párt- és mozgalmi szervek, va
lamint a tárcához tartozó vál
lalatok vezetőivel tá'l"gyalt a 
megye közlekedési, hírközlési 
gondjairól, a jövő évi tervek
ról, feladatokról. A tanácsko
záson részt vett dr. Bodnár 
Ferenc, az l\LSZMP Központi 
Bizottságának tagja. a megyei 
pártbizottság első titkára is. 

A miniszter másnap a mis
kolci vasútigazgatóságon talál• 

kozott a KPM-hez tartozó vdl
lalatok, üzemek vezetőivel és 
párttitkáraívat Kérte az esz• 
mecsere részvevőit, hogy 
nyíltan, &:zintén tárjá!k fel 
awkat a problémákat, ame
lyek megoldásához segítséget 
nyújtihat. 

Az értekezleten többek kö
zött Erdélyi János, Mislkolc
Tis:zai pályaudvar állomásfő
nök.e vá2lolta a vasúti csomó
pont helyzetét, a dolgozók ál
tal elért eredményeket és a 
ooronkövetkezó feladatokra 
vonatkozó elképr.eléseket. 

megállóhelyen, az ott csatla
kozó révátke!ésen és Viseg
rádtól autóbusszal lehetségn 
lesz. 

A pályaépítés egyik legne
hezebb résre az alépítmény 
megerősítése volt. Dunakeszi 
környékén futóhomokos al
építménnyel !kellett megk!izde
n:i, Verőcén pedig sziklavésési 
munkák váltak szükségessé. 
Több helyen a kötött altalaj 
miatt homokos kavics alépít• 
ményi javítóréteget építettek 
be. Kötött talajnál az állomá
sokon és megállóhelyeken szi
várgóval vezették el a vizet. 
A Vác-Verőce közötti iizaka
-szon kedvezo kísérletek után 
cementes stabilizálással erő
sítették az alépítményt. A 

A villamosítás :megkezdésé
nek előfeltételeként tavaly 
szeptemberben fogtak hozzá a 
pootai és MAV légvezeték ká
belek lebontásához, földbe he
lyezéséhez. A villamos oszlop
állítást ugyancsak tavaly ősz
szel kezdték meg. A munka 
neheze, a felsővezeték-szere
lés az idei évre jutott. Nagy
maros és Szob között, vala
mint Zebegény állomáson ts 
az országhatártól Sturovóig az 
AZSD csehszlovák vállalat 
építette a villamosvezetéket, a 
vonal többi részén a MA1' 
Villamos Felsővezeték �pítésí 
Fónöloség. 

__ ;;.... _______________________________ ......., A ikábelsrerelők 225 kilomé-
ter biztosítóberendezési és táv

Japá'n vendé·gek 
közlési kábelt fektettek le. A 
:főkábelekről 82 km hosszú 
helyi kábel csatlakozik le. A 
villamosítás a magyar és a 
csiehszlovák felsóvezetéképítők 
közötti legjobb együittmúkö• 
déssel ment végbe. (szász) 

, Hámán Katóia 
emlékeztek 

H!mán Kató, az illegális 
KMP kiemelkedő harcosa 
1884. december 2-án született 
a Heves megyei Kompolt !köz
ségben. Szülőházán emlék
tábla hívja fel a figyelmét az 
arra járóknak. Rámán Kató 
születésének 87. évfordulójára 
az emléktábla felújítására és 
környékének a rendbetételél'e 
húszezer fOrlntot fordított a 
Vasutasok Szakszervezete. 

Immár hagyomány, hogy 
minden év december 2-án, az 
emléktáblánál koszorúzási ün
nepséget rendeznek. Az is köz
tudott, hogy HáJmán Kató dol
gozott a vasútnál, mint jegy
pénztáros és 1918-ban a Vas
utas Szövetségben kezdte meg 
munkásmozgalmi • tevékenysé
gét. A miskolci vasútígazgat6• 
ság, · Kompolt és a környez� 
községek, valamint a Hámd4 

' Kató nevét viselö több szocia• 
A �ZOT vendégeként háromtagú japán szak szervezeti küldöttség járt hazánkban december lista brigád képviselői koszo• 
elso n:tpjaib�n Akira Iwai. a SOHYO volt főtitkárának vezetésével, A vendégeket decem- rúzták meg a magyar munká.s
bcr 2-an Cogacl_t� Sza!>ó �ntal, �zakszerv�zetünk töti!kára, s ezen a napon a küldöttség elláto- mozr,alom kim'elkedó nöalak
gatott az 8szak1 Jármujav1tóba es megtekintette a Közlekedési Múzeumot is. Képünkön a Japán jának emléktábláját. 

vendécek Szabó An&al lcifükálTal. (LM:zkó Ildikó felvétele) "qehár7) 
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a kollektív · szerződés 
A munkaügyi miniszternek az értékelést később is fel

a Szakszervezetek Országos használhassák. 
Tanácsával egyetértésben ki- A beszámolók nem hallgat
adott 14/1970. (XI. 20.) MüM. ták el azt sem, hogy a kollek
sz. rendelete arra kötelezi a tív szerzódés melyik rendelke
vállaJatokat, hogy a szakszer- zését nem sikerült betartani, 
vezet és a. dolgozói. eiött szá- milyen kérdéseknél van még 
moljana.k be a kollektí-v szer- szükség a törvényestég és a 
zódés érvényesítéséről• dolgozók érdekében fokozott 

Ennek elókészítésekor szak- erőfeszítésre• Változatlanul 
szervezetünk elnöksége hatá- baj van az utazószemélyzet 
rozatában hívta fel a szakszer- egy szolgálatban tölthetó ide
veze<ti szerveket, hogy testületi jének betartásával. Gyako-ri és 
ül�ükön tárgyalják meg a egyá1talán nem rendkívüli. 
gazda.sági vezetők beszámolóit hogy 18 óra körüli, va_gy azt 
és adjanak számot arról is, meghaladó ideig is, pihenfüdó 
hogy a szakszervezeti szervek nélkül ta.rtják swlgá1atban a 
hogyan segítették a kollektív vonatklsérőkct és a mozdony· 
szerzódés rendelkezéseJnek ér- . személyzetét. Ráadásul, ha 
vényesítésát, munkájuk során 18-25 óra alatt elfáradva hi
milyen eszközökkel biztosítot- bát követnek el, nem késik a 
ták a dolgozók képviseletét, szigorú felelősségrevoná�uk. A 

érdekeinek védelmét. szombathelyi igazgatóságnál 
A rendelet és az �lnök:ség például a hosszú swlgál-atot 

határozatának végrehajtása- nem tekintik enyhitő körül
ként november 25-ig a szak- ménynek, hanem a dol-gozók 
szervezeti bizottságok, majd a terhére róják, hogy nem kér
területi bizot.tságQi, tárgya1tá.k te1, ,,i,döbell'' lecáltást. Ha Yi
meg, hogy a szolgálati helye- szont kérik, követelik leváltá
ken, illetve a vasútigazgatóság sukat a 18 óra körüli szol
területén hogyan sikerült l!Z gálat alatt, a vezénylók nem 
1971-75• él-re szóló kollektív gondcskodnak leváltóról. Ezért 
szerződés ez évi végrehajtása. viszont elmarad a szigorú fe-

A tárgyalásokra az volt a lelősségrevonás. 
jellemző. hogy a gazdasági ve- A vezetölc sok helyen e!fe
zetök és a szakszervezeti bi- !ejtik vagy elmulasztják a heti 
zottságok többség-e jó! felké- pihenőnapok kijelöltetését. 
szülve adott számot a kollektív úgy vélik, így nem kell a 
szerződés érvényesitésének ta- dolgozóknak heti pihe,,őnapot 
pasztalatairól. A beszámolókat biztosítani. Az ilyen tévedé
még alapszervi szinten is írás- s:aikért a:..után nagy árat kell 
ban tárták a testület elé, hogy fizetni. Ha ugy.a.n;s nem jelö-

Jó előkészítés útán 

lik ki a kollektív szerződés 
35. § (2-3) bekezdése szerint 
a dolgozó heti pihenőn,apját, 
ak.kor a törvény szerint a va
sárnap a dolgozó heti pihenö
napja, s [gy minden vasárnapi 
munkát külön kell megváJ.tani, 
100 százalékos pótlékikal dí
jazm. 

Egyes helyeken elmulaszt
ják a pálya:me,terek :,zabad 
idóvel meg nem vált.ott túlórá
ján.ak díjazását. Máshol a 
munkás állományú dolgozók 
túlóráját akarják szabad idö
yel megváltani a kötelező dí
jazás helyett• Gyakori a túl
óra.korlátozások meg,értése is. 
Több helyen sürgették az uta
zószolgálatot teljesítő dolgozók 
meleg étellel való ellátásának 
megoldását. Sokan bírálták azt 
a rendelkezést, mely a bronz
fokozatú törzsgárdatagsághoz 
nem ír elő kötelező anyagi 
juttatást. 

A kolloktív szerződés végre
hajtásáról szóló beszámolókat 
most a középszintű és az alap
szervi testületi üléseken tár
gyalták. Ez előkészítése t•olt a 
MAV beszámolójának, amelyet 
a szakszervezet elnöksége tár
gyal, s utána a dolgozók elé 
kell terjeszteni az 1972. első 
negyedévi termelési tanácsko
zásokon. Ekkor lehet majd ja
vaslatokat t.enni az esetleges 
módosításokra, új, haladóbb, 
megalapozottan korszerűbb 
szabályok felvételére. 

A budapesti területen biiro1nezerrel nőtt 
a politikai iskolák /Jallgatóinak szli1nll 

Szakszervezetünk búd.apesti 
területi bizottsága nagy súlyt 
helyeze'tt az új oktatási év 

: szerveu'sére és indítására. Az 
elókészi tés során irutézkedési 
tervet készítebl, s e:zit mind a 

· 172 szakszervezieti bizottság-
nak megküldte. 

A szervezési feladatokat -
mind a függetlenített, mind a 
társadalmi s.zl>-tiitkárokkal -
külön érlteke.zletfill megbeszél
ték. Ezenkívül értekezletre 
hívták össze a szakszervezeti 
bi210ttságok .kulturális agitá
ciós propaganda reszortfelelő
:;ei t, hogy e kérdésben. telje-
tájékoztatást kapjanak, és be
vonják őket a felada.tok meg
oldásába. 

A széles körű elókészítés 
eredménye tükrözi a szakszer
vereti bizottságok sikeres s-zer
-vezömunkáját. Örvendetesen 
nőtt a tanlolyamok és az azo
kan résztvevők száma. A ta
valyi 551 -tel szemben az idén 
661, tehát 104-gyel több a 
szakszervezeti politikai iskolák 

egy évvel ezelőtt. Ehhez fi
gyelembe kellett verwi.· azt is, 
hogy atn.nB.k a 18S pH,paga.n.
d.istának. akik a Világpolitilka 
kérdései tagozaton tartanak 
előadásokat, igen jól tájéko
zottnak, politikailag kiválóan 
képzettnek kell lelliilie. Még 
akkor is, ha az előadások előtt 
a propaga.nd.i.slták megfeleló 
eligazítást kapnak. A tájéko
zotlságnak ráadásul jó előadó
készséggel is párosulnia kell. 

A jó válogatást bizonyítja, 
hogy a kijelölt propagandis
ták 37 százaléka elvégezte 
vagy most végzi a marxista
leninista egyetemet, illetve kö
zépiskolát. Közülük 128-an 
egyéves, vagy rövidebb idótar
tamű mozgalmi iskolát végez
tek. Általános műveltségük 
tekintetében.: 89-en egyetemi 
vagy főiskolai végzettséggel 
rendelkeznek, 378-an pedig 
középiskolát végeztek. 

Az oktatás további sikerét 
lényegesen elósegilthetik a pro-

pagandisták képzését, tájé
koztatását zol.gjló f készí
<t,ó d6ad�k.. Ezért ha•.áro
zott úgy a területi bizott
ság, hogy a vez.etó pr-opa
gamdL<;iLákkal e->.,_yütt vesznek 
részt a felkeszi,tó elóadásokon 
a propagandisták is. Ez válto
zás a korábbi évekhez képe,,--t. 
A cél az., hogy a korábbi gya
kodat - az SZMT által bizto
sított felkészítés - mellett 
közvetleniiZ kapjanak va-sI1.tas 
szakma.i jellegű. tájékoztatást 
is az előadók.. Az idei oktatási 
évadban egyébként öt alka
lommal. - a három tagozatnak 
megfelelöen - egy-regy napon 
át kerül sor a propagandisták 
felkészítésére. A tematika kez
dő elóa.dásait okitól>er végén 
tartották az Északi Jármúja
vító Törekvés Művelódési 
Központjábain. Az intézmény 
kellően felkészült a propagan
disták fogadására. az oktatási 
év méltó, ünnepélyes megnyi-
tására. Szőnyi Lajos 

Tizenöt éve 
a. közösségért 

Tízenfü esztendő nagy idő 
egy e1nue-r e le:v� ue11. J!.,zala \. t 
swc rninciein t.orienhet. Lehet 
Jures vala.i.<l, étiltothat nagy 
c..o,gvkac, nuhat has:t..,os vagy 
ha.,.wmalan tagjavá a társa
dalorn.nai<. Dol,;OL.hat becsü
leti,el, e-><éüdben, szüri<e l�u;t;,,a
tonaként. Akúr igy, a.kár ugy 
- a kuzó.s.seg éruekében tett 
munK.d..u,,.OCU.lliaert - n1.1.nden
n.eppen elismerést érdemel . . .  

Ilyen elismen,,b-m volt ré
sze - 1969 ota immár har
n1a-d;s.zor - 'l'ézer Jánosnéuak, 
a MAV Keleti Mű.szaki Koc:,,1-
szolgálati Fónökség szaksrer
vezeti bizoUsága könyvtárosá
nak. 1971-ben a Szakszer-vezeti 
munkáéi-t kitüntetés ezüst fo
kozatát kapta. Ezt megelJzően 
1970-ben Szakszerve21et.i mun
káért oklevél, 1969-l>en pe
dig Szocialista kultúráért ki
tüntetésben részesült. 

Tézer Janosné személye nem 
ismeretlen a szak.:..:.ervezet.i 
mun.l,:ában. Hosszú évek ta
pa,--ztalatait ha.,;znosít.ia tevé
keny„ege ,;orán. 15 evvel ez
előtt vallalt először a közös
ségért kötele=ettséget s azóta 
is becsülettel hetyráll. 

A budapesti területi bizott
ság kultúrbizott.s,).gán belül a 
szakszervezeti tümegok tatás 
munkabizottságának vezew
je. Tevékenységével ő is hoz
zájárult ahhoz. hogy ez évben 
mintegy 3000 hallgatoval nútt 
a részvevők száma. 

Tézer Jánosné két év múlva 
nyugdíjba megy. Ha kellene. 
tagadhatná ezt a tényt, s 
fiatalos külseje mindenkép
pen mellette szólna. Ehelyett 
azonban ígv beszél a jövöróJ : 

- Ugy ét-zem. 11éhány hó
napig jó' esil, majd a pihe
nés. Végleg azonban nem tu
dok nyugodni. Hiányoznak 
majd az t"mberek, akik érde
kében másfél évtizeden ke
res-:o:tül szívesen dolgoztam. 

Szívesei - szeretetből . • •  
Pálinkás Katalin 

Gödöllöi sérelmek 

Szép épületben sok bosszú
ság - ezzel a címmel lehet
ne ellátni Gödöllő állomás 
szakszervezeti bizottsá;zának 
és pártszervezetének novem
ber 10-én tartott összevont 
üléséről készített tudósítást. 

A dolgozóknak bőven akad 
sérelmük. Alacsony a kémény. 
füstölnek a cserépkályhák. Két 
kályhát már lebontottak, de 
mit sem változott a helyzet. A 
raktár épületét egy évvel ez
előtt át kellett adni az AKÖV
nek, a dqlgozókat pedig az ál
latszállító ketrecekkel gyakran 
zsúfolt málhá.zóhelyiségbe te
lepítette be a vasút. 

Vajon meddig mehet ez így? 
Cs. J. 

száma a területen. A növeke- ,-------------,--------------------------

dés főként az idén először in
dított A világpolitika kérdései 
tanfolyamon .következett be, 
mégpedig úgy, hogy a hall�
tók kiválasztásánál a korábbi 
évek jól bevárt módsrereit, 
eszközeit alkalm<'zták a szak
szervezeti bizottságok. Általá
ban : a személyes agitáció, az 

érdelrelt személyekkel való 
megbeszélés gyakorlata érvé
nyesült. 

Az agitációt, a beszélgetése
loot az agit.-prop.-felelősök 
iránvították vagy végezték a 
bizaimiháJózat bevonásával. 
Sokiat segítette!k ebben a mun
kában a helyi pá,rt- és KISZ
szerveretek, tulajdonképpen 
teháit az oktatási elókés-z;i:tő 
munka gyakorla•ti koordináció
ja valósult meg. 

Ami a politikai iskolák ha11-
,gat-Oinak létszámát illeti : az 
idén 13 838-an, vagyis három
ezerrel többe-n tanulnak, mint 
az elmúlt oktatási évbe-n. Az 
ok!tatásba bevont nók száma is 
ezerrel növekedett. 

A propagandisták, előadók 
kiválasztása is a területi bi
zottság inj,é21kedési tervének: 
megfelelően, a párt- és a 
KISZ-szerve.retekkel, sok he
lyen a gazdaság! vezetéssel is 
egyetértésben történt. A fel
adat nehezebb volt, mint ko
rábban, hi:szen 140-nel több 
propagandistát kellett kijelöl
ni a tanfolyamok élére, mint 

A vetélkedő győztese 

Bőtl Elekné 

Bőtí Elekné, a budapesti 
vasútigazgatóság által rende
zett ki mit tud szakmai vetél
kedő döntőjén - a sorompó
kezelők, térközőrök csoportjá
ban - 240 ponttal abszolút 
győztesként végzett az elsö he
lyen. 

- Hogyan lett vasutas? -
kérdeztem a magas, élénk te
kintetű fiatalasszonyt. 

- Ennek, sajnos, szomorú 
előzménye volt - válaszolta. 
- 11:desapám is a vasútnál dol
gozott, ott, ahol én: a terézvá
rosi pályafenntartási főnölcség-

nél. Kilenc évvel ezelőtt mun
ka közben halálos baleset érte. 
É:desanyámmal és három ki
sebb testvéremmel akkor 
Aradvá�ypusztán laktam, s 
testvéreimhez képest én már 
nagylánynak számítottam. Er
zsikém, - mondta anyám, 
amikor kijelentettem, hogy 
dolgozni megyek, - ha a te 
helyedben lennék, a terézváro
si pft-nél próbálkoznék. Mert 
hát mégiscsak vasutas gyere
ke vagy te . . .  

Fel is vették takarítónőnek. 
őt azonban mindjobban érde
kelni kezdték a jövő-menó vo
natok, s addig vonzotta a for
galom bűvköre, míg elvégezte 
a sorompókezelók, illetve tér
közórök számára előírt tanfo
lyamot. Most már hatodik éve, 
hogy Hosszúberek-Péterí meg
állóhelyen s01·ompókezelő lett. 

- Milyen meggondolásból 
vállalta a szakmai vetélkedő
re való felkészüléssel járó 
többletmunkát? 

- Kedvelem a fejtörő ver
senyeket a tévében és a rádió
ban is. Szerintem felettébb 
hasznosak, mert mind a ver
senyzők, mind a hall11atók so
kat tanulhatnak belőlük. Ez a 
véleményem az igazgatóság 
szalrmai vetélkedőjén még 
jobban megerősödött. Első he
lyezésemet azonban saját szor-

galmamon kívül ViTá(J Sándor 
oktató tisztnek köszönhetem 
elsösorban, aki a tólünk neve
zett tizenhat versenyzővel 
rend.szeresen foglalkozott, s 
4-5 órás külön oktatásokat 
tartott a felkészítés során . . .  

Bótl Elekné rendkívül jó és 
gyors felfogásáról meggyőzód
ve kérdeztem : - Szándékában 
áll-e tovább tanulni? 

- Igen, régi vágyam, hogy 
tanulhassak felelte. De 
megkérdezte már ezt Tóth 
János, az igazgatóság vezető
je is, amikor a vetélkedő he
lyezettjeit ismerkedés céljá
ból magához hivatta. Akkor 
közölték velem, anélkül, hoey 
kértem volna: teljes fizetésem 
meghagyásával - beleértve 
az éjszakai és egyéb pótléko
kat is - áthelyeznek az igaz
gatóságra, egyelőre kézbesitő
nelc. A felkínált lehetőség biz
tosítja régi vágyam elérését: 
tanulhatok és leérettségizhe
tek. Egyszer talán a vasúti 
tisztképzóre is eljuth,itok . . .  

Ezt hozta tehát Bőti Elekné
nek, a Ki mit tud. 

- Valóban, ez a legfonto
sabb számomra. Bár a vetél
kedő mást ls hozott. összesen 
5100 forint jutalmat készpénz
ben, ezenkívül e!!y táskarádiót 
és kétszemélyes, ingyenes 
üdülóiegyet. 

- S kivel megy üdülni ? 
- Természetesen, a Jérjem-

"mel • . .  
Séra Sándor 
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Kedves olvasó! 
Kiket tart Ön érdemesnek 

az 1972. évi SZOT-díjak oda.ítélésére ? 

A SZOT EIJnöksége 1972. május l-én tizenöt.ödsz& ado
mányozza a SZOT-díjakat, a munkásosztály legnagyobb tö
megszervez.etének megl>ecsüló elismerését. A kitünteres azokat 
az írókat mű\·é.,,--zeJ,d, tudósokat illeti, akik műveikkel, mun
káss&gukkal kiemelkedően segítik és szolgálják a szocialista 
kultúra ügyét, népünk műveltségének gyarapítását. 

A szakszervezeti mozgalom a SZOT-díjak adÓmányozá.sá
vaJ. is kifejez! a szocialista művészet tám,og-.i.tását, a munkás
osztály művelódését elüsegító tevékenység megbecsülését, ösz.. 
tönzi a dolgozó!, életérzéseit k:ifejezö, színvoo.alas művek meg
születését, az alkotómüv..és.zek és a kö:z.önsé.g kapcsolatának erő
södését. 

A SZOT díia.lt eddig is a dolgozók, az iroda1malt és mű
vészetet é.-tó ls szi'rető szakszervezeti tagok véleményének. fi
gyelembevételévet adtál. át az arra legérdemesebbeknek. Az 
elbírálásnál. igen na,gy segítséget jelentebtek azok a javasla
tok, vélemények, amelyeket üzemi kollektivák, szakszervezeti 
tisztségi,iselök és aktívák, népművelők nyilvánítottak. 

E hagyományt mcgórizve és továbbfejlesztve, a SZOT ez
úttal is felhívással fordul a szakszervezeti közöss�ekhez, az 
üzemek és intézmények dolgozói kollektíváihoz, a =íalista 
brigádokhoz : legyenek önkéntes részvevői, felelősségteljes vé
lemény-nyilvánítói az 1972 évi SZOT-díj adományozását elő
készitó, jelölési munkának! 

SZOT-díjra javruiolliatók a:zok az írók, művészek és tudó
sok, vagy alkotói k&zösségek, akik a szocialista művészet meg
teremtésében, a dol�ozók és a művészei kapcsolatában. a mun
kásosztály művelődésének fejlesztésében kiemel':<edő ,;;kereket 
értek el. s az alábbi feltételek valamelyikének .maradéktal.anul 
megfelelncl!:: 

1. A díjazásra javasolt alkotó műve mai t.émájú, szocia
lista eszmeiségű, a dolgozó emberek életét tükröző, magas szín
vona.lú a.Lkotás legyen. Egész életmű díjazása � az alkotó 
mimkássága magas müvés:ri fokon fejezze ki a szoci•li-sta el
kötelezettség ;egyében a dolgozó nép társada.!omépit6 tevé
kenységét, 

2. A díjazásra. javaso'� előadómúvész alakftásaival, előadá
saival töltsön be elismerésre méltó szerepet a dolgozók világ• 
n>é?..et.ének és swcia.llista tudatosságának alakításában, esztéti
kai élményeinek gazdagításában. 

3. A d.ij&'Lásra. javasolt személy ki.emelkedő tudomdnyos és 
művészeti. elméleti munkásságával, a korsz.en1 vi1ágképet ki
alakító publikációs, közéleti. tevékenységével segítse elő a dol• 
gozók múveJőclé,sét. 

4. A díjazásra javasolt aUtotói és el6adól kÖ'ZÖSSég tevé
kenysé,.<>ét rekint.élyes művészetpolitikai s.iker és a d.ol.gozók 
nevelésének tartóssága jellemezze. 

A javaslatok az irodalom, filmművészet-televízló, színház
művészet, képw- és iparművészet, zen.e- és táncmúvésret, a 
társadalom- és termész>ettudomAny terén az utóbbL évek.ben 
elért kiemelkedő eredményekre vonatkozhatnak, de szólhatna.k 
egész életmü elismerésére is. 

A javasl31.ok 1972. január l-ig küldhetők be, Budapesrt,e,n 
4 Szak&=en•ezetek Budapesti Tanácsa Kulturális, Agitációs és 
Pro,paganda, Bizottsága (Budapest, VI., Dó= György út 84/b.), 
videken ped!g a terület\!� illetékes S,:akszercezetek Megyei 
Tanácsa Kulturális, Agitációs és Pr�náa Bi.wttsága cí
m-ére. 

Bízui;ik benne, hogy az elkövetkező hetek alabt a dolgozók 
57-é:les rétege formál vewményt az irodalmi, művészeti és tu
dományos L<ameretterjesztési. tevékeny-ég elismerést érdemlő 
ered.ménveiról, s a beérkező javaslatok tá.rnasui.i lesznek az 
1972. évi SZOT-díjak odaítélésének. 

1 S O M O S K Ő I  GÁ B O R  

1926-1971 
�_.. 

A szervezett munkások, mi 
vasu�.sok is megrendüléssel 
értesültünk arról, hogy de
cember 1-{in, 45 éves korá'b.,n 
elhunyt Somoskói Gábor elv
társ, a magyar forradalmi 
munkásmozgalom és pártunk 
kiváló harcosa, m; lVLSZMP 
Központi Bizottsá,;ának tagja, 
a SZOT titkára, az tpítók-, 
Fa- és Építőanyagipari Dolgo
zók Szakszervezete központi 
vezetőségének tagja. 

A Mezó Imre úti temető 
munkásmozgalmi panteonjá-

ban felállított ravatal előtt a 
párt és a szakszervezeti moz
galom vezetőin kívül sok szá
zan rótták le kegyeletüket. A 
Vasutasok Szakszervezele köz
pont! vezetőségének koszorú
ját Sza� Antal főtitkár he
lyez•,e el a ravatalnál. Somos
kői Gábor, a SZOT titkára
ként éveken keresz:tül swros 
kapcsolatban állt szakszerve
zetünkkel, a vasutasok nagy 
családjával. A szervezett vas,
utasok megórzik emlékét. 

Három nemzedék találkozója 
A ,KISZ VIII. kon.gresszu:se 

alkalmából, november 29-én, 
három nemzedék. találkozójá
ra került sor szakszervezetünk 
Benczúr utcai székházában. A 
kongresszus vasutas küldöttei 
a KISZ- és szakszervezet! 
ifjúsági veutók és a veterán 
vasutasok: találkozóján ott 
voltak szakszervezetünk veze
tői, Gyócsi Jenő elnök. Pánti 
Béla alelnök, Molnár György 
titkár. A találkozó résztvevőit 
megtisztelt.e jelenlétével dr. 

Mészáros Károly miniszterhe
lyettes. a MA V vezérigazgató
ja és Bálint Gyula szakosz
tályvezető, a vasú t.i fóosztály 
pártbb»ttságána.k tagja. 

A meghitt, bensőséges ün
nepségen Gyócsí Jenő elnök 
megnyit.ója után Molnár 
György titkár köszöntötte a 
részvevőket. 

Szép hagyomány szakszer
vezetünkben, hogy évente ta-

lálikooóra hívjuk a mor.ga.J.om 
veteránj,ait és a fiatalolrat, 
hogy elbesrelgessünk a vasút
ról, a szakszervezeti és ifjú• 
sági mozgalom idószerű kér
déseiről - mondotta beveze• 
tójében. majd méltatta az 
elődök, a mun.¼:ásmozgalom
ban aktívan tevékenykedő 
vasutasok, a találkozón rész
vevó veteránok érdemelt. 

Molnár György ezután a 
fiatalokhoz szólt. Hangsúlyoz• 
ta. hogy a ma fiataljainak ne
héz, de megtiszteló hivatás 
jutott osztályrészül. N�k 
kell áthidalni a régi és az új 
technika bonyolultságából fa
kadó feladatokat. 

A köszöntő után a fiatalok 
nevében dr. Tóth Kálmán és 
Baki Elemér, a veteránok ne
vében pedig Székely Ignác 1>e
s1,élt. Végezetül dr. Mészáros 
Károly miniszterhelyettes 
mondott pohár.köszöntöt. 

(vlsl) 
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„Egy kicsit jobban, többet emberségesebben l
n 

Tudósítások a szocialista brigádvezetők tanácskozásairól 

0 h:asóink 111ár a korábbi lapszámainkban 
közölt cikkek, tudósítások nyomán is 

megállapithattá'k, hogy a vasúti szolgálati Jie
lyelcen m e g . é n k ü l t  a b r i g á d é l e t. 
Osszefügg ez részben az év vége megsokaso
dott feladataival - hiszen a szocialista bri
gádmozgalom egyik legfőbb sajátossága éppen 
az, hogy a brigádokba tömörült legöntudato
sabb dolgozók készek egyre többet vállalni a 
tennivalókból -, másrészt pedig azzal magya
rázható a ,,fellendülés", hogy nemsokára or
szágos szinten kell a brigádmozgalom helyze
téről számot adni és meghatározni a tovább-

van szó: m a g a s a b b  s z i n t e n  k e l l  
f o l y t a t n u n k  a s z o c i a l i z m us t e l 
j e s  f e l é p í t é s é t. 

vezető utat. ( 
A megfogalmazás - ami az utat illeti -, 

talán nem is egés�n pontos, mert a X. párt
kongress:zwi, és annak határozata egyértel
műen körvonalazta társadalmi céljainkat, s 
rámutatott arra is, hogyan érhetjük el azokat 
& legbiztosal- ban, leggyorsabban. A szocialista 
brigádok különösen jól tudják, hogy miről 

Am mivel ez sokrétű és igen bonyolult fel
adat, az eddigi eredmények felmérése és az 
esetleges hibákból leszúrt tapasztalatok alap
ján ehhez kell igazítani a mozgalom követel
ményeit és módszereit is. Többet, jobbat al
kotni, tökéletesebb körülményeket teremteni a 
munkálloz, nagyobb erkölcsi és anyagi meg
becsülést biztosítani az allcotó embernek -
erre irányul most a figyelem. A szocialista 
brigádoktan egyre inkább terjed és ,mind 
gyakrabban hangzik el a jelszó: ,, E g y  k i 
c s i t j o b b a n, e g y  k i c s i t  t ö b b e t, 
e g y  k i c s i t  e m b e r s é g e s e b b e n !'' Ha' 
!gy végezzük napi feladatainkat, gyorsabban 
juthatunk céljaink felé. Ez a törekvés tükrö
ződik az itt közölt tudósításokból is. amelyeket 
lauunk külső munkatársai és le�-elezói a szol
gálati főnökségek brigáavezetóinek tanácsko
zásairól küldtek. 

Nyíregyháza: 

A vörös vándorzászló megtartása 
újabb tettekre ösztönöz 

Nyíregyháza állomáson no
vember utolsó napján tartot
tak tanácskO'Zást a szocialista 
b.igádok vezetói. Erdelyi La
jos állomásfőnök-helyettes -..i
tainditó be:szedében elsöként a 
brigá<lmozgalom általános cél
ját és tartalmát fejtegette, 
majd rátért a brigádok mun
kájának értékelésére. Elmon
dotta, hogy a brigádok terme
lési vállalásaikat rendre telje
s.ítlk, amit a kiváló vasúti cso
mópont cím és az MT-SZOT 
vörö.f vándorzászló elnyerése 
is bizonyít. 

Utalt az állomásfőnök.-
helyettes a kulturális vállalá
sok telj<'.Slté ·Jn.él mutatkO'ZÖ 
hiánrosságokra, a rendszerte-
lenül vezetett és nehezen ér
tékelhető-' brigádnaplókra, va
lamint az egyébként dicsére
tes, de már-már formál!ssa 
merevedő palroruíló mozga
lomra is. Ezután arra kérte a 
jefonle\·őket, hogy többet és 
lelkiismeretesebben törődjenek 
a fiatalokkal, mert az után
pótlás gondjával birkózó 
t•asútnak létfontosságú. érdeke, 
hogy az if;úság elótt a pályát 
vonzóbbá, a beilles=kedést 
körmyebbé tegye. A nőkkel 
Yaló törődés ug ·ancsak- min
den.kinek kötelessége. 

Erdélyi Lajos után Román 
Sándor, a szakszervezeti bi
zottság termelési felelöse kért 
izót. Hangsúlyozta, hogy a 
t:erseny s=ervezése, irányítása 
a szaks::erve:;:et és a gazdasági 
t•e;:;etés kölcsönös együttműkö
désén alapul. Ez az együttmű
ködés kezdettől fogva jónak 
mondható. A dolgozók válla
Ll.sai a vezetőségtől kapott se
gítség ré\·én sokoldalúak, s 
ezekben nagy szerep jut a 
Ezakmai, a politikai, illetve az 
általános műveltségnek is. 

A nehéz problémák közé 
tartozik, hogy a brigádok.ban 
dolgozó vasutasok iskolai vég
zettsége nagyon különböző, és 
hogy igen sok a bejáró. Ez 
utóbbiaktól nem várható el 
annyi, mint a helyben lakók
tól. A bejárók nagy számának 
tudható be a rendezvények 
gyér látogatottsága, de a bri
gádok többsége mindezek a 

nehézségek ellenére teljesíti a 
műveltség gyarapítására tett 
vállalásait. 

A szervezett oktatásban 
részt vevők száma 1971-ben 67 
fő, a szakmai tanfolyamokat 
ötvennyolcan, a politikai sze
mináriumokat négyszázan, a 
munkásakadémia előadásait 
körülbelül százötvenen láto
gatják. A brigádtagok egyhar
mada eredményesen tevékeny
kedik a különböző társadalmi 
szervezetek aktivistájaként, s 
szép eredményeket mondhat
nak magukéna,k a sz'lkmai, po
litikai folyóiratok. úiságok elő
fizetését. olvasását illetően is. 
Román Sándor külön kiemel.
te. hol:(y a Magyar Vasutas e1n
fizetllinek sz;íma legutóbb lM
ról 300-ra em0lk�ett. evnkí
�·ül sok bri<•�dta� vált .� "7.�k
,-,:,,rvez,,.ti könyvtár ren :!szeres 
olvasójává. 

A csakner . háromórás ta- zó eddig is magáévá tette a 
nácskozás e két beszámolóját mozgalom célkitúzéseit -, van 
nyolc hozzászólás egészítette még sok tennivalójuk, főként 
ki. A brigádvezetők javaslatai a . .szocialista móclon tanulni" 
is azt bizonyították, hogy - akarók számának növelésében. bár az állomás 114 szocialista 
brigádj.'.ba tömörül 656 dolgo- L. S. Z . 

Debrecen: 

Rendszeres értékelés 
a kiváló eredmények titka 

Debrecen állomá.� s.wcialist.:i 
brigád� ,zetóin k december 3-
án megtartott tanácskozásán 
Fekete Sándor állomásfónök 
mondott vitaindító beszédet. 
Bejelentette, hogy a dolgozók, 
elsósorban a brigádok helytál
lása köve1keztében a;; idei esz
tendó 11 hónapja alatt sikerült 
teljesíteni a „kiváló vasúti cso
mópont'' cím elnyeréséhez 
s=ükséges feltételeket. A bázis-
idós�oz képest 15  százalék
kal több vonat közlekedett, és 
1 10 000-rel nőtt a teherkocsik 
forgalma, Az utasok száma és 
az áruS?.állitási bevétel is 
emelkedett, ugyanakkor keve
sebb volt az üzemi bal.eset, és 
javult a munkafegyelem, illet
VJ> az annak megrulárdításá
ra Irányuló tevékenység, 

A brigádyezetök aktiYitását, 
tenniakarásót nem kenisebb, 
mint 22 hoz::ászólás ( !) tükröz
te. Martini Józsefné. a sze
mélypénzt{trosok Dobó Kata
lin S'ZOCialista brigádjának ve
zetóje például megemlítette, 
hogy sikerült olyan új brigád
t.agot nevelniök, akinek mun
kájában, magatartásában fe
lé!eseik mé� egv57.er sem ta-
1-íltak kifog:lst. Czealédi Sán
dorné arról s7:ímolt be. hocy 
mióta ti?: tMú bril:(ádja meg
al�kuH. köziiliik né11JJNI. érett
ségiztek. négyen elvéaezték a 
tisztképzőt, nyolcan ügyviteli 
vizsgát tettek. és valameny
nyien továbbra is részt vesz-

Szolnok: 

nek a tová.bbképz sben, illetve 
a különböző �ervezetekncl 
vállalt •társadalmi munkában. 

Geró Ernő állomásirányitó 
a B-túr hét swcialista bri
gadjának munkájáról adott 
számot, rámutatva, hogy ná
luk a mozgalom elindulása óta 
baleset soha nem volt, és fe
gyelmi eljárás alá egyetlen 
brigádtagot sem kellett von
ni. A:z. elismerés jele: általá
ban a légmagasabb prémiumot 
kapják enne/; a túrnak a dol
gozói, ezenkívül kormányki
tüntetéssel és kiváló dolgozó 
jelvénnyel, oklevéllel büsz
kélkedhetnek a brigádok tag
jai. Mindennek e!(yik legfőbb 
titka abban rejlik, hogy a 
munka értékelését mí11den éj
s;;akai swlgálat után elvégzik 
a brigádok megbízottai. 

Az ilyen és ehhez hasonló 
felszólalások ut�n teljesen 
megalapozottan mondotta Ko
'IJács Béla, a csomópont üzemi 
pártbi�tbág,ínak titkára, 
hogy a 57ocia!L�ta brigádmoz
galom Debrecen állomáson ls 
jól betölti szerepét, s az 1972-
re készülő v:íllalások még jobb 
eredmények elérését teszik 
majd lehetővé. 

A résztvevők ezyébként 
Czeglédi Sándornét és Gerő 
Ernőt választották küldötté a 
vasút 57ocialista brigádveze
tőinek III. országos tanácsko-
zására. 

Kiss János 

Részesítsék nyi lvanos elismerésben 

a munkában kitűnt dc!�ozókat 1 
Szolnok állomás szocialista 

brigádvezetöinek tanácskozá
sán képviseltette magát a 
vasutas-szakszervezet közpon
ti vezet.éísége, a Vasúti Föosz
tály, a budapesti igazgatóság 
és a szakszervezet területi bi
zottsága, Németh Mihály állo
másfőnök 33 swrialista brigád 
455 tal.ijának munkáját, a moz
galom eredményeit és a még 
meglevő h iányoss,'i,gokat ele
mezte. 

- Nagyon jó dolog - mon
dof ta -. hogy az idén állnmá
s11n.· fiolrrrrlinnk 1nár 4.::;_1 
s;:;ázaléka kötött sznóa[ista 
brigádszerzódé,t az eZóttünk 

álló feladatok megoldására. 
Ezek a szerzódések mind ;ók, 
ta-rtalmasak voltak, figyelem
be vették a szolgálati helyek 
adottságait, az irántuk tá
masztott gazdasági és politikai 
követelményeket, a dolgozók 
képeségeit, műveltségi szín·vos 
nalát. 

A beszámoló tényként álla
pította meg, hogy az állo
más baleseti helyzete éppen a 
S?.ocialista brigádok jó mun-
1,áiána.k eredményeként na,zy
mérvú javu1 jst mutat. Felére 
csök1.;en"ck az iiz'!mi sérillé
sek, és a táppén=es napok szá
ma is so százalékkal keiinebo. 

A továbbiakban elsősorban 
arra van még szükség, hogy a 
brigádok eredményeit, a leg
jobb dolgozók helytállását szé
lesebb körben tudatosítsák, 
népszerűsítsék - hangzott ela 

Miskolc: 

szolnoki tanácskozáson több 
felszólaló rés2'éról. Ez is hoz
zájárulhat a mozgalom sikeré
hez, ter€·bélyesedéséhez, az 
újabb eredményekhez. 

Szép Ferenc 

Nem tűrhető a fegyelmezetlenség„ 
a lógás, a semmittevés 

A Miskolc-Tiszai pálynud
varon dolgozó szocialista bri
gádok vezetói dr. Pásztor Pált, 
a miskolci vasútigazgatóság 
vezetőjét is körükben üdvözöl
hették legutóbb megtartott 
tanácskozásukon. .A:z. eredmé
nyek és feladatok áttekinté
se után a brigádvezetők nyom
ban több hiányosságra mutat
tak rá. 

Fodor Sándor tehervonati 
vona tvezetö azt kifogásolta, 
hogy a tehervonatok sokat 
ácsorognak a vonalon, s 
ezek az ácsorgások a dolgozók 
szabad idejét :is megirövidítik. 
A vonll.toknál gyakran a ka
lauzkocsik hiánya is problé
mákat okoz. 

Székely Tiborné igen fontos 
követelménynek tartja, hogy 
egyes dolgozók jav!tsák saját 
munk.ájukat. Számos munka
hely van - a nagymérvű lét
számhiány ellenére -, ahol 
7-8 dolgozó végzi azt a fel
adatot, amit n11olc-tíz évvel 
ezelőtt mindössze 1-2 ember 
végzett el. A fölösleges mun
kaköröket meg lehetne szün
tetni, a létszámot át lehetne 
csoportosítani, ha ennek vég-

Szombathely, 

rehajtásánál a rátermettség, 
nem pedig a protekció, a „jó 
összeköttetés� számítana. 

A vonatkiséretnél Miskolcon 
1 18 nőt foglalkoztatnak, s be
csülettel meg is állják a he
lyüket, mert bármelyik férfi
brigáddal felvehetik a ver
senyt - állapította meg hoz
zászólásában Homcnnai Dezső 
múhelybizottsági titkár. Java
solta, hogy a női vonatkísé
rőknél vezessék be a szabad 
szo-mb.atot, mert ennek meg
van a lehetősége. 

Mindemellett a brigádvere
tók egyhangúlag és nagyon ha
táro=ottan leszögezték, hogy a 
szocialista közösségekben nem 
tűrhető a fegyelem lazítása. 
Kivétel nélkül mindnyájan ké
szek a brigádtagokkal egyetér
tésben a hármas jelszó köve
telményei szerint ki venni ré
szüket a feladatokból. A meg
választott két küldött - Ma
joros Ferencné és Héjj Károly 
- ennek megfelelöen képvise
li majd a miskolci vasutasokat 
a brigádvezetők országos ta
nácskozásán. 

Kovács Gyula 

Centenáriumra készülnek 
A szombathelyi pályafenn

tartási főnökség szocialista 
brigádvezetőinek tanácskmá
sán Sparing László, a 1önök
ség vezetője ismertette a terü
leten dolgozó 27 brigád 338 

tagjának erőfeszítésével elért 
ere<lményeket. 

- Az év eddigi 1'észében 
teljesítettük a „kiváló fónök
ség"' dm elnyerésének feltéte
leit - hangzott a �oló-

ban. - Tekintve, hogy Iéts'LA
munk 46 százaléka tartozik a 
brigádokba, a szocialista kö
zösségek helytállása nélkül ezt 
most nem jelenthetnénk ki. 
Megállapíthattuk azt is, hogy 
éppen a szocialista brigádok 
kötelességtudarl:a, példamutató 
munkája volt az a tényező, 
amely állandóan ébren tartot
ta és élénkítette a munkaver
senyt, 

A brigádv€'Zetók hCYZZászóiá
saiból kitűnt, hogy a szom
bathely-szentgotthárdi oosút
vonal pályafenntartási dolgo
zói már ;iavában készülnek 11, 

következő esztendő centená
riumi eseményeire, amikor is 
méltó tettekkel akarják ünne
pelni a vonal fer,nállásának 
100. évfordulóját. 

A szombathelyi pályafenn
tartási tónökségnél lezajlott 
értekezleten Nagy Zoltán mú
szaki főfelügyelőt választották 
küldötté a vasút szocialista 
brigádvezetőinek III. országos 
tanácskozására. 

Déri Lajos 

Hatvan: 

Köszönet 
a patroná lóknak 

Hatvan állomás szocialista 
brigád vezetőinek tanácskozá
sán Soós Károly állomásfőnök
helyettes beszámolójából és a 
vitában elhangzott 14 felszó
lalásból egyaránt kicsendült. 
hogy a brigádok ta,gjai - a 
csökkent létszám ellenére is -
sikeresen teljesítik vá.Jlalásal
ka t. 

Ezen a megbeszélésen töblt 
brigádvezető mondott köszöne
tet azért a segítségért, amelyet 
a patronálók, köztük az ok
tatótisztek nyújtanak a szocia
lista címet elnyert vagy a.:<Írl 
küzdő közösségeknek. 

A hatvani értekezlet részt
vevői Kiss Jánost, a Matros,:o'IJ 
szocialista brigád vezetőjét vá
lasztották meg küldöttük.ké. 

Szücs Ferenc 

Szocia l ista brigádok a korszerű 
utasel látás szolgá latában 

A Keleti pályaudvar kultúr
termében tartották december 
8-án második vállalat.i szintú 
tanácskoz:ísukat az Utasellátó 
szocialista brigá.dvezetói. A 
több mint k&záz szocialista 
btigádvezetó részvételével 
megtartott tanácskozást Gróf 
József személyzeti igazgató 
nyitotta meg. Üdvözölte a 
meghívott nmdégeket és a 
vállalat kétezer szocialista bri
gádtagját képviselő brigádYe
zetóket. 

A szocialista brigádmozga
lom eredményeivel, a további 
feladataival foglalkozott vita
indító előadásában Tóth Lá·sz
ló főigazgató. 

Igényesebb vállalásokat! 

- Brigádjaink tevékenysé
géből az a törekvés tükröződik 
- mondotta bevezetőjében -, 
hogy az egyes üzemek és az 
egész vállalat munkája is gaz
daságosabb legyen. takarékos 
költségfelhasználá's mellett nö

vekedjen a forgalom, javuljon 
az utasok kiszolgálása. Jobb 
gazdasági eredményeink pedig 
elősegítsék mind a vállalat 
fejlesztését, mind a dolgozók 
érdekeltségének fokozását. 

A továbbiakban arról be-
szélt, hogy az utóbbi hM év
ben vett nagyobb lendületet a 
vállalatnál a szocialista bri
gádmozgalom. Akkor 57 bri
gád nyerte el a kitiintet/J cí
met és ma már a dolgozók 30 

százaléka vesz részt a szocia
lista bri.gádmozgalnmban. A 
ti:\rzs<>árd'l gerincéif alkotó szo
cialist.a bri�1dok munkája 
döntően honáíárult ahhoz, 
hoe-v a� utóbbi tíz éYben az 
U'.as�11 4tó ha1s,or n,·erte el 
az „élü7.em", illeh·e a ,,kh·áló 
yállalat'! címet, egyszer mi-

niszter!, ötször vezérigazgatói 
dicséretben ré.sz.esült. 

A brigádmozgalom felada
tairól szólva hangsúlyozta 
Tóth László főigazgató, hogy 
a gazdasági vezetés minden 
s::�nten gond-uskodjon a válla
lások teljesítéséhez szükséges 
feltételek megteremtéséről, a 
szerződésben vállalt feladatok 
nyilvántartásáról és rendsze
resebb értékeléséről. A szak
szervezeti szervek az új kez
deményezések felkarolásával 
és elterjesztésével, a munká
jukkal kitűnt brigádok néP
szerúsitésével segítsék elő a 
mozgalom magasaob színvo
nalra való emelését. 

A szocialista brigádokkal 
való foglalkozás módszereit 
elemezte kiegészítőjében Ko
vács László, a vállalati szak
szervezeti bizottság titkára. 
Rámutatott, hogy a gazdasági 

,vezet.ők többsége mind jobban 
felismeri: ma már nem lehet 
tartósan eredményeket elérni 
a szocialista brigádok segítsé
ge nélkül. Az a vezető jár el 
helyesen, aki igényli, segíti és 
el is ismeri a szocialista bri
gádok eredményes munkáját. 
KülönÖ6en fontos a segítés a 
szerződések előkészítésénél, 
hogy sehol se tegyenek a kol
lektívále mondvacsinált válla
lá-sokat. Kitért arra, hogy több 
helyen előfordul a társadalmi 
munka helytelen értelmezése, 
amikor elmaradt munltákat 
akarnak a brigádokkal fizet
ség nélkül elvégeztetni. 

Növekvő forgalom 

A \'ita során több brigádve
zető beszámolt a kollektíva 
eredményeiről. A Keleti pá• 
lvaudvar 18. számú üzem 
Kossuth Zsuzsa szocialista 
brigádjának :vezetője, Matyó 

Istvá.11111.é elmondotta, hogy 
példamutató munkával járul
tak hozzá a „mintaüzem" cím 
elnyeréséhez. Szüntelenül ku
tatják a venqégek igényét, 
hogy saját készítésű ételeik a 
minőség, az íz, a választék 
dolgában egyaránt közmea,;ilé
gedésre találjanak. z:!övofa:vö 
forgalmuk tanúsítja, hogy i,em 
eredménytelenül teszik ezt. 

Köves György, a pécsi 77-e,; 
üzem szocialista brigádveze
tője arról beszélt, hogy a szo
cialista brigád összefogása az 
átmeneti létszámhiány nehéz
ségén is átsegítette az üze
met. Több felszólaló kérte, 
hogy rendszeresebben értékel
jék a végzett munkát és válla
lati szinten is népszerűsítsék 
a legjobb brigáderedményeket. 

Jutalom a legjobbaknak 

,.Dolgozni csak pontosan, 
-szépen . • •  " - a költő szavait 
idézve foglalta öss.z.e a vita 
tanulságait az Utasellátó fő
igazgatója. Ezután megválasz
tották a küldöbteket a vasutas 
szocialista brigádvezetők III. 
országos tanácskozására. Az 
Utasellátó Vállalat brigád
mozgalmát: Matyó Istvánné, a 
18. számú üzemből, Pőcze Ilo
na, az Ady szocialista brigád 
vezetője, a 19. számú üzemből 
és Pozsonyi László, a székes
fehérvári kirendeltség Mün
nich Ferenc szocialista brigád
jának vezetője képviseli. 

Végttzetül kitüntetések � 
jutalmak átadására került sor. 
Négyen „kiváló dolgozó" jel• 
,·ényt, heten főigazgatói dicsé
retet, 1 1-en pénzjutalmat ka1>
tak. s még 19 szocialista bri
gádkollektíva részesült össze
sen 25 ezer forint jutalomban. 

L. ,. 
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A BAI.ÁI.OS BAi.ESET OKA:  

!e/e/ótlensé� sorozatos malasztás 

· GONDATLANSÁGBÓL 

,,elúszott" tizenkétmillió forint 
A halálos baleset oka többrendbeli, egy időben jelentkező, rendszerbeli hiba, utasításmegszegés, szervezetlen munkáltatás. Tömören így összegezte véleményét a balesetvizsgáló bizottság Kis Iván 

Mihály pályamunkás halálos balesetéről, amely november 22-én történt Gyékényes állomáson. 
Kis Iván Mihály 57 éves, nyugdíjazás előtt álló dolgozó halálos balesetének körülményei mindenkit nyomatékkal figyelmeztetnek a biztonságtechnikai előírások jelentőségére, fontosságára, amelyről sokszor feledkeznek meg vezetők és beosztottak egyaránt. 

Mint a pályafenntartási szak
szolgálatnál ez évben előfor
dult 14 halálos baleset leg
többje, Kis Iván Mihály balesete ü elkerülhető, megelőzhető lett volna. Éppen ezért a leírtaknál is súlyosabbnak tartjuk a mulasztásokat, a vétkesek felelősségét. 

Hogyan történt? 
"Amikor munka.közben fel

figyeltem, hirtelen azt vettem észre, hogy tőlünk két méterre közeledik a mozdony. Vi
gyázzatok! - kiáltottam és hanyatt kivágódtam a kitérő sínjei közül." lgy menekült meg Pápai Ernő pályamunkás, aki megbízott figyelőőrként hótakaritási munkát vé11zett az állomás 4-es sz. kitérőjében. Hasonló pánikszerű, gyors cselekvés mentette meg 
Salekovics György pályamunkás életét is, aki a vágány másik oldala felé ugrott, az utolsó pillanatban elhangzott fellöáltásra 

Kevés volt azonban az idő ahhoz, hogy a veszély észlelése után valamennyien eredményesen cselekedjenek, és a csoport - középen álló, - legidősebb tagját, az 57 éves Kis 
Iván Mihályt halálra gázolta 
11Z állomásból ki;d:ró 2492 s;:. vonat. Mindez kora délután 13.40-kor, az állomás területén, szolgálati helyhez közel, egy, az állomásból indult vonattal történt, amely alig néhány száz métert tett meg a l>aleset bekövetkezéséig. 

„Megállapításom szeri.nt nem 
voltak a 4-es sz. váltónál pá
lyamunkások, amikor halad
tam ki az állomásból" - ismételgeti védekezésül Böcskei 
László mozdonyvezető, a sajnos nagyon is meggyőző tények ellenére. Allításával ellentétben a pályamunkások ott dolgoztak a kitérőben, de a mozdonyvezető a vonat kiha-

!adása közben n e m f i  -
g y e l t. Ezért .is maradt el a dolgozók „Figyelj!" jelzéssel történő riasztása, ami feltétlen életmentő lett volna. 

Hasonló mulasztások terhelik Szabol József vonatvezetót is, aki ugyan elismeri, hogy látnia kellett volna, de mint mondja, figyelés ellenére sem látta, az embereket. J!. forgalmi u.tasítás mindkettőjüket a 
vágányút megfigyelésére, adott 
helyzetben megfelelő intézke
désre kötelezi. A váltók, kitérők megfigyelése egyúttal természetesen azt jelenti, hogy az ott tartózkodó embereket is észre kell venni és szükség szerint érdekükben is cseleked(li kell, főként, ha kételyek merülnek fel a dolgozók távozása tekintetében. 

Helytelen gyakorlat 

A vasutasok év végi ré!Szesedése 12 millió forinttal több lehetne, mint amennyi lesz, ha a bekövetkezett tűzkárokat el tudtuk volna kerülni. illetve a túze.«etekel meg tudtuk volna előzni. Még elkeserítőbb és gondolkodúsra, sőt c.selekvésre késztető adat, hogy a tűzkárok ös.�zege not•ember
ben még csak ötmillió forin
tot tett ki, s a hónap utolsó 
napján - egyetlen tűz miatt - emelkedett 12 millió fo
rintra. Ebben a szomorú valóságban talán még az sem eléggé viita�ó. hogy a múlt esztendőben a va-sút túzkára a 19 millió forintot is meghaladta. 

Súlyos mulasztások 

sítésui 1'endeUcező dolgozót 
állítsu.nk" - mondják az illetékesek. Az a legegyszerúbb intézkedés senkinek nem jutott eszébe, hogy ilyen esetb.en nem, osztható meg a munkáscsapat. Mindezek ellenére megelőzhették volna a tragédiát, 
ha. a sárga mellények kiosz
tása meUett legalább kioktat
ják a figyelőőrt, hogy neki 
csak figyelnie szabad, tnu.nkát 
végeznie nem. A pályamester a csapatmegoszlásra adott rendelkezésével a szabályok megszegésének sorozatát indította el, holott tudnia kellett, hogy a rendelkezés végrehajtása csak a biztonságtechnikai utasítások megszegésével lehetséges. Ezért kell felügyelet nélkülinek tekinteni azt a 3 embert, aki munkája mellett kevés híján áldozatává vált a felületességek sorozatá-nak. TizenkéUnillió fo1in•. Ennyi-

Kis Iván Mihály halálesete be került a MA V-nak és dol
Felelős Kis Iván Mihály tra- mindenki számára egyértel- gozóinak 256 túze.seL. A bu

gikus haláláért Bogdán György műen bizonyítja, hogy a vas- da.pesti ipazgatóság területén 
és Horváth Ferene váltóőr is, útüzemi és személybiztonság- csaknem hatvan túz több mint 
akik a vonat vágányútjának hoz valamenyi dolgozó együt- kétmilliós kárt okozott. A 
biztosítása során elmulasztot- tes felelősségérzetére és cse- debreceni igazgatósag terüle
ták a veszélyeztetett pálya- lekvésére van szül,ség. Ele- tén 49 esetben pusztítottak, és 
munkásokat időben és megbíz- gendő lett volna, ha egyesek 295 OOO forint veszteséget 
hatóan riasztani. a jelenlegi felfogásuk helyett okoztak a lángok, ami� be 

A közlekedő vonatok vágány- a veszélyhelyzetben volt mun- nem következett november 
leás tot 1 k .. ··1m ·n 30-án az ötvenedik tűzeset útjában foglalkoztatott dolgo- csapa o yan -oru e Y-

; aránt. A rohamos korszerűsödés az embert szolgálja, ugyanakkor az ember felelősségét is fokozza. Minden ko
Tábbinál nagyobb biztonságot 
kell teTemtenünk az emberek, 
a teTmelőeszközök és megter
melt ja1.1ai11k érde1;ében. Az idei esztendő tűzesetci arra figyelmeztetnek, hogy a károk el.sős0t·ban járművein• ket, az azokban &?..állított áru-• kat érték. A túzkárok másik fő csoport.iúba a járművek üzemeltetéséből eredő szántóföldi és erdőtüzek tartoznak. Csupán a budapesti vasútigazgatóság területén 38 mozdony- és járműtűz keletkezett az idén, s a kár megközeliti a kétmillió forintot. A szombathelyi és a pécsi Igazgatóságnál a mozdony okozta termény- é.� erdőtüzek során keletkezett kár is kitesz majdnem másfél millió forintot. A :vrA V által S7.1llított árukat és saját kocsiparkunkat 
több mint negyven esetben 
szoruló féktuskó miatt bekö
uetkezett tűz pusztította. Éber szolgálattal, keUő körültekintéssel ezeket az eseteket is megelőzhel tűk volna 

Senki sem intézkedett 
zók biztonságának megte- nek tekintik, amely a vonat Záhonyban, ami egymagában 
Temtése elsősorban a pálya- továbbhaladását akadályozza, csaknem nyolcmillió forintos li-Iég súlvosabb és eléggé el fenntartási szakszolgálat fel- de elegendő lett volna a fi- kárral járt. 

nem íté!hetó mulasztás terheli 
adata. Külo··nös fontossága és gyelési kötelezettség teljesitése A tüzek okainak vlzsgála-

n� li-144--012-es számú tolató-• • · d b�l I pvető ta fontos tanulságokkn.l szol- -jelentősége van ennek a téli es az ovoren sza � Y a a mozdony t'ezetójét, aki no-zord időjárás viszonyai között, követelményének betartása is. gál, minden vezető és beo,sz- vember 30-án Záhonyban amikor az észlelesi feltételek Hec-edús Ká.roly tott dolgozó .számára egy- engedély nélkül elhagyta jelentősen csökkennek, vala- ,-.--------------------------, mozdonyát. s nem gosdosko-mint a munkáltatás szervezése dott arról. hogy az őrizeUen is nagyobb gondosságot köve- A SOMOGYSZOB! BRIGÁDOK IGÉRIK : mozdony és a ho=-\kapcsolt teL járművek meg ne futamodja-Kis Iván Mihály halálos bal- nak. Ennek küvetkezménye eseténél alapvet.ó mulasztások Me1m,. .. trj.d, a *11u11l.y efnye"rt lett, hogy a tűz;veszélyes fo-történtek, amelyekért elsősor- :, • 111 · 'I Ulf & i W u/ 1 '/j• ban a pályafenntartási szak-

lyadékkal rakott tartálykocsik kigyulladtak, és az előzetes becslések szerint is közel nyolc millió forintos kár keletkezett. Két nappal korábban Ceg
léd és Ceglédbercel-Cserő állomások között három vagon gyulladt ki, és nyílt lánggal égett a 2665. számú tehervonatba,:i. Két kocsiban szalma a harmadikban fűrészelt fenyóáru volt. Bár a tűz szoruló féktaskótól származott, m" •�pő. hogy sem az őrhe
ly, ,, sem a nagy állomáso
kon - ahoG a szerelvény elha
ladt - senki nem in.tézkedett az ízzástó:16 szétfolyt fék.tuskó. az elszíneződött kerékabroncs, a vagon aljából, padlójából kicsapódó lánisok észlelésekor. A Miskolcon no\'ember elején történt tűzeset is elgondolkoztató. A 9893. számú vonatot továbbító 411-088-as gőzmozdony konyhájába a személyzet oda nem tartozó tűzveszélyes folyadékot vitt fel. 
A hó hatására a folyadék erő
sen párologni kezdett, s ettöt 
lángra lobbant az egész 
mozdony. Egyelőre nem soroljuk tovább a felelőtlenségre, hanyagságra utaló példákat, mert e néhány eset említése is elegendő ahhoz, hogy ki-ki felismerje saját tennivalóit, és fellépjen az ilyen és hasonló esetek megelőzése érdekében. 
Ha pedig eljön az év végi f'é
szesedés fizetésének ideje, is
mét gondolnunk kell majd a 
hiányzó milliókra, s továbbra is úcy kell dolgoznunk, hogy jövőre már ne csorbuljOll tűz.károk miatt a végösszeg. 

Kovács Gy. János 

szolgálat illetékes dolgozóit •k1•*iin.Ja #Já C'•ffiaf kell elmarasztalni. A 4-es sz. &u•• &lli&V 1111-, kitérőben munkát végző dolgozók felügyeletéről ezúttal nem gondoskodtak megfelelően. Bognár Csaba pályamester és Bencze József előmunkás úgy vélték, és jelenleg is ez a véleményük - a pályafenntartási óvórends7.abály 2.7. pontjával ellentétben -, hogy az általuk Celügyelettel, figyeléssel megbízott munk,ísnak is dolgozni kell. Amint az előmunkás mondja, ,,a bevett ál
talános gyakorlat szerint", 
vagyis fgy szokták meg, ezért 
nem tartják be az előírásokat. 

A IV. ötéves tervben 

Felügyelet Délkü/ 
„Előmunkás hiányában nincs 

mód arra, hogy minden mun
kacsoporthoz előmunkás-képe• 

Somogyszob állomás !del esztendeje nehezebb volt, m.in.t a korábbi évek. 
- Igen, mar az év elejen fő

ként a kocs,tartózkodássa.l 
volt baj - mondja Palotai 
Károly állo főnök. A nagy hava7.asok miatt bekövetkezett lemaradást később sem tudtuk pótolni, pedig nagyon igyekeztünk. Jelenleg két százalékkal vagyunk lemaradva tervünktöl, mégis reménykedünk abban, hogy sikeresen zárjuk az e5,ztendót. - Mire alapozzák a bizalrndást? - Elsősorban a szocialista 
brigádok erejére. Nemrég tartottunk ero, értekezletet; amelyen megtárgyaltuk az idei 

válla.lásokat. Kéwbb egy közils vac,;orán beazélgeUunk a szocialista brigádok vezetőivel. A dolgozók mindkét rendezvényen biz(os'ították a szolgálati fónokséget ru-ról, hogy az idén is mei.tartjuk a tavaly megszerzett Szocialista szolgálati hely címet. 
Ez a cim nemcsak a gn.zdasági eredmények jav1tltsára kötelezi Somogy,;zoo ál.lomás dolgozóit. 
- Valóban. De éppen ezért ástak árkot a vasutusok a községi tanács felkérésére, társadalmi munkával. új vízháló

zat épült, és a MA V-sporttelepre is bevezettük a vizet és 
a l-'illanyt. Brl.g djaink ezenkívül hét vasutas család idén 

MEGKEZDIK BUDAPEST-KRENFÖLD 

REKONSTRUKCIÓJÁT 

-----------------------------------, elke-z,dett házépitését segítet-ték. 

A ny-J.r elején a Közlekedés- legkiválóbb épitómúvészekból és Postaügyi Minisztérium, az álló zsüri a vasutas-sz.akszerEpítésügyi és Váro fejlesztési vezet szék.házában rendezkedett Miniszt�um. valmnlnl Buda- be a pályaművek elbírálására, pest főváros tanácsa pdlyáza- és több mint egy hónapi mun
tot írt ki a kelenföldi pálya- ka után kihirdette a döntést. udvar új felvételi épületére, A november végi eredményvalamint nz állomás előtti tér hirdetésen jelen volt dr. Mémegtervezésére. A pályázók- száros KáToly miniszterhenak a felvételi épület részle- lyettes, a MA V vezériga:z.gatótes tervenek kidolgozásán kí- ja, a zsüri elnöke; Szabó An-vül azt tűzték ki fela<L-1tul, tal, a Vasutasok Szakszervehogy az E!ele trren helyezze- zetének főtitkára, valamint a nek el egy MAV-irodaépületet zsüri két alelnöke: Szilágyi és üzemi szállót, eze� ágyas Lajos, az építési és városfejszállodát, valamint 5000 négy- lesztési miniszter helyettese és zetméter alapterületen keres- Slwda Lajos, a fővárosi tanács kedelmi, vendé�Hóipati és elnökhelyettese. ,,Az utóbbi idők legszebb ajándéka" 

Y. É T  S Z O C I Á L I S  L É T E S Í T M É N Y T  AVAT T A K  D E B R E C E N B E N  

Két olyan levelet kaptunk Debrecenből, amely a vasút 
dolgozóinak épített egy-egy 
szociális létesítmény átadásá
ról számolt be. 

Ceglédi Sándor szb-titkár az 
állomás gurító pályaudvarán 
létesített 200 személyes öltöző, 
mosdó és melegedő helyisége
ket, azok korszerű berendezé
seit méltatja . .  ,Ebben az impo
záns egyemeletes új épületben 
minden a szolgálatot teljesítő 
kocsirendezók, sarusok, váltó
kezélók, kocsúmesterek és a 
v,ontatáisi szolgálathoz tartozó 
kocsivizsgálók, féklakatoso!-. 
szociális igényeit hivatott ki
elégíteni - írja. - A föld
szinten kapott helyet a kony
ha, a mele�edő. a csizmamosó, 
a portásfülke. Az emeleten két 
öltöm fürdő, a ruhaszárító és 
a lámpakamra. található. Köz
ponti fűtés, állandó hideg-me
leg víz, modem, 400 literes űr
tartalmú hűtőgép, ízléses bú
torok, tet:szetós bárszékek szol
gálják a dolgozók kényelmét." 

tes., Gál István, az MSZMP 
Hajdu-Bihar megyei B izottsá
gának titkára, Szilágyi Gábor, 
a városi pártbizottság első tit
kára. s ott voltak ezenkívül a vasút, az üzem és társadalmi életünk más vezetői is. A tervdoikwnentációkat és a kivitelezést a külső vállalatok határidőre készítették el, mert megértették, hogy milyen égető szükség van erre a szociíilis létesítményre" - hangzik Nagy Lász1ó tudósítása, majd így fejezi be soraLt : 

,.Az épület belső falán táb
la hirdeti, hogy a, jármiljavító 
KISZ-alapszervezeteinek tag
sága védnöks�get vállalt a léte
sitmény külső-belső állagának 
megóvása, a helyüégek rend
bentartása felett. Különben 
már készül a járműjavítóban 
még egy ugyanilyen épület, 
hogy minden üzemi dolgozó 
szociális igénye, az egészséges 
munkakörülményekhez méltó 
tisztálkodá-sl és öl töZlködési lehetősége biztosítva legyen." 

S az állomás idei esztendeje egyéb vonaikozá:iban is sikeresnek mondható. A régebben elkezdett rekonstrukció részeként elkészült a korszerű világítás, így a térképen alig megtalál.ható kis hdység vasútállomásán esténként világvárosi fények csillognak. Az lntegra-dominórendszerű, új biztosítóberendezés pedig jövőre készül el. Eredmény az is, hogy az idén sikerült új, fiatal dolgozókat felvenni, köztük néey női jegyvizsgálót. - Azt hiszem, 1912-ben én is a távozók között leszek -jegyzi meg az állomásfőnök. - De szeretném gond nélkül, a, jól végzett közös munka tu

datában átadni szolgálati he-
lyemet. Molá.t Ferenc 

szol�ltató létesítményeket. A:z A bíráló bizottság a 21 á1Jornás terilletl�n, illetve köz- pályaműből tizenegyet dí-vetlen szomszédságában kel- jazott, illetve meg,,ásár-lett megtervezni az induló lásra érdemllSiteh. utasok, valamint a közelben Dr. Mészáros Károly, az eredlakék részére egy n<J.gy ABC- ményhirdetéshez fűzött szaáru.'uízat, postát, 350 szemé- vaiban elmondotta, hogy a diJyes mozit, továbbá az Utasel- jazott és megvásárolt pályalátó Vá]]alat helyiségeit étte- munkák mindegyike tartalmaz remmel, bisztróval, eszpresz- olyan elemeket, amelyeket fel 
sroval, cukrászdával, tov-ábbá lehet -�j� használn! _a végl: 
a hozzátartozó üzemi és szo- g'.:'5 ki Viteli, tervek Mdolgo_za-.ális hel"'•�ekkel . sánáL A pályaudvar átép1té-C'l J�s • sének tervét 1972-ben k.idol-A pályázat l1atáridejéig, gozzák, és ennek alapján a október 25-lg huszonegy negyedik ötéves terv időszaká-

pályaművet adtak be. ban megkezdik Kelenföld át• 
építését. Az ltVM, a KP.M és a főváro- A végleges kiviteli t,ervek si tanács képviselőiből és a kidolgozásánál figyelembe veszik majd, hogy az áilloanáson -------------------------: tavasztól ős2'Jig várhatóan 

/
{

öszönet a je/yvizs/álóknak 
Nem szenzációról számolok be, csupán két derék vasutas emberségéről, de úgy gondolom, hogy ez is megérdemli a nyilvá..,osságot. 

40 OOO érkező és ugyanannyi induló utas fordul meg naponta. 
A térról az állomásra, az állomásról a térre Irányu
ló utasforgalmat a pálya
udvar alatt létesitendó 
gyalogos aluljárón bonyo

lítják m!ljd le. 

A másik levelet Nagy Lász
ló küldte a járműjavftóból. 
ahol december 7-én ünnepé
lyesen adták át az üzem dol
gozóinak az utóbbi idők ,,leg
tzebbb ajándékát" : az öt és 
fél millió forintos költséggel 
épített, 500 személyes szociális 
létesítményt. 

A közelmúltban hivata,Jos küldetésben gyermekeket kísértem haza üdülbeté-ről egy különvonaton. Szombathelytől Budapestig két olyan jegyvizsgáló teljesített szolgálatot a vonaton, akik messzemenő igyekezettel próbáltáJk kellemesebbé tenni utazásunkat. A hosszú títon fáradhatatl,a,nul magyarázták a 
gyerekeknek, hogy milyen 11,cvezetesebb városon, községen ro
bogu.nk át; melyik hegy11ek mi a, neve stb. A kiürült üvege
ket, kulacsokat menet közben összeszedték, és az állomásokon 

A friss vizzel•töltve adták vissza azokat. 

A szociális helyiségek között 200 férfi és 50 nődolgozó részére személyzeti öltöző-mosdót terveznek. Épitenek étke
zőt, üzemorvosi rendelőt, 
könyvtárszobát, olvasótermet 
és művelődési termet is. A lmrendelésben levő dolgozók részére 6X9 négyzetméteres egyágyas, továbbá 6X15 négyzetméteres kétágyas vendégszobákat terveznek két fürdőszobával, négy zuhanyozóval. Az egész állomást a Kelenföl• di Hőerőmúből távvezetéken fűtik majd. 

,,Az átadási ünneps�E:? megjelent és osztnwtt oro
mün,kben Harmati Sándor, 
MAV vezérigazgató-helyet-

Képünkön: az új szociális épület a ueoreceni 
javítóban 

jármű-
(Husi József /elvé.tele) 

Lehet, hogy mások megítélése szer.int nem olyan nagy dolgok ezek, nekünk mégis végtelenül jól.esett a segítő gondoskodás. Mi, gyermekkísérők, többnyire nyugdíjasok vagyunk, s bizony nehezünkre esett volna a vízért való futkosás. Tolmácsoljuk tehát köszönetünket Kiss Károly l. sromba-thelyi jegyvizsgálónak és fiatal munkat.ársnójének, akinek sajnos. nam sikerült a nevét megtudnom. S. Z.-né, Szolnok, JiÍliilJW.rt \L 5. 



t9in, DECEMBER 1,. MAC.YAR VASUTAS 

J 
al6n emlikeznek még r6 olvas6Ink: a magyar 

vas6t lenn6116s6nak 1 25. 6vlordul6j6ra elke• 

dett cikksorozatunk keretében lapunk augusztus 1 6-1 

sz6m6ban rlportat Irtunk egy vasutas dlnasztI6r6I. Egy 

vasutas h6zasp6r BrBmel, gondjai clmmel bemutattuk 

Szlklal Ervint, a budapesti vasútlgazgat6s6g forgalmi 

oszt61y6nak 16eliiad6jcit, az úll6épül6, vlllamoslt6s alatt 

6116 szobi vonal forgalmi klrendeltjét, majd feleségét, a 

v6cl p6Iyafenntartásl fiinökség személyzeti vezetiijét, a 

csom6pont pcirttltkcircit, mint két vaslltas-dlnasztla har

madik gener6cl6j6nak tagjall Irtunk 61etükr6I, munk6� 

Jukr61, terveikről. M6s sz6va1:  arr61, hogyan gazd61kod
nak az isi llrökséggel, miként gyarapitj6k a nemes 

hagyom6nyokat a mai lesz6rmazottak, hogyan él ma 

trdemes-e becsiilelesen dolgoziii 1 
jó lt!apcsolatot tartott a vo
natJtiséró'.ckel. Szívesen dolgo
zott vele az anyag- és mun
kavonatok S2Jem�zete. Soha 
sem a.kad&ookodott, s ha va
lami nehézség támadt a vo
,:µi,tkíséretnél, közösen megbe
széltük a dolgot és rendsze
rint elhárítottuk a bajokat. 

Tőzsér András építésvezető 
(a 18-as építésvezetqségtól) : -
Kevés dolgom volt Sziklai Er
vinnel, mert többnyire köz
vetlenül az állomásoklkal in
téztem az anyagszállitá« for
galmi problémáit. Sziklai 
emiatt nem akadékoskodott, 
sót örült, ha könnyítettünk a 

S lkl I E I k •  _ 
munkáján. Szívesen tettük, 

z a rv n mun ajanak Ismertetésekor megemll- mert úgy láttuk, hogy sok 

egy vasutas család. 

tettük: a vonalon dolgozók közül a 4-es építésvezető- , t�1

�:fi �Z"��-�i��: 
ség nem mindig alkalmazkodik a forgalmJ klrendeltnek lom, hogyan bírja energiával. 

Bevallom, meglepett, hogy egy 
valamennyi épltőrészleg érdekelt szem el6tt tart6 ren- hónappal a vonal teljes elké-

d lk é lh 
_ szülte előtt, amikor már ő 

e ez se ez és emiatt elofordulnak köztük sur16d6sok. is örülhetett volna munkája 

M I 
eredményének, el kellett 

eg egyezz ük, hogy Szlklal Ervin annak Idején ar- hagyma a helyét . • .  
ra kért bennünket, a surl6dásokr61 ne tegyünk említést Sári Pál elómUillkás (18-as 

clkkOnkben, mert att61 tart, hogy ez még Jobban klélezl ::r�f�f�r- ti:::f� 
a helyzetet közte és a 4-es épltésvezetőség kllzött. -MI de láttam, hogy állandóan ott 

sOrög-forog, ahol legtöbb a 
munka. Annyi bizonyos, ha 
probléma volt, rá számíthat
tunk, mindent elintérett, 

Bíró J6z$ef építésvezető (14-
es építésvezetőség): - A for. 
galmi kirendelttel kevés dol
gom volt, mert nekünk csak 
ecy anya.,"Vonatunk és moz
donyunk van, rrúg a többi 
építésvezetőség, különösen a 
4-es, négy-öt anyagvonattal 
dolgc:rz.ott egyszerre. Sziklai 
Ervin mindig előnyben résre
sí tette a 4-es épí tésvezetósé
get. annak ellenére, hogy tu
domásom szerint személyi el
lentétek voltak egy újság
cikk miatt Szúcs építésvezető 
és Sziklai között. 

Különösnek találtuk, hogy a 
megkérde7.ettek közül többen 
utaltak a vonalszerte elterjedt 
szóbeszédre, Arra, hogy Szúcs 
építésvezetőnek „könnyű a 
helyzete" vagy „el van kapat
va", mert ,;neki az isten is 
barátja" és befolyása révén 
annak árt, akinek ahar. Ezek 
a rnende-mondák azonban 
bennünket és talán másokat 
sem befolyásoltak.. 

azonban szükségesnek tartottuk kendőzetlenül, de név 

emlltése nélkül r6mutatnl a munk6t xavar6 kllrOlmény- ,,Levállúsról szó se essék!" 
re. 

Szolgúlali megbízólevél 
nem a gépek műszaki állapot4 
és a vasút érdeke indokolta 
ezt. Egy újabb jelentés pedig 
azt tette panasz tárgyává, hogy 
az oi<tóber 29-én Swbon - a 
4-es építé vezetőség részére (!) 
- feladott húsz vagon sóder
bői csak kilenc vagon elsz;állí
tás.-iról gondoskodott Sziklai. 
A hiány ikésest idézett elő a 
italajcserében. 

A �úlyos mufa.«ztá«t bizo
nyította a húsz feladott kocsi 
önkezelési fuvarlevele, vala
mint az i.'>. hogy mind a húsz 

- Nem, nem, il�iröl szó 
sincs - jelenteti.e ki a legha
tározottabban dr. Telek Já
nos, a budapesti vasútlgazga
tóság helyettes vezetöje, majd 
tiltakozott az ellen, hogy Sz.Lk
lai Ervin vl.sszarendelésének 
tényét bárki a megbélyegző 
kifejezésként ismert „leváltás" 
sz.óval hozza ooszetüggésbe. 

- Csupán az történt - ma
gyarázta -, how mivel a 
munka november elejére lé· 
nyegében befejeződött a szobi 
vonalon, nincs szükség állan
dó forualmi megbízottra. Ér
demei az épitkezés sikeres 
lebonyolit.ásánál vég:i:ett tevé
ken;..égét a lei;messz.ebbmevagon 1<2(tma be volt ve�,et- nően elismerjulé Si.iklal w- �z áll� elegy"1..tly- Ervin is ott lesz a vorui.l épinaplo�. Teny t:rsz�nt, hO(!II" Wsénél jó munkáiü:kkal k{csak kilenc vagon odert vitt tűnt jutalmazottak között. az anyagt'Onat a munkahely- Sajnálom hogy a munka .here. �ek ellenúre sikerült vében �ikor Nag,maro,; ál

megállap,ítariunk, hogy a. só- lomá.5on . zemélyesen értesí
der! rako gép kanala a kilen- tettem Sziklai Ervint a visz• cedik vagon megrakása után 

szarendelósról, nem volt al
kalom elismerésem kinYilvá
nitására • . •  

Azóta azonban ez a dolog 
is rend-ezódott : az igazgatóhe
l11ettes hit•atalában személye
sen fogadta Sziklait, megkö
s=önte hel11tállá. át. Ezek után 
akár azt is •  írhamánk. hogy 
„happ11 end"-del vei::zódö\t egy 
három évtizede becsületesen 
szol áló vasutas eme legutób
bi. megoízatáse. 

km vizsgál6clásaink során 
egyebekre i.,; fény derült a 
budapesti igazgató.<;ágon. Meg
tudtuk, hogy Sziklai Ervin 
1957 óta többször kérte felvé
telét a pártba, de a forgalmi 
osztályM mindig akadtak 
o� ,.befoly sas" személ�, 
akik „módszeresen·• gondos
kodtak arrol, hogy kérelmene 
jut.ha."500 a pártalapszervezet 
tagsága, vaio , a taggyú.lés 
el". 

Furcsa ellenlmondúsok 

Bencze lAj_os oeztályvezet6 kérdés öt.lik fel bennilnk. J6, 
ellenben, alti csak két éve ve- tételezzük fel, ·hogy Sz1k1a1 
zeti a forgalmi osztályt, Szik- Ervin csakugyan oenae te
lait lelkes vasubaanak, de J;)N9égQ tlsztvillel6je a buda
���pességú szakember- pesti iSazptóság 1lorp]ml 

- Háromuáz ,,.,.ta, l'cc'J. 
osztályának. De mUrt tWffl 

zött legalább 250 van, ciki lé• akad a.z imn!/ft4m41c � 4 
nyegesen ;obb vasuta, nála _ szint;én több, 11414 ,okkal 
tömören így foglalta össze ró- ;obb képesaér,4 lwzépt,ezet{í, 
la alkotott véleményét az osz- akik meo tudjá� érteni. fel 
tályveziet.6. . tudják fogni, 1wgu három 11,. 

Az ellentmoodást tovább fo- tized munkájának ffM!lllffltit,i 
kozza az a t.ény, hotn1 a for- eredménve, a uolg,álat lc6zben 
galmi osztály mégia ezt 4 lillandóan 171/4T4Pított tudd,, a 
„1111enae képesaégil" sz41cembe- mamata ewetem elvéaúff a rét rendelte ki 4 azobl oo- '14111/fflUltú oomta csaUd tÍa • nalra, s a nehéz, nagy szak- • z 

értelmet igénylő megbízatás tessége, ,  az 1961-ben méltán 
teljesítéséért most jutalom, el- kapott erdemes vasuta, kitün
ismerés jár, tetés, a külszolgálati dolgozói< 

Vagy utalhatunk a MAV ve- bizalma - mind-mind c:aupa 
zérigaz.gatóság 1970. augusztus ,,pozitívum"?! Vag]I: ol11an jól 
l-én kelt 22/b számú táviratá- áll káderekkel 4 111. outály 
ra amelyben elrendelték hogy apparátusa, hoOII Sziklai Er
a 'KGST integrációs program- vin képessége és képzettaége 
ja keretében a számítástech- eltörpül a másoké mögött? Az 
ni.ka (!) közlekedési alkalma- �táiág személy:lleti osz
zásához milyen konkrét segít- tályan ,  megpróbáltunk. ÖS!!Ze
séget kell nyújtaniok a vasút- hasonlító adatokat szerezni a 
igazgatóságoknak. A budapesti forgalmi szakszolgálat közép
igazgatóság fo-rgalmi osztálya �dereJ.r:ak képességeire u�ó 
saját feladatát is éppen Szik- f�olai, � �
lai Ervinre bízta. O pedig _ gérol, de ott efféle nyi,lvántar
Zádori Zoltán osztályvezető- tással egyelőre nem tudtak 
helyettes Balassa István igaz- szolgálni. Különben is 
gatóhelyetteshez küldött írás- m�dták 7 ehhez felsőbb en
beli jelenté.se sz.erint - a ki- gedély szuk.séges. U1711ane.z a 
adott re.ndelke.:zést határidőre személyzeti osztál11 Sziklalmk 
végrehajtotta és a nagy szak- e1111, évekkel e:zelő�_t mt11?sfté• 
értelemmel kidolgozott mun- se ellen, annak korfl!me7111ett 
kát megjelölt helyen szemé- kifog�ow �rá3os beaduányára 
lyesen átadta. ,,Az átadott a mai napig �em adott N· 
anyagot teljes egészében elfo- �zt. Ahhoz VISZont nem fel
gadták" - hangzott a jelen- sobb engedély, hanem felsőbb 
tés rendelkezés, illetve jogszabály · van écvényben, hogy a dolgo-

A:z, idézett vélemények és zók beadványára 30 napon 
adatok ismeretében ez.er!éle belül vá1aszolni kell! 

Nem egyedülálló esel 
Kérdés az is, hogy az eset

leges, de cseppet sem valószí
nű magasabb képesség vagy 
képzettség miként okozhatja 
egyesek önteltségét, a mások 
lenézését, azt, hogy „csalha
tatlan" kijelantéiek!kel intéz
zék el egy.egy kolléga sorsát. 
Ugyan miféle tájékoztatást 
adhatnak felfelé az olyan em
berek, akik nem képesek meg
szabadulni hel11telen szubjek
tivizmusuktól, káros előítéle
teiktől? VIJ{1ll feletteseiket is 
csak eszköznek tekintik célja
ik etéréséhez? 

annál inkább fi1111elembe vet
ték. 

Sziklalnak sajnos igaza lett 

A ci - megjelené,;e után 
akadtak olyan emberek, akik 
miltan a s;,iemébe mondták, 
hogy a bíráló meij •g:vzé,ért 
,.szalmaszálanként fogják elé
be rakni a gerendát." S való
ban, ettől ike7,dve valósággal 
meg,;zaporodtak az igazgató
ságra küldot1. jelentések a for
galmi 'kirendelt tevékenysége 
ellen. E2Jek J>t-'I'SZIC mit sem 
árthattak volna. ha a forgal
mi osztály hivatása magasla
tán áll és az igaz.i:a tósá,g ve
zetése által Sziklal ré ·zére ki
állított 00ltl!H SZ 58. ig sza
rnú Szolr,álaii megbizólevél 
elóír-'..isa alapján foglal rend
sreresen állru;t a bejelenté.9"..k 
ügyében. Eszerint a forgalmi 
megbízott ellenórzési és -ren
delkezési joga valamenn11i 
szolgálati ág munkájára ki
terjed, öt a szolgálati főnök
ségek tei,éken11ségében támo
gatni kötelesek. Már csak eb
ből adódóan is szavai, megál
lapításai. jelentései .lir,gnÚbb 
olyan súlyúak lehettek rnlna. 
mint a hiúságuk me�e 
miatt neheztelő „ellenfeleké". 

eltürött, s mindaddig - csak
nem eey hct:ig - szünetelt 
a rakodás. amíg Salgótarján
ból, a 2-es Volán telepéröl 
meg nem érkez,ctt az. ÚJ al

- Nem ismerek vele kap- munl ta reszortve;r.ető -. how Ezekre a kér-désekre nem 

Végül még el kell monda
nunk, hogy 87.ért íogla.lko-z
tunk ennyire részlet.esen az 
üggyel, mert az eitféle eset 
nem egyedülálló. Az igazság
talan bánásmód következté
ben a törzsgárda sok értékes 
tagja vesztette él kedvét és 
lrenys.z.erült megválni a vasút
tól Akikkel í,gy bánnak, azok
ban óhatatlanul megfogalma
zódik a keserű gondolat; ér
demes-e becsületesen dolgoz
ni? trdeme.s-e oly sok á.ldo
mtot hozni a vasútért, ameny
n11it a lelkiismeretesen végzett 
munka tőlük megkövetel? 

De nem (gy történt. Szik
'4inak -rends:eresen tisztáznia 
kellett magát az enyhén szól
va téves, meg nem alopo=ott 
bejelentések miatt. Felelőo;ség
re vonták többek közot.t azért, 
mert a 4-es építésvezetőség 
reszére az .,5 hibájából'' az 
egyfk alkalommal nem megfe
lelóoo &.sze-sorozva érkezet.t 
Nagymaros állomásra egy sza
lagsoros szerelvény. A dolog 
o)yan súlyosnak látszott a 
forgalmi osztály megítélése 
srerint, hogy majdnem fegyel
mi büntetés lett belőle. Idö• 
közben kiderült. ho1711 nem a 
forgalmi megbízott hibajából 
következett be a mulasztás. 

Más alkalommal anyagvo
nati gépek indokolatlan elve
zénylését, ennek következté
ben az anyagmozgatás időle
ges elakadá,;itt tulajdonította 
Sziklainak az egyik jelentls. 
Tisztázódott azonban, hogy az 
átvezénylé1 oka nem �·alami
féle önkén11eskedés volt, ha-

csolotban politikailag semmi teljesen felreismerik Sziklait. nekünk kell választ adni. ha-katrész. 
negativumot, de pozitívumot Felreismerik. mért úgy akar- knak töknek, 

- Ez igv történt kérem, Jól ( ") éleked tt k · j , pedig eppen ö az. akire nem azo a vez,e 

emlékszem az esetre - mon-
sem ·· - v e egy on 

minden nehéz helyzetben Je,g- közvetlen felettes.eknek. akik 

dott.a vizsgálatunk .során Sza- csoportvezetője, amikor ebben inkább számítani lehet. Ha - ki tudja miért - ennek az 

bó Béla, a rakodógép kezelője, az ügyben ér<leklödtünk. kell, kocsirende-.i:őnek is ki- ízig-vérig kitűnő oosutasnak 

majd hOZ?.átette: - Csak a...""t - Evek óta nem '11/Őzőm megy bármelyik llomásra, ha az erényeit és érdemeit alig, 

Igen, érdemes! Nyugodt 
szívvel állíthatjuk, hogy a 
Sziklai Ervinek nem marad
nak magukra. Am rendkívül 
fontoo, hQgy minél többe!l 
odaállj4nk melléjük. 

nem értem, hogy ha csak ki- osztálvunkon hangoztatm épp:;,n kocsirendezóre van a a mások által felelőtlenül rá-
le11c t•agont raktunk meg, mi- mondta viszont az egyik kom- legnagyobb szükség . . .  ruházott .1711engéit" viszont Szász Ferenc - Kovács .Jó-mef 
képpen adhatott fel bárki 
husz t·agont� Ha pedig inég:is �VN/HNl,_,,.,.,..,.,,._,AIWVl_,,....,..,.,.,..,.,,.,.,,_,,.,.,/.,.,,.,,�..,,...AVl'UU.,IH-'Alll,Af:,Ml"J"i"✓,..,.,NN'AVH,,HNN'✓/.Alfl"AIVAIHIHIHIHHIH.�IHll!ll!IIH���tllHl�IHHI IIIHI� 

feladták a nem létező szállít- � 
mán>'t. hogyan kérhetik sz.a-� • 
mon Yalaki!ől annak a továb-� Családi örökség : 
bítás.it? 

� 
Kérem, ilyen gigászi § 

munkánál, amit az idén vé- l • a geztünk a szobi �•onalon, óha- i 
tatlanul előfordulnak kisebb- � 

kötelesség teljesítése 
nar,11obb mulautások. Sok-� B d t I k ül" t .,.._ 
szor rájöttünk, hogy amit� u apes 

�
· er_ e e.,.,n, � 

tegnap elvégeztünk, azt ma § Is�ola ut':8_-7. szam ala_tt lern 

már jobban C!linálnánk De § H<:12kezel06eg1 . Igazgatóságnál 
. . · � mmden m od1k kedden tart 

ezért senk;t nem szabad el� �  fogadónapot a 73. körzet ta
�sztalm, mert mindenki §  nácstagja : Arti Ferenc, a Déli-
1gv,e:kez�tt tud:l..sa légjavát� pályaudvar dolgozója. Meg
n�·uitan1 az adott pillanatban. §  hallgatja a legkillönfélébb ké
Ezt _egy�ránt értem az itt do!- � réseket, eljár ügyükben, ta
go_zo ép1tésv��kre, �szt.ot- � nácstagl beszámolót tart, ta;11kra és Szik}ai Ervinre, a� nácsülésekre jár. 
orgalmi megbizottra • • • § A vonatkísérő! szolgálat 

taval11 kíváló parancsnoki ki
t ü.ntetést tüztek a melle re, az 
idén megkapta a:: emlékérmet 
ötét·es munkásöri szolgála
táért. s a Kit,áló dolgozó jel
vénynek is tulajdonosa. Fo)y
tathatnánk a felsorolást a 
szocialista brigádmO?..galomban 
elért eredm:nyekkel, de tai.-n 
elég megjegyezni, hogy mun
katársaival együtt nemrég ér
demelte ki az eziiS>tplakettet. 

szédét, arra gondolok, hogyan 
lehet ezt a temérdek, nagy
részt önként vállalt elfog!aJ.t
ságot idővel győzni. Kevés az 
ember, nagy a létszámhiány, 
s már csak ebből adódóan .is 
általában 270-280 órát kell 
swlgálatban tölteru. 

Közös érdekek 

Milyen embernek ismerik ? 
1 mellett ez a feladat egymagá!! ban is dicséretes, de Arti Fei renc olyan ember, aki képes 
� 5?kkal többet áldozni a közös

- A kötelesség teljesítése 
nálunk családi ha1111omán11 -
jegyzi meg Art! Ferenc. 
Nagyapám is vasutas volt, 6 
1910-ben kezdte el ezt a pá
lvát. 1:desapám 1938-ban lé
pett be a MAV-hoz, és még 
mindig szolgál: Hatvanban oo
natvezető. Emellett alapsze'l'
vezeti párttitkár. ln szintén 
Hatvan'lan lettem vasutas, ti
zenkét é.vel ezelőtt. El6!!zör 
fékezőként. majd vonatve-zet6-
ként utaztam teherfordában, 
közben a forgalmi és a ke-
re5kedelml szakvizsgát Is le-
tettem, mégis von:itkísérc5 ma• 
radtam. Szeretem ezt a be-
052tást. A Déli-pályaudvarra 
1963-ban kerilltem, s Itt vezető 
és jegyvizsgáló vagyok felvált
va, ahogy a helyzet megld
vánja . . .  

- Az érdekek e1111eztetésével 
és kellö jóakarattal meg lehet 
oldani mindent - válaszol.Ja 
megjegyzésemre, majd hozzá
teszi, hogy közvetlen felette
sei, köztük Veres Géza ve
zénylőtiszt, aki az alapszerve
zet párttitkára Is, kéréseit 
messzemenően figyelembe ve
szik. - Jól tudják, hogy nem 
vagyok olt,<an, aki a' munka 
rovására próbál eleget tenm 
társadalmi megbfzatá,ainak. . 

!ok előnyhöz jutni. Nem, ezt 
még a tanácsnál i;em említet
tem meg, hiszen saját ügyé
ben nem szívesen intézkedik 
az ember. De tény, hogy egy 
olyan albérleti szobába" la
kom feleségemmel és kisfiam
mal, amely ew szekrénnyel van 
elválasztva a főbérlő lakrészé
tő!. Ez persze, néha surlódá
sokkal jár együtt. A rossz la
káshelyzet mlatt két éve 
kénytelen voltam a MA V ne
velőotthonba, Kőszegre beadni 
a gyereket. Mivel mind a ket
ten Iskolába járunk, bizony 
nehéz a tanulás. Persze, nan• 
akarok én ingyen lakást kap
ni, évek alatt összegyűjtöttünk 
egy k.ls pénzt, ami elég len
ne egy szövetkezeti lakásra, de 
egyelőre még a befu:etésre 
sincs lehetőség . • •  

Darvasi Endre fóépítésvett
tó szavai ezek. 0 kifejezetten 
igazságtalannak tartja, hogy 
az igazgatóság forgalml osz
tálya úgy reagál a vonalról 
érltezó jelentésekre, hogy sa
ját. emberét zaklatja, ahelyet\ 
hogy megvédené és biztosíta
ná továbbra is a bizalmáról. 
Sziklai ezt nem.:sak beosztá
sánál fogva érdemelné meg, 
hanem munkája és egész vas
lltl pályafutása alatt szerzett 
érdemei alapján is. 

�rdekes, hogy Sziklai Ervin 
helytá.l.lúát, embert magatar
tását, szaktudását, a vasút 
ln\nti ueretetét IIOkan méltat
ták azok közül, akikkel be-
17.lélaettünk. Nem értik, hogy 
beocldsából miért váltották le 
8Q1' fiónappai • 1'0llal 'km,: 3-

-rűsítésén.ek befejezése előtt. � segért. 
l_gen, íg_v mondják, hog_v � 
,,Sziklait leváltották". De errol � 

Sok a tenru"valo' majd később szólunk, egyeló-l 
re lássuk, ki ml)yen ember-S 
nek i-smerl öt. • 1 - Fiatal 00171/0k. mindöaaze 

. , • § 30 éve,, a tennivaló pedig 
Maláno�•ts István, Smb fil. § '14171/0n sok. Ezeket csak úgv 

lomásfőnoke: 1 győzhetjük, ha mindenki a 
- Sziklai El"v1nnel évekkel S lehetőségeihez képeat többrt 

ezelótt együtt szolgáltam.� vállal belllliJ.k - mondja egy• 
Képzett, lelke, vasutasnak u-l szerűen, tömören. 
mertem meg, aki érti a dol• I Minden hétfőn e,te mar:ril• 
gát. Legutóbbi beo6ztásában t; 1 ta középiskolába Jár ezenkf
,,rámenős" volt, hajtotta a I oiJ.I rajp(irancmok a '  munkál
munkát. mert csak fgy lehe-s 6-rségben. Kommunl&tához 
tett a határidőket tartani a§ méltó helytállását jó néhány 
rekonstrukció rendkívül oo- 1  kitüntetése Is igm)olja amelye
n�olult, neh& körülményei ket szakvonall és ' politikai 
kozitt. munkájáért kapott. Háromnor 

Czinkóczkl G11tsr011 vezény- részeaiJ.it zá&z'6aljpcircincmold 
16tlmlt: - Sziklai 4JJendóan dicffretbn la ,ftltalonalla-. 

Mialatt hallgatom Artt 
ntne aienciflfi, �t 

- S mit szól ehhez a csa
lád? 

- Szerenc,ére a felerir,em 
""l'en a kérdéaben um,a110l11an 
megértö, · hlazen 6 maoa 11 
párttag. Inkább más természe. 
ta problémám lenne . . •  de ta
lán ez nem Is tartozik ide • . •  

Biztatom, hogy folytassa 
csak bátnlÍI, még ha szemé. 
lyes természeta dologról van 
Is m. Nehezen szánja rA ma
gát, hogy Immár évek 6ta 
(ennálló, ren<lezetlen lak.6s
helyzet.ét elmondja. 

Albérletben 
- Nem akarok err61 becQ. 

Pe-- ni. Még azt l()lldoln6k, boa 
be- taoácstaas4aom mm próbá-

A végén Ismét határozottan 
kéri, hogy erről egyáltalán ne 
írjunk. 

- Jól tudom, -hogy megol
dódik majd ez a kérdés III hi
szen egyre több lakás épOL 
Egyszer jut bellílil:k nekem 
Is, egés7.en batos • • •  

lffljnos, be kell fejemllnk a 
beszélgetést, mert a kijárat! 
jelz6 már szabad. Indul a vo
nat Nagyl{anlzsára, s Artl P� 
renc csak kés6 este, 22 6!-a1r.or 
fejezi be szoliiálatát. Pedig ,.. 
Ndmap tici,a. 

- !s kar4C90'1ylror? 
- Att mlc, - f11dom. �  

l4tl ott1aoti le•,.eJr. • � 
Utwt. "°"" éppe,a uo1o41n,-.. 
ba.tt. V "1111 ftt, fHJ(IJI G fflUtSW,:;. 
�I . . •  

........... 
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Mester József mozdony.-lakatos 
a fiatal vasu tasokat képviselte a kongress:tuson 

Mester József mozdony-la
katos ,a békéscsabai csomó
ponti KISZ-bizottság titkára 
rajongásig szereti a szakmá� 
ját. Ennél jobban csak egy va
laml vonzza: az emberekkel 
való foglalkozás, a szervezés. 
Boldog, ha tehet valamit a 
többiekért, ha sikerül elin 'éz
nie valami olyan dolgot, amely 
az egész kollektíva javára 
szolgál. Ezekért a tulajdonsá
gaiért fogadták egyhangúan 
bizalmukba a csomópont fia
taljai, s választották meg a 
KISZ-szervezet csúc:stitkárává. 

A mindössze huszonöt éves 
fiatalember két éve viseli ezt 
a felelóss.égtel ies tisztsége•t, s 
most tennivalói újakkal gya
rapodtak : október 29-én a. vá
f'Osi KISZ-vb ta.gjái:á, majd 
november 16-án a. megyei 
KISZ-bizott.ság tagjává vála-Sz
tották. 

Ipari tanulóként 
ke:tdte 

- Mit tett mindezért? 
- Tősgyökeres csabai va-

gyok, itt születtem - vála
szolta a kérdésre. - Jóformán 
mindenkit ismerek a városban, 
az én korosztályombe!ieket 
különösen. A KISZ-szervezet
be már az általános iskolában 
beléptem. Ahogy a kezembe 
kaptam a biwnyítványt, je
lentkeztem a vasúthoz ipari 

Mes-.er Józ.sef 

persze, ha reális a kérés , 
hogy ne teljesítenék. A fiata
lok is nagyon lelkesek, · a 
Szakma ifjú mestere-mozga
lomban is élen járunk Békés-
csabán . •  , 

Gimná:tium,ba 
jár 

Mostanában rengeteg a dol
ga a KISZ-titkárnak. Dolgozik 
a múhelyb::n, értekezletekre 
jár, s ha csak teheti, felkeresi 

mind a négy alapszervezet 
összejövetel€it. Levelező tago
zaton tanul :  gimnáziumba jár. 
Mint elmondotta : a KISZ
biwttspgot nagy te1•1 foglal
koztalJa. Olyan terv, amely 
már jóváhagyásra a szegedi 
vasútigazgatósághoz került. A 

légópü1céből szeretnének pin
ceklubot kialakítani. A költ
ségvetés 38 OOO forint, s ebből 
7000 forint értékú társadalmi 
munkát i:égeznek el. Olyan 
klubot szeretnének. • amely 
e�ész Békéscsaba fiataljainak 
becsüle'.ére válna, s a vidékről 
bejáró vasutas fiataloknak 
m.:l,wdik otthona lenne. A sok 

_elfoglaltsá.i mellett szakít időt 
arra is, hogy a legfiatalab
bakkal, az ipari tanulók ok
tatásával törődjék. Nemrég 
új módszert vezettek be: a 
gyerekeket szakmunkások 
mellé osztják. s negyedéven
ként, az iskolai beszámoltató
kon a mester is megjelenik a 
tanulóval együtt. A KISZtitkár 
saját tanulóé\·eiból tudja, 
mennyivel könnyebben lehet 
így elsajátítani a szakmát, 
mintha magukra hagynák a 
fiatalokat . . .  

Me!'ter József, a békéscsabai 
csomópont és Békés megye 
fiataljainak bizalmát élvezve 
részt vett a KISZ VIII. kong
resszusán, ahol a vasutas fia
talokat is képviselte. 

Rácz Judit 

tanulónak. Az első évet a szol- ,._ ________________________ _ 

noki járműjavítóban végez
tem el, a másodikat és a har
madikat már Békéscsabán. A 

mozdonymúhelybe kerültem 
jármúlakatoS1iak, s most is ott 
vagyok. Tizennyolc éves vol
tam, akkor, s nagyon örültem, • 
hogy a KISZ-szervezetben bi
zalmi lehettem. Akkoriban na
gyon szerettem a sportot, kü
lönösen a birkózást, és a focit. 
Sikerült is szerveznem egy kis
pályás focicsapatot, s ösz
szehoztunk jó néhány vetél
kedót, rendezvényt. 

Kép szöveg nélkül 

A fiatalemberek sorsát ő 
r;em kerülte el: 1966.-ban be-

- hívták katonának. Huszonhat 
hónapot töltött el Szegeden. 

- Tisztes-iskolába kerültem 
és megtanultam, hogyan kell 
az emberekkel bánni, hogyan 
lehet tartalmas, színvonalas 
előadásokkal, olvasnivalókkal 
fölkelteni az érdeklődést. A 
szervezés a honvédségnél fé
l ig-meddig szakmám lett, hi

szen az iskolán maradtam ki
képzó-tisztesnek, 

Amikor leszerelt, nagy meg
becsüléssel és a régi szeretet
tel fogadták vissza munkatár-
sai a mozdonymúhelybe. Nem 
sokkal ezután az akkori csúcs
titkár is felöltötte a mundért. 
A fiatalok között egyhangú 
vélemény alakult ki: az utód 
csak ö lehet. 

„Kéts:tá:thuS:tan 
jöttek " 

- Mi volt az elsó teendóje? 
- Ujra a sport. A fiatalok 

- s nálunk 98 KISZ-tag kö-
zött főként fiúk vannak -
leginkább a sportolási lehető
ségek hiányát fájlalták. Tar
tottunk egy kommunista va
sárnapot, s ezen az egy napon 
kialakítottuk a műhely mel
lett az új, kispályás kézilabda
pályát. Hogy milyen nagy volt 
a lelkesedés, arra csak egy 
adatot mondok: kétszázhúszan 
jöttek el ezen a vasárnapon 
dolgozni a fiatalok:m kívül az 
idősebb;k is . . .  A szegedi 
igazgatóságtól 1 OOO forint ju
talmat kapott a KISZ-szerve
zet, ezen a pénzen azonnal 
megvettük a felszerelést is. 

Az élet ,persze, nemcsak 
sportból áll. A KISZ-titkár a 
fiatalok szószólója, vélemé
nyük tolmácsolója. Mester Jó
zsef ezt a feladatát is mindig 
igyekezett ellátni. . 

- A gazdasági vezetők, ami
kor a fiatalokról kell döntést 
hozni, mindig kikérik a vé
leményemet. Előfordult, hogy 
más volt a mi véleményünk 
Ilyenkor vitatkozunk. Nagy 
öröm számomra, 'iogy a cso
móponton jó egyetértésben 
dolgozunk, a városunkban e-z;t 
bizony kevés vállalatnál 
mondhatiák el. Gazdasági ve
zetőinktól, a szakszervezettől 
nem tudunk olyat kérni -

A dicsérő szónak nagy ere
je van kicsinyre-nagyra egy
aránt. Szárnyakat ad, meg
könnyíti, megszépíti, eredmé
nyesebbé teszi · a munkát, Ki
számíthatatlanul bő erkölcsi 
forrásokat !akaszt az embe
rekben. 

Ezt az erőt felhasználom én 
is a rám bízott gyermekek ne
velésénél, tanulmányi és ma
gatartási eredményei javítá
sánál. A gyerekek tantárgyan
ként megtervezik a „Becsüle
tes ember megtartja szavát!" 
című egyéni tervlapjukon, 
hogy a következő nt?gyedévben 
miként érhetik el a kívá.'lt je
gyeket. Ehhez az egyénenm!n
ti képességre szabott - s a 
közösség által jóváhagyoit -
tervhez kapcsolódik a dicsérő
levél, melyet a szülőknek jut
taitunk el. 

Nagy dolog az örömszerzés 
ó,·öme. Sok akarateró. tudátos 
munka, kitartó hozzáállás, ne
mes érzelem gyümölcse. 

Szép példa erre Rudi c!i
csérőlevele . . •  

* 

Karácsony előtti hét volt. 
Másnap kezdődött a téli s�ü
net. Nagy volt az izgalom, hi
szen azt terveztük, hogy ki
meqyü.nk a városba, ahol min
den gyermek megveheti a 
szüleinek szánt ajándék·ot. 
Ebéd után - zsebben az ösz
szegyüjtött forintokkal - iz
gatottan vonultunk a város fe
lé vezető úton. 

Nagy' pelyhekben hullo'.t a 
hó, Miként a fehér hópelyhek, 

(Kesztyüs Ferenc rajza) 

úgy táncoltak, hullámzottak a 
gondolatok a harminckét ka
maszodó gyermeki fejben: mit 
is kellene venni anyunak, 
apunak, a testvéreknek . . •  

Karácsony varázsa - mint 
valami nagy mágnes - me
legséget, szeretetet. fényt in
dukál kicsiben-nagyban egy

aránt. Töprengó felnőtte
ket és gyermekeket látni a 
fényes kirakatok előtt. Lát
szik rajtuk, hogy nemcsak 
nyitott szemmel, hanem nyi
tott szívvel is figyelnek, vá
logatnak. Az öröm, s a meg
lepetésszerzés heve egy fok
kal emeli ilyenkor a szeretet 
és barátság érzését. Ez teremt 
ilyen békés légkört. 

E légkör vette körül gyer
mekeinket is. Miről is be
szélhettek útközben, mint az 
ajándékozásról. Jó tanácsokat, 
s ötleteket adtak egymásnak 
a vásárláshoz. Voltak olyanok 
is, akik némán, magukban el
mélyülve tervezgettek, mér
legehek. Jó volt nézi �zt a 
boldog kis csoportot. 

Talán ez a melegség adta 
meg a végső lökést a nyurga 
Fejes Rudinak, hogy mellém 
jöjjön és előadja blejthetet
len ül szép kérését : 

- Karcsi bácsi, az volnn a 
kérésem, hogy azt a clicsé• 
rólevelet, amit kapok, ne 
postán tessék elküldeni szi:
leimnek, Az a tervem, liogy 
szépen kiszínezem, s majd a 
karácsonyfa alá teszem. Ami
kor édesanyámék már min
dent elökészftet.tel( én méq 
visszalopakodom l>s 'I clicsé 

Váljatok emberséges le/J1őttekké!,, 
Árva gyerekek fogadása :; Yastiti Főosztályon 

Sötét a hatalma'! kultúrte
rem, a színpad vörösbár,sony
függönye előtt plafonig érő ka
rácsonyfán szikráznak a csil
lagszórók, a hófehér abrosszal 
megterített végeláthatatlan 
asztalokol'!' piros almák ba szúrt 
gyertyácskák lobognak. A be
lépő dr. Mészáros Károly mi
niszterhelyettest vasutas 
egyenruhi\il kislány köszönti. 
Kis társaival együtt piros 
s:oek!úket, s szépen hímzett 
népi mintás terítőket nyújt át: 

- Miniszterhelyettes bácsi, 
kérjük, fogadja olyan szeretet
tel, ahogyan mi készítettük/ . . •  

A felnőtU'lk: a miniszterhe
lyettes, Tóth Györgyné dr., a 

dékok körbejárnak . . . Három 
kislány és egy fiú még másért 
is boldog : testvérek, s itt ta
lálkoztak. most hónapok után. 
Kovács Margit és Erzsike Bé
késcsabán tanul, János Sze
geden, Veronika pedig Kapos
váron. Kilencen i:annak test
vérek, egy, a legkisebb van 
még otthon a mamával, aki 
nagyon beteges. Két felnőtt 
nóvérük Ica és Anna pedig 
nemrégen került kl a szegedi 
otthonból, s most mindkettő 
a vasútnál dolgozik . . .  Boldo
gok, hogy látják egymást, s 
arról beszélnek, ha hazamen
nek a téli szünetben, folytat
ják a ház építését, hogy 

anyunak könnyebb legyen . .  , 
Amióta édesapjuk meghalt -
ő is vasutas volt - azóta fgy 
igyekszenek segíteni egymá
son - az állam pedig őraj
tuk • . .  

A ·vasút vezetői a lehető
ségekhez mérten egyre több 
és több anyagi áldozattal 
igyekszenek kárpótolni a vas
utasok gyerekeit azért, hogy 
nem élhetnek a családdal 
együtt. S mindezért csak 
egy!)tlen dolgot kérnek tőlük: 
mint ahogyan azt a minisz
t.erheliettes összefoglalta : ,.hű
séget a vasúthoz és sok-sok 
emberséget/" . • •  

Rácz 
vasutas szakszervezet alelnö- ,_ ________________________ _ 
ke, clr. Pethes Imre, a vasúti 
főosztály pártbizottságának 
titkára örömmel fogadják a 
szép ajándékokat, s azután át
nyújtják az övéket - a vas
utasok nagy családjánalj: nevé
ben a MAV nevelőotthonaiban 
élő átTa gyerekeknek. Az ün
neplés mind'g mc�ható. de ez 
az ünnepség különösen az: 
olyan gyerekek ülnek itt most, 
akikről a meghalt édesapa, 
édesqnya helyett a vasút gon
doskodik, s igyekszik szebbé, 
boldogabbá, tartalmasabbá 
tenni életüket. 

Dr. Mészáros Károly kezé
ben a sok-sok ajándékcsomag, 
s míg átadja őket, elmondja, 
ismeri a nehéz gyermeld<or 
minden szomorúságát. Kilenc
éves korától egyedül kellett 
keresnie a kenyerét, sok ne
héz karácsony emléke él ben
ne. A vasutasok a karácsonyi 
iinnepek alatt is dolgoznak. 
Azért dolgoznak, hogy mások 

· minél boldogabban ünnepelje
nek. Elmondta azt is, hogy 
csak a szorgalomtól, a tanu
lástól függ, ki lép a mai veze
tők helyébe, minden út nyit-
va áll előttük, s igyekeznek 
olyan körülményeket te�emte
ni, hogy öröm legyen majd a 
vasútnál dolgozni . . •  

Egyenként szólítja a neve
ket, 6 jönnek a gyerekek a 
szép ajándékcsornagokért. a 
Békéscsabán, szegeden, Kapos
t•áron, Répceszentgyörgyön, 
Bodrogolasziban és Kő zegen 
nevelkedük. Ki garbót, ki di
vatos hosszú sálat, szép sap
kát, bőrkesztyűt kap, minden
kinek azt, amire áhítozott. A 
pici, elsós Szilvássi Tundinek 
könnyek szöknek a szemébe, 
amikor megkapja az óriási 
Kati babát, amiről ann:)'it áb
rándozott 

Jó étvággyal eszik a finom 
ebédet, mindenki kíváncsi, 
mit kapott a másik, az aján-

rólevelet ráteszem a szilleim
nek 3zánt ajánd<l' -cl.ra. A=t 
hiszem, nagyon megürülriel, 
ennek a meglepetJsnek . •  

Oly lelkesen magyará-;;ta és 
olyan élénken festette le 
a talán már százszor m�gál
modott - képet, hocy YRrá
zsától nem jutottam .:izonnal 
szóhoz. Magamhoz szoritoit.:im, 
s bólintottam. Nehez!.'n ud
tam volna szolni. Ezt a t;ir
ténetet mincl:m évben elbeszé
lem azóta is lcarcicso>1?Jt.:flnn, 
s téli szünet elótt. Nehéz idő
szak ez már: a !é,évzárt., a 
teljc>sí mény crucsát követeli, 
de sok a csábítás. A 1éli sport 
keUemes élm��yei, no n1eg a 
kirakatok hanJula;a is nagyon 
próbára te;zi a gyermt?kek 
erejét. 

Ellensúlyozásal. - az utois6 
tíz napon - me;:_jelEmk :,. táb
la szélén a zöld kartonból ki
vágott színes fEn) öftc-ski., 
mely a „Kellemes karáesonyt!" 
műszak kezdetét jelenti. De 
naponta buzgón swmoll(atjuk 
az egyéni tervlapocskákon a 
feleleteket, hog_;, kinek-kinek 
hány jó osztályzat 1<ellene :nég 
a dicsérőlevél eléréséhez. 

Rudi példája is sok-sok 
gyermeknek vált erőforrásává 
azóta . . .  

Amikor az idei csoportom
mal a Kellemes karácsony'! 
műszak bevezetéséről, lénvEa
géről beszél!!ettünk, egy Üd
vözlőlapot hozott az .'.ltthon 
g_yermek-postása. Rudi küldte 
el jókívánságait. Azóta már 
családapa lett. úgy látszik ő 
sem felejtette el az akkori 
emlékeket . . .  

Nekem pedig ismét f Plnyi
lott a gyermeki lélek elzárt 
tájainak egy 1-orompója. 

Lehel Károly nevelőtanár 
Kőszeg 

KARÁCSONY ELŐTT 

Örömet szereztek a kicsinyeknek 
Az &zaki Járműjavító Pe

töf i ifjúsági szocialista brigád
ja már ré�ebben patronálja az 
üzem 60 szemf1y€'s, napközi
otthonos óvodáját. A brigád 
tagjai ennek megfelelően az 
idén is sok boldog percet sze
reztek a gyermekeknek:. 

Tavasszal nyolcüléses kör
hintát, több, külön1éle mászó
kát, futballkaput, egyensúlyo
zó gerendát és homokozó kerti 
szerszámokat készítettek. A 
futballkapu hálója is társadal
mi munkával készült a kárpi
tosmúhelyben. Nyáron na
gyobb arányú földmunkát vé
geztek a brigádtagok, mert ke
rítésre és betonjárdára is 
szükség volt az óvodában. A 
kész kerítés mentén pedig 
d'szbokrokat ültettek a fiata
lok. 

Az üzem I. számú KISZ
alapszervezelenek kezde'lné
nyezésére - amely Schönherz 
Zoltán nevét viseli - a Télapó
ünnepség szervezésében és 
megrendezésében is rész� vál
lalt a Petőfi-brigád. 

S most itt a karácsony. A 

brigádtagok szúnkókat készíte
nek, ezenkivúl a foglalkozá
sokhoz szükséges szemléltető 
táblák állványait szintén ők 
barkácsolják. 

A szülói munkaközö:;ség tag
jai, a nevelok és a gyermekek 
nevében ez úton mondunk kö
szönetet a Petőfi ifjúsági szo
cialista brigád tagjainak, az 
önzetlen munlciérl, a sok-sok 
fáradozásért. 

Fazekas Gyuláné 
vezető óvónő 

BOl SZ/lVBSZfBBBZZÜiVI{? 
Vidám sztárpnrádé a Törekvésben 

A Törekvés Múvel6dési 
Kő.::pontban (Budapest X., 
Könyves Kálmán kr 25.) de
cember 31-én este tél 10 órai 
kezdettel másnap reggelig tar
tó szilveszteri sztárparádél 
rendemek BUtK - 1972 cím
meL 

Hogy valóban sztárparádé 
lesz, azt bizonyítja a közre-
működók névsora. Fellép 
ugyll!lis Zentai Anna, Kibédi 
Ervin, Harangozó Teréz, Ka
bos László, Béres Ferenc, Bi• 
Zicsi Tivadar, Lórán Lenke, 
Csala Zsuzsa., Páyer A ndrás, 
Karis Béla. Tátrai Mariann, 
Toti/: Ilona, Fólya Judit, Bíró 
Attila. Konferál: Rózsahegyi 
Marika. 

A táncteremben re<',,gelig 
tart a mulatság, közben az 
étteremben neves szalonzene
kar szolgáltat szórakoztató 
muzsikát. A zenekari szünetek 
alatt a színházteremben 
Gusztáv filmparádét láthat a 

közönség és a szilYeszter! h�
Zi lottó sok-sok nyeremény
nyel kecsegtet majd. 

Belépődíj : 30 forint. A vas
utasok 25 százalékos kedvez
ményt kapnak. . Belépőjegy 
igényelhető december 20-ig a 
138-211-es telefonszámon. (A 
helyszínen jegyet nem árusí
tanak.) Éttermi asztalfoglaláJ 
a 136-145-ön lehetséges. 

A Hivatalos Lapból 
A mvatalos Lapból a szak.szer

vezeti bizot.tságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

t&. szá.mb61 : 1189114. 1m. 4. D. 
-:>IAV Jóléti Intézmények részére 
vé,:zett szolgáltatások e\Számolása. 

Helyesbités a Vasúti Ruháza!I 
Utasitáshoz. 

43. szimb61 : 120379/1971. 3. A. A 
MA V Anyaggazdálkodási és Ellá
tá�I reaz�atósáe á�zerve1:ése. 

120147/1971. 3. A. /f. MA V Köz
pon II Nyom tatványtár Főnökség 
meit�zünt.etése. 

11090811971. A'ET. D. Házt.art�s1 

tüzel6anyag táblázat helyesbftése. 

AZ UNNEPEKRE 

PALVAUDVARI 

PAVILONJAINKBAN 

VASAROLHAT 

1:DESSl:GET, 

AJA"'IDl:KOT, 

TRAFIKARUT. 

� U TA S E LLA T O ij:í'  
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SÍNEK 
Párban futnak a végteienbe. 
Futnak, enyésznek keskenyedve. 
Fényes fémüket napfény vonja 
s tekereg számtalant kígyózva 
a.z élet útja. 
Azt hiszed, nincsen vége - hossZ<l 
örökké tairt, önmagát húzza. 
Láttad-e már, .hegy ki vezérli? 
Tudod-e azt, hogy ki intézi 
az éieted? 
A sin s az éiet egy·iltt futnak. 
Egyszer völgyekbe majd domboknak. 
A megkivánt jó mind tiéd lesz 
m<"rt munkával - amit akarsz' -
elérhetsz. 

Gáll György 

Utazás előtt . . .  
Már alkonyult . . .  
Ajkamon nem nyi1tak 
gondolat-közlő szavak virágai, 
az érzelem erősebb volt minden gondolatnál. 

Egett a vál711 szívemben, 
hogy mellettem tartsauik, 
s tudtam: néhány perc csupá-n, 
s a távolság tólem elragad. 

Egett a vágy, 
s én szó helyett a távolt kutattam, 
s lci:izben. egy mozdulattal 
magamhoz húztalak . . .  
Néztem a távol-felködlő hegyek szürkeség;1t, 
a már hámló-falú, s az épü!ó házakat, 
építkezések mellett a torony-daru sz!i,arját, 
s m{,g a messzeségből 
fülemnek egy mozdony síp-luinaja szólt: 
egy mozdonyé, mely talán sokfele 
á,rut száLlitó szerelvényt vontatott, 
liogy a gyárak gépei n;,eg ne álljanak; -
vagy néhány személy-kocsit, melyek 
két szerelmest szakítnak el százk!Iométerel::re, 
akárcsak minket egy következő, -
kezem tested formáit követte, 
hogy a tapintás liltal tartson meg nekem 
az éber emlékezet . . .  

S6ror Béla 

Megtéft e föld 
Micsoda erok tartanak engem! -

mint föld a fát, melyet 
te,-emni, h/Isöt adni kertjébim 

a gazda ültetett: 
E föld a hazám; - most körülöttem 

ösz van, az éjszakák 
deret ter!tenek az ararra, 

s majd a tél hauát. 

Micsoda erök tartanak engem/ -

meg tudnak tartani, 
midön törni s dönteni aka.rnak 

az ég viharai. 
A füvekkel sóhajtok az őszben, 

• török a tavaszba. 
Megfáradva útamon, pihenek 

fejem rögre hajtva. 

:\ficsoda erők tartanak engem! -
értő a értett szat,ak 

- csalódva, szeretve, gonddal, hittel -
a csillagok alatt. 

Rángató láz, dermesztö fagy, kín • baj 
bilincsébe foghat, 

szállok vagy zuhanok, megtart e föld 
a Tokon csillagoknak. 

Fazekas Lajos 

TÍZ ÉVES 

a Törekvés táncegyüttes 

�lAGY Alt V ASOT AS 'J 
------------------------------

Tisztelet és megbecsülés az öregek iránt Barátságos 

felmondás A Győr-SOpron-Ebenfurti 
Vasút szakszervezeti bi7..ott.sá
ga és igazgatósága nemrég 
vendégül látta a GySEV 70 
éven felüli nyugdíjasait és 
feleségeiket, tl!etve a nyug
díjas özvegyeket. Az igazgató
ság klubjában lezajlott venr 
déglátást széleskörű társadal
mi munka, szakszervezeti te- � 
vékenység előzte me.i. /\:. nóbi
zott.ság tagjai személyesen ke
resték fel a nyugdíjasokat. el
sősorban a betegeket. Aján
dékcsoma.got vittek nekik, és 
elbeszélgettek vdük. Ahol 
rend!dvül nagy szükség volt 
rá :  pénzbeli segítséget is ad
tak. Valamennyi 70 éven felüli 
nyugdíjasnak, iL:etve özvegy
nek levelet írta,k, és megkér
deztél,, hog_v részt tudnak-e 
venni a tiszteletükre rendezett 

· Hetven éven felüli nyugdíjasok Sol)ronban, a tiS7.teletllkre 
rendezett ünnepségen. 

ünnepségen. 
A beszélgetés és a levelek 

nyomán több mint hetYen 
!dős ember gyúlt össze a 
GySEV klubj:íban. Akiknek az 
utazás fárasztó lett volna, vál
lalati gépkocsit bocsátottak a 
ren.de!l:ezésül;re• 

Az idős, munkában megfá
radt emberek Iránti szeretet 
és megbecsülés jeleként sol, 

Több szolgálati helyen külön 
méltatják azoknaJc a nyugdíj
ba vonulóknak az érdeme�t. 
akik kiemelkedó helytállást 
tanúsítottak hosszú szol!(ála
tuk és a vasút háború utáni 
újjáépítése során. Sátoraljaúj
helyen Dobos István állomás
fónök külön-külön köszönetet 
mondott a 18 nyugdíjba vo-

nuló közül Szabados István
nak, Bodlik Józsefnek, Margi
tán Gézának, Béres András
nak, Timkó Istvánnak és Bo
csi Ilonának, akik annak ide
jén kezdeményezői voltak az 
állomáson kibontakozott mun
kaversenynek - olvashattuk 
ezt is Szücs Ferenc tudósításá
ban. 

Az egyik reggel hat dolgozó
nak kellett Szeged állomásfő
nöki irodájában jelentkeznie. 
Tudták hogy miért, hiszen 
könnyen kiszámíthatták: ma 
kapják kézhez a december 
31-én érvénybe lépő szolgálati 
felmondást. Elérték ugyanis a 
nyugdíjkorhatárt. 

Ennek ellenére, kissé meg
lepődtek awn. hogy a hivata
los aktus tulajdonképpen ba
ráti beszélgetés formájában 
zajlott le- Budai Sándor állo
másfőnök-helyettes meleg sza
vakkal megköszönte a hat 
szorgalmas vasutas sc;>k évtize
des, példamutató munkáját, 
közben Joszt Katalin, a KISZ
szervezet megbv,otL háziasz
szonya· feketével kínálta meg 
őket, néhány üveg sör is ke
rült az asztalra. Jelen volt a 
beszélgetésen Séner Andr.ás 

párttitkár és Bodor Ferenc, a 
szakszervezeti r,,zottság titká
ra, valamint Farkas ImTéné 
személyzeti vezető• 

Dr. Bá.nkfalvy Gyula 
helyen rendeztek a közelmúlt

,.....-------------------------------------
napokban nyugdíjastalálkozót, 
vagy éppen búcsúztatót. Ezek
ról ismét számo� levél. tudósí
tás érkezett ,;,zerkesztőségünk
be. Szakszervezetünk szegedi 
te.rületi bizottsága - Sziláái 
Sándor beszámolója szerint -
több mint 280 nyugdíjast lá
tott vendégül, és Elek György 
igazgatóhelyettes kösz.ön tó 
szavai után megjutalmaztaJk 
33 szakszen;e?-e-tl bizalmit és 
r.yolc 90 éven felüli nyugdí
jast• 

Bu.<lapest-Keleti pályaudt'«T 
vezetósege is talál ·ozóra hívta 
meg mindazokat, akik az utób
bi tíz évben mentek nyugd1jba 
- Irta Szücs Ferenc. - Az 
egész est.ét betöltő mű..-sort az 
állomás dolgozó; ú.11.ították 
össze, és estétől másnap reg
gel 5 óráig tartott a jó han
gulat. A szervezésből a KISZ 
tagjai is kivették részüket. 

A miskolci jánnúja,·ítóban 
Varga Zoltán, az üzem Igazga
tója mondótt ünnepi beszédet 
a nyugdíjba vonult dolgozók 
búcsúztatásánál, s méltatta 
érdeme1ket a párt-, a szakszer
vezet és a KISZ-"Ze!'Vezet egy. 
egy képviselője is - tudósí
tott Pdl Jstt>án. 

A szombathelyi járműjaví
tóból Boros Zoltán írt levelet, 
s eszerint 43 nyugdíjba vonult 
dolgozót látott vendégül az 
üzem 'vezetősége. A jutalom
ként kifizetett csaknem húsz
= forintot úgy osztották 
szét közottülc, hogy a 30 éven 
felüli szolgálat! idővel rendel
kezők 500-500. a húsz és har
minc év közöttiek 400�00, a 
tíz év felettiek 300-300. a töb
biek 200-200 forintot kaptak. 

A gőzös, szinte cibálva rö
vid szerelvényét, már ellihe
gett Kisbér, Papa irányába. A 
helyszínen csupán a dermedt, 
didergő sötét maradt és az a 
négy vagy öt vtas. aki itt, a 

A vasutas munka rangja 
magasra e�elhető 

Ifjúsági ankét a MÁ V Vezérigazgatóságon 

November 27-én ankdon 
találkoztak a J.vlA V vezérigaz
gatóság kultúrtermében a vas
útnál dolgozó fiatalok legjobb
jai. Az ankéton megjcl nt dr. 

, Mészáros Károly m!:niszterhe
lyettes, a MAV vezkrigazgató
ja, dr. Pethes Imre, a vasúti 
főosztály pártl)J.zottságának 
titkára, Fehér �zl6, a vas-
úti főosztály KISZ-titkára és 
Bálint Gyula. a személyzeti és 
oh--tatási szakosztály vezetője. 

Dr. r-.'lészáros l'Cárdly 
terhelyettes, a MAV vezér
igazgatója meleg szavakkal 
üdvözölte az an:két részvevőit. 
Kijelentette, hogy az összejö
vetel célja : beszélgetni a fia

talok helyzetéröl és arról, 
hogy az ifjú vasuta,sok miként 
tudják eUfaegíteni a MAV-ra 
háruló felada.tok megoldását. 

A miniszterhelyettes a to
vábbiakban elmondotta, hogy 
sajnos a vasút dolgozói kez
denek kiöregedni. A 20 éven 
alu!i fiatalok száma alig több 
mint S százalék, a, 30 éven 
aluliaké 18,5 százalék. A tár
sadalmi-gazdasági [ejlódés 

nélkülözhetetlen eleme a vas
út, amely a termelés negyedik 
ága. Az országban vi'.!goomenő 
ipari, mezőgazdasági deeent
ralizáció olyan ikörzetelret ho
zott létre, amelyben m�gnöt
tek a vasút feladatai A vas
út fejlődését politikai té-nye
:wk is meghatározzák. M:illl
denek előtt a szo:"ialista or
szágok munkamegosztás;i, a 

timista légköre. Ennek megte
remtése nagyrészt tőiiink függ. 
Jó légkörről, megfelelő mtm
kakörülményekTől csak alckor 
lehet beszélni, ha az embe
rek vt-szonya e1111máshoz, ve
zetőikhez, a vasúthoz és • 
munkához - korrekt. Nem 
szabad szégyellni a va.,uta., 
egyenruhát, hanem meg kell 
becsülni azt; mert csak ek
kor számíthatunk társadalmi 

gazdasági integrá;ió töre�ése,, megbecsül� ha elsősorban 
- szom.szédós' orszagok mi � tartjuk tis2Jtelet

raj keresztül irányuló ha- be� vasutas mivoltunkat. A 
� �its�lítása. A 

_vas- MA V eddigi munkája, a dol
ut a nepgazda.sag termel.ő t:U- gozók teljesítménye erkölcsi lóalapjainak 25 százalékát tart- � anyagi rnegbecsfilése alap
;a_ k_e_zébe-n, �nek értéke 105 já,n nyugodtan mondhatjuk, 
milhard fcmnt. hogy a követelmények érték-

Feladataink megoldásához rendjében a vasutas munkla 
egyre több iskolárott, jól rangja magasra emelhető. 
kvalifikált szakemberre van 
6Ziikség. A mai fiatalokon, a 
vasút későbbi vezetőin múlik, 
hogy a MA V évek, évtizedek 
mülrt::án is megfeleljen a nép
gazdasági ágazatok speciális 

Dr. Mészáros Ká,-oly bes.zé-. 
de után a részvev6k kötetlen 
beszélgetés keretében számol
tak be a vasútnál dol� fia
talok helyzetéról. 

igényeinek. Ezután a minisztel"helyettes 
Szólt a miniszterhelyettes 55 fiatalt vezérJgazgatói dl· 

arról is, hogy mennyire fon- cséretben részeslitett. 
B. L tos a munkahely derűs, op-

nie kellett. Végül mezitláb tört 
előre, hazafelé. 

Az őrházat néha • két méter 
magasan fújja be hóval a szél. 
Előbb magukat ássák ki, s az
tán az állatokat. 

Egy évtl.zed telt el azóta, 
hogy az 11:sza.ki Járműjavító 
művelődési központjában 
�ult a ooptánc együt
tes, A jubileumi évforduló 
alkalmából az együttes de
cember 12-én, vasárnap dél
előtt ünnepi műsort adott a 
József Attila Színházban. Ez 
a kétórás önálló műsor is bl
zonyíbotta, hogy a napokban 

megél"demelten kapták meg a 
Kiváló együttes címet, a zsú
tolásig megtelt nézőtéren 

ugyanis gyakran zúgott 
taps. 

a bokodi megállóban szállt le a 
vonatról: 

Olyanok a körülmények, hogy 
sem ó, sem pedig az anya nem 
járhat dolgozni sehová : közbe
szól a menetrend. A nagyobb 
fiú harmadéves ipari tanuló. 

- Szeretnék egy szép téli
kabátot - sóhajt Ilonka. A te
kintete most vágyódó, messze
néző. 

* 

A műsort Takács Mari a tv 
ismert bemondója vezette. 
Közreműködött a táncegyüt
tes és a nt\pi zenekar, Man
ningeT Milelós tánckarvezető, 
Végvári Rezső 2Jell1ei vezető és 
Berki Lá.!zló vezető prímás 
vezetésével. A műsorban fel
lépett még Budai Ilona és 
Fer�i tva, akik balladákat 
adtak elő. 

EMLÉK GÖ CSEJBÓL 
Harmath Ede 

híre a fafaragó. 
Miután a va.,úttóZ 
nyugdíjba ment, 
a Göcseji Falu-

múzeumnak 
ajánlotta fel szol
gálat.alt. 

Amikor Kádá,
Jánoa, a párt 
Központi Bizott
ságának cls6 tit
kám november 
közepin Zala me
t111ébe látogatott, 
felke,-este a falu
múzeumot is. Dr. 
Reményi K. A11d
rda, a múzeum 

igazgatójtl szíves 
szóval mutatta be 
a 11eves faragó
m1lvészt Kádár 
elvtársnak. 

- A mi 1111ug
dfjas VafUtasunk 

hangsúlyozta 
az igazgató, majd 
elmond�a. hogy 
Ede bácsi népi 
művészete. fafa• 
ragó tudománya 
milyen értékel,kel 
g11arapította a 
mtízeum kincseit. 

S ekknT mer,
szólalt Ed" bácn: 

- Kérem, Ká-

dá1' elvtá1'sl Fo
gadja el tőlem 
szeretett11l ezt a 
szerény a;ándé• 
kot, ami Zala me
gyei látogatcúát 
még emlékezete
sebbé teheti . . .  

Ezzel átnyú;tott 
egy ,afát faragá
.rú, népf motívu
mokkal díszített 
botot. A párt 111ső 
titkára pedig 
meahat6dva, a 
�?'akszerii m1mkát 
dic.•érve „111Htot
t11 odtt a lrpzét , . . 

Markos lÓ2ll3f 

Tétován állok a metsző hi
degben. 

- Keres 1,alakit? - mély, 
meleg bassws kérdezi. 

- A dadi ötös őrházat. 
- Jöjjön velem. 
Magasra termett, vasutas 

egyenruhás ember körvonalai 
derengenek_ Sehol egy lámpa, 
a holdat és a csillagokat fel
hők fedik. Olyan sűrű az est, 
hogy orromig ang látok- Ala-
csony épület. Ajtót nyit, ott
honosan teszi : 

- Tessék belépni, beljebb 
kerülni. 

Arcán nagy nevetés, hogyne, 
hisz éppen hozzá Igyekeztem, 
Nagy Sándor tartalékos pá
tyaőrhöz. 

* 

Kerek tíz éve teljesít szol-
gálatot itt, s a tíz esztendő 
alatt egy karácsonyon s egyet
len szilveszteren lehetett 
együtt a csitláddal. 

- Ilyen a vasutas kará
csony? 

- Vnnep az mindenkép
pen. 

Kicsit később hozzáteszi : 
- Az embPr felnőtt ko7ában 

már a családnak, meg a mun-
1cának él. Dolgozil,, ho1111 a 
'1'Jerekei11Pk ünnep legyen a 
karácsony. 

A lányuk Ilonka, 17 éves. 

- &. nem telik? 
A kicsi hetedik osztályos. Nehéz csend a szobában. 

Bokod, a legközelebbi falu, Kicsit rekedt a válasz: 
három kilométer a távolság. A _ Sajnos, nem. kis ember télen, fagyban és 
hóban napi hat kilométert 
gyalogol iskolába menet és * 

jövet. Jó időben más: kerék- Legboldogabbak akkor vol-
párra kap olyankor. tak, amikor idekerültek. Em-

- Nehéz a vasutas sors" bertelen körülmények közt 
_ Nehéz _ bólint kor;vén ,lakta� ennek �lőtte. A _szek-

komolysággal. szár�, Allarru Ga.�dasag�1ak 
. egy oreg, kopott épuletét JUt• 

- Milyen pályára lépsz tatta nekik a rossz sors. 
majd? Előbb a kettes őrházat kapták 

- Vasutas leszek. Szolgálat- otthonul : ott még fürdőszoba 
tevő. is volt. A család 1963 végén 

Apja most vételezte új köpe- költözhetett a férfi után . • • 
nyét. A régit a kisfiú kapja, Az asszony összecsapja két 
szabó alakítja majd át az 6 kezét: 
méretére, ez volt a karácsonyi - De htszen éppen kaTá• 
óhaja. csonykor . . . December 24-én 

* délután érkeztünk meg, azon-
Nagy Sándor a családi pót- na! bepakoltunk, estére már 

lékkal együtt kétezer-három- rend volt és meleg, s finom. 
száz körül keres, s ennél bi- ünnepi vacsora · · · 
zony több is elkelne. A körül- - Fenyő? 
mények rákényszerítették őket, - Ak1oor nem volt rá idő. 
hogy kis háztájit alakítsanak - A többi karácsony? 
ki. Most már borjas tehén van _ A két év előttit meg-az istállóban és két_ hízó az szeni-edtiik. oluan hófúvás ólban. A baromfiudvar is volt, hogy elakadtak a vonameghozza a �aga hasznát. , tok. !Ionka énpen Pestről jött, 8 

. Kell a 3ószág, mert enni az elága1.ástól gyalogolt. Cipll
a�tan_ tudunk. dicsekszik je bennmaradt a magas hó
fenylo mosollyal az IIIIJ'L ban. Minden lépés után keres-

- Mit kérnének karácsony-
ra? 

- Mit kérnénk? 
összenéznek, tűnődnek : 

tényleg, mi is kellene leg
inkább? 

- Hogy intéznék el már 
végre a ·kisajátítással kap
csolatos eljárást . , • 

- Micsodát? 
Kesernyésen nevetnek: 
- Ezt mi sem értjük _ . • A 

MAV kisajátított egy másfél 
holdnyi csíkot, s ezt a terüle
tet használatba vehetnénk, ha 
kárpótolnák végre a volt tu
lajdonosokat. Akkor lenne egy 
kis kukorica, meg más egyéb 
is. Feleségem és a kislány gaz
dálkodhatna . . .  

- Lenne szép télikabátom 
- mondja csendesen a kis-
lány. 

- De miért húzódik? 
- Talán lusta valaki? -

kérdi vissza a kisebb fiú. 
- Tehát ezt kérnék? 
- Minden Tendbe jönne, ab-

ban a földben sok megterem-
ne • . •  

Az arcokon boldog révület 
úszik át: óh, be szép lennel 

Most egy pillanatra fényt 
kapnak a kopott bútorok, nem 
látni a falak magasra kapasz
kodó v!zcsikját. nem érződik 
az ócska szén b•'.íze . • •  

.Szánt6 Jsttr6n 
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A FEJLÓD�S ÖRÖMEI ÉS GONDJAI 

a vasutas sportegye.s ületekben 
Ne� � vezetőségválasztó küldöttközgyúlé6elcről aka

runk un1: Azok országszerte - a vasutas spoirtegyesü
letekbe11 1s - lezajlottak és most má,r a magya,r sport
társadalom új feladatokra készülődik. De a küldöttköz
gyúléseknek volt olyan mondanivalója amely örök
zöld". Alapvetően fontoo megállapítások, jei�ések, 
eredményeket szülő és hihtkat okozó es-emények, ame
lyeket hasznos, szükséges újra és újra felidézni. 

A vezetés felelőssége 

A létesítményhelyzet 
A vezetés kritikus és ön

kritikus vizsgálata mellett 
leggyakrabban a létesítmény
helyzet került felszínre. Ezen 
a téren Is csak Pécsett ta
pasztalható elé.,"edettség, ahol 

egyéb, hasonló jellegű 
megállapításokkal egyetértés
ben a legilletékesebb, a PVSK 
létesítmények gondnoka is 
örömmel számolt be a fej
lődésről. Csak a legfiatalabb 
hami spoctág, a tollaslabda 
képviselője panaszkodott te
remhiányra. 

A teremhiány azonban úgy
szólván minden vasutas sport
egyesüle'llnél gondot jelent. 
Szombathelyen. a vívók, az 
csztaliteniszezó, sót még a 
sportiskola munkáját is gá
tolja ez az „objektív" helyzet. 
Fokozza a swmbathelyi gon
dokat. hogy a szabadtkri spor
tok ,sem ment.esek a rossz lé
tesítményhelyzettól. A labda
rúgók, az atléták és a tenisze
zők jogosan panaszkodnak, 
sőt az atlétikai és a 1abdarú
g6-szakooztályok között ,.bel· 
viszály" is ki tört pálya ügy
ben. 

E zyrés2Jt azért, mert a vas-
úton dol11ozó fiatalok kö

zül azok. akik végrehajtó for
galmi szolgálatot teljesítenek, 
mentesítve vannak a sorkato
nai szolgálat alól. Ezért az ó 
számukra a haderőnkívüll ki
képzés keretében kell biztosí
tani azokat az alapvető tudni
valókat, amelyek elsajátítása 

Miskolcon, az MVSC háza
táján nem annyira a sportlé
tesítmények mennyiségével, 
inkább minőségével vannak 
bajok. Ezért ebben az egye
sületben mindenekelőtt a 
sportlétesítményeket kell a 
követelményeknek megfelelő 
színvonalra emelni. 

Sátor alatt a BVSC versenyuszodája 

Az egyik vidéki közgyúlé
sen hangzott el az a megál
lapítás, hogy a nehéz létesít
ményhelyzet a fejlődés gond
jai közé tartozik. Ez a többi 
körott, Székesfehérvárott iga
zolódott be leginkáb.b. A fe
hérváriak a Takarodó úton és 
a Lenin úton korszerú sport
koonbinátokkal rendelkeznek, 
most viswnt uswda ügyben 
sürgették a vezetőség és más 
illetékes szervek intézkedését. 

December 11-én, szombat 
délután a BVSC Szónyi úti 
uszodája körül sok kíváncsis
kodó ember gyűlt össze. A ke
rítés és a medence körül állók 
sűrűn kérdezgették egymástól: 
vajon sikerül-e a magasba 
emelkednie az 1161 -négyzet
méter területű „műanyaglepe
dónek"? Sikerült! 

15·30 órakor felzúgtak a le
vegőt fúvó ventillátorok, és a 
10,5 méter magas óriássátor 
lassan felemelkedett. Ezzel el
sőként Budapesten műanyag
tető alá került a BVSC ver
senyuszodája. 

Érdekességként megemlíllhe-

tő, hogy a 17 ezer légköbmé
ter űrtartalmú sátor súlya több 
mint 40 mázsa, s fenntartásá
hoz négy levegószivattyú szük
séges. Az NDK gyártmányú 
műanyagsátort 4 millió fo
rintért vásárolták, a felszere
lését pedig a BVSC szakembe
rei vállalták eL 

A sportkör vezetői elmon
dották, hogy az uswda mű
anyag tető alá hozatala nagy
ban elősegíti a BVSC úszó
gárdájának felkészítését a 
müncheni olimpiára. Nagy elő
nye mkg, hogy a téli hónapok
ban is lehetővé válik az úszó
iskolások folyamatos taní,tása. 

MHSZ-/övészbajnokság 

Lakáscsere 

Elcserélném Pilspökmol.nárl 
i.Jlomásoo levő, szépfekvésű, 3 
szobás, komfortoe s.zolg'alat1 laká
o>o:nat budapest.lért. Lehet klsebo. 
nem szolgálati Lakás Is, eseue� 
lt6!1,sé@téritésse1. Clm: Poór .Jó
z.sel tartall!kos tiszt, Pilspökmol� 
nárl, illetve Szombathely állomás. 
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FOszerkes2tO! Gulyés Ján011 
Felelős s?�rkes?tO: Vtsl Feren• 

Szerke�t10!fl: 
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Telefon, vlirosl: 229-8'12, 
Qzemt, 111-'11, 

R:ladJa és 1er,eorll: 
• Népszava Lapktado v�ttalat 
Bu<lape,t, vtl .• Rék6("ll (lt M 

Telefon: t2t-8lll 
Levé1"1m: Bp. 10 Pf. n. 

P'etetOs lttadO: G!lbor Mártcn, 
• Népstava Laok1ade Vállalat 
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CsekltS7émlaszámunk: 
MNB !15-tl 859 

S'llkra Larmyomda 

Keresztrejtvény 
Vlzszlntes: l, Idézet az MSZMP 

Központi Blzott.ségá.nak december 
1-1 ülésér61 kladott l<Ozleményből, 
(FolytatAsa a függ/lleges 16-ban.) 
14. Mértani fogalom. 15. Másodpél-
�ád1:'

e1
.(fr�.c!ab·�;!i ��of �

cs

�� 
20. Kutya. 22. Azonos betúlt. 23. 
Dunántuli megye. 25. Német elöl
járószó. 26. Paplnnérték. 27. He
lyet foglal. 29. Labdájárol híres 
feltaJ.áló. 31. SzemétgyOjtő (élc. 
fel.). 33. Félig szelid ! 35. Kls-Szun
da szigetelt egyike. 37. Tejszinböl 

Is készülhet. 38, PénzszelcrénY, 
páncélszoba. U. Magyarországot 
végigdűló tatár kán. 43. Arat a 
szélein. 4t. Azsia1 ország. ts. V!sz
sza: mindenre figyelő. 46. Vigyázó. 
t7. A népvándorlás korában élt 
szarmata nép. 49. Hógörgeteg. 51, 
Nógrád megyei ltll2.9ég. 53. Fek
bónl. 56. Nyitás kezdet. 51. Hatá
rozószó. 59. Nulla, semmJ. 60. Visz• 
sza: francia !ró (1740-1814), róla 
k.apta nevét a szad.lzmus. 61, Tiltó
szó. 62. Mint 25. vízszintes. 64. A 
mai napot. 65. Gllrllg mltológlal 

madár. 66. Növényi szénhldrátfaj
ta. 69. AZon-OS magánhangzók. 70. 
Lahore páros betül. 71. Dlploma
clal hivatalnokok. 73. Zenemúvek 
elme alatt olvasható. 74, Hangtalan 
gin. 

Filggóleges: 2. KJmondott betll. 
3. Enek:e. t. Erős batású gyogy
szer. 5. Egyesülés, szövetség. 6. 
Györl sportegyesüleL 7. Fegyvert 
hasz:nál. 8. Juttat. 9 •••• aj, vízi a!· 
kal.matosság. 10. Rajz. 11. Karcsú, 
vékony. 12. Arab ferI.tnév. 13. Kö
zép-Görögország keleti félszigete. 
18. Tenger Kuba mellett. 21. Fel-
jegyezte a nevem. 23. Magot szór. 
24. Erdei g)·ilmölcs. 28. Friss. 30. 
V!lághirll svéd fl::.ikus. 32. :E;jjell 
bagoly. 34. A mohamedánok szent 

, könyve. 86. Afrika! főváros. 39. 
Szovjet gépkocsi márka. 40. Ráre
klnL 42. Ilyen hit 1s van. 46. Nem 
én nydgllldöm. 47. Becézett nm 
név. t8. f:szaltolasz város. 50. A 

:;f 5�
ás

;��m;;8;'�;:
e

�ivé!t; 
névelővel. 54. Gázló madár. 53. 
Csűnya. 58. Vissza: pántltk.a (első 
kockába kett6s betO). 80. Ném<Ot 
személyes névmás. 63. Egy ju�o
szláv város lakója. 65. , • , Au
!!Ust (1869-1921) ném<'t szobrá,,,, 
67. Utcai. 68. N. E. N. 69. A> egyik 
szlllő. 72. Központi vezet6ség. 13. 
Fémes elem. 

Beklllcfencf4: v!zszlnles t és foly
tatásaként a füUllleges t6. BekOI• 
dési határldli: 1972. januAr 10. 

A-z eliizli keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Pest-kőbányai !e
beg6vasút. Pozsony-nagyszom
b31ti Jóvasűt. 

Egy-egy ki!nyvet nyert"k az 
1971, é'.171 �- számunkban megje-
Jent keresztrejtvény helyes mel"• 
fejtéséért: Beke Róbert, Szeged, 
Kl.auz:!.l tér 7. Czlbolya Mária, 
Hatvan, Tr,aktor u. 6. Sza1ma 
Baksl Ferenc. Szeged, Nai,yállo
más, n. em Kls<I József, BpMt, 
VII„ Landler Jenll u. 6. I. 4. 
S7..and.l Tibor, Lövő, vasdtállo
má.s, 
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