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Szakszervezetünk időszerű feladatai 
a központi vezetőség december 21-i ülésének napirendién 

A szakszerve'ZE!'t központi vezetósége dE'Celllber 21-én ülést 
tartott. Az ülésen megjelent és az elnökségben foglalt hel�t 
Kazári József, az MSZMP KB ,osztályvezetője, Donáth Béla, a 
SZOT osz:tályv=tője, Gyócsi Jenó, a vasutasszakszervezet 
elnöke, Pánti Béla alelnök, SMbó Antal főtitkár, Molnár 
György titkár. 

Az óév utolsó közpo:iti ve:retóségl ülését Gyócsi Jenő el
n:,k nyitotta meg. Üdvözlő szavai után ismertette a napiren
det, majd átadta a szót S,ab6 Antal főtitkárnak, aki a szakszer
vezet időswrű feladatairól tájékoztatta a központi vezetőséget. 

A Központi Bizottság atf ogó elemzést adott 

, 

Ujévi köszön tó 
Az új esztendő alkalmából nagy tiszte

lettel és megbecsüléssel köszöntjük a vas
utas dolgozók másfélszázezres táborát, a 
személy- és áruszállítás felelősségteljes 
nagy munkájának kimagasló eredményeket 
elért dolgozóit! 

1972-ben csaknem 370 millió utast és 
több mint 117 millió tonna árut szállított 
e! a vasút, s hozzátehetjük: gyorsan, biz
tonságosan és gazdaságosan. Határidő előtt 
becsülettel teljesítettük az évi szállítási 
tervet, a nemzetközi személy- és áruszállí
tások ugrásszerű emelkedésével pedig to
vább öregbítetbék dolgozóink a magyar 
vasút hírnevét és javították üzleti ered
ményeit. Tervünket teljesítettük, gazdasági 
és műszaki elképzeléseink valóra váltak. 

Alapvetó változást értünk el a különböző 
vasúti ágazatok közötti együttműködésben; 
a vezetők és beosztottak emberi és mun
kakapcsolatában. Olyan gazdasági eredmé
nyek születtek a közösségi szemlélet tala
ján, melyek pozitív hatással voltak az 
egész népgazdaságra, az iparra, a mezó
gazdaságra egyaránt. Azokon a határmenti 
pontokon, ahol azelőtt gyakran fordult eló 
árutorlódás, 40-50 százalékkal javult a 
helyzet. Az őszi forgalmat -, amely min
den esztendőben nagy erőpróbája a vasút
nak - a fuvaroztatók szempontjából szinte 
észrevétlenül, zökkenők és fennakadások 
nélkül bonyolítottuk le. 

A belföldi szállítások mellett becsülettel 
eleget tettünk tranzítszállítási kötelezett
ségeinknek is. Ez nagy felelősséget és kö
telezettséget ró ránk, mert a külföldi áruk 
épségéért is nekünk kell felelősséget vál
lalni, amíg azok a mi hálózatunkon tar
tózkodnak. 

Jól dolgoztunk tehát 1972-ben. Nincs 
okunk azonban az elbizakodottságra, hl-

ÉV VÉGI SZÁMVETÉS 

szen várhatóan a következő hetekben zord, 
téli időjárási körülmények között kell 
munkánkat elvégezni. Feladatunk az új 
esztendőben a múlt évi eredmények dina
mikus szintentartása lesz. 

A magyar vasút tevékenY,sége szoros 
összefüggésben van népgazdaságunk egész 
szerkezetével, szocialista társadalmunkkal. 
Az új esztendőben munkánk vezérfonala 
Zesz az MSZMP Központi Bizottságának 
áUásfoglalása és határozata, melynek gya
korlati kérdéseit most dolgozzuk ki. 

1973-ban tovább korszerűsítjük, műsza
kilag, gazdaságilag és szervezeteileg tovább 
fejlesztjük majd a magyar vasutat. A nagy 
arányú gépesítés, a műszaki fejlesztés, az 
ehhez kapcsolódó szervezés mind fontos 
feladat, de a legfontosabb továbbra is az 
ember marad, az a vasutas, aki a gépeket 
és az automatikákat irányítja, vezérli. 

Ez a szemlélet ma már a közép- és alsó
vezetésben is egyre inkább érvényeaül. 
Ennek is része van abban, hogy a vasútnál 
stabilizálódik a létszám, lassan megszűnik 
a munkaerőgond és az újonnan hozzánk 
került dolgozók is hamar beilleszkednek, 
s nem is kívánkoznak el a vasúttól. Azt 
kívánjuk, hogy a fiatal vasutasok eredmé
nyesen gyarapítsák nálunk ismereteiket, 
az idősebbek pedig adják át önzetlenül ta
pasztalataikat és szakmai szeretetüket, olt
sák be az ifjú vasutasokat szorgalommal, 
fegyelemmel és igaz vasutas hűséggel. 

Kívánunk minden vasutasnak .és kedves 
családjának az új esztendőben mindehhez 
jó egészséget, sok-sok boldogságot és újabb 
mun(casikereket. 

Szabó Antal 
a Vasutasok Szakszervezetének főtitkára 

Dr. Mészáros Károly 
miniszterhelyettes, a MA V vezérigazgatója 
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vasút 117 millió tonna árut 

369· millió utast szállított 
Korai lenne még a vasút el

múlt évi munkájáról részletes 
elemzést adni, annyit azon,oon 
már megáUapíthattunk: a 
MAV 1972-ben a vele szem
ben támasztott szállítási igé
nyeket szinte teljes egészében 
ét a meghatározott «tőben eZé
"""'te 1..1. r:t. a l-i>ri!Lmls.1.y 
nemcsak a:z.ért jelentős, mert 
ez;ze1 a vasút dol,gmói - veze
tóok és beosztottak egyaránt -
hozzájárultak a zavartalan 
termelés és közel! á tás bi.ztosi
t.ásáh cn, hanem a2ért is, mei•t 
ily módon megfelelő alapot te
remtettünk az új tervév igz.
nyeinek megfelelő kielégítésé
h-ez. Ez pedig egi.ik legfon to
sabb feltétele a MAV 1973. 
é.i sikeres tevékenységélil.ek. 

kenéssel a rövidített munka
hét folyamatos kiterjesztése, 
az egyáni és távolsá,gi közúU 
közlekedési eszk&Lök merunyl
ségé-nek növekedése és ha
sonló okok miatt számoltunk. 
Az iJS igaz viszont, hogy a vas
u U sz.emélys:zállitás k.or.szerű
sítése, a kulturáltab:> utazas 
elérése érdekében tett lntéz
kedá;ek eredményeképpen a 
forgalom csökkenésének mér
téke a korábbi 3-40/o helyett 
csupáin egyszázalékos volt. 

A belföldi utasforgalom 
mellett lénye-gesen megnőtt a 
külföldről. belépő utasok szá
ma, mely 25°,0-kaZ magasabb 
volt az előző éviné!. Az összes 
nemzetközi utasforgalom is 

100/o-kal emelkedett 1971-hez 
képest. 

A személyszállítás minősé
gének javulását illetően is 
szép eredményeket értünk el. 
A menetren-clSl7Jel"Úsé,g javulá
sát tükrözi például a késetten 
közlekedett személyszállító 
vonatuk res;,.s,rány.mak 4,6 67.á
zal-ékrol 3,6 �a tört<ltnó 
csöklkenése. 

A sremélysmllitó VOl!'latok 
utazási sebessége a műszaki 
fejlesztés, valamint a korsze
rűbb Üzetn6l'la!."Vellés együttes 
hatásakJÉtt1lt - egy év alatt 35.5 
km/óráról 36,6 km/órára emel
kedett. 

A vooatok zsúfoltságának 

(Folytatás a 3. oldalon) 

BUDAPESTEN ÜLÉSEZETT 



Szakszervezetünk időszerű feladata i 
a központi vezetőség decemb 2r 21-i ülésének napirendjén 

(1'olvtatá.s az 1. oldalról) 

Országos méretekben foly
tatódik a munkaldőcsökkentés 
kiterjesztése. Nekünk válto
eatlanul könlltekintó elóké
szít6 munkát kell uégeznl, 
hogv a népgazdaságban bet•e
zetésre kenlló újabb munka
idócsökkentéshez a vasút áru. 
és személ11szállltásával alkal-

mazkodjunk. Ugyanakkor ar
ra kell törekedni, hogy a 8 
óránál még mindig hosszabb 
szolgálati Időt teljesítők mun
kaidejét csökkentsük. Az elfo
gadott üzemszerve7.ési Irány
elvek jó végrehajtása Is se
gítséget nyújthat ehhez, de 
mindenhol és mindenkinek 
szüntelenül keresni kell a 
megoldást. 

Körültekintőbb e!ókészítésre van szükség 
A munkaidócsökkentés jó és 

olyan előkészítése, hogy meg
felelő teljesítmények esetén 
a dolgozók jövedelme szá-
mottevően ne csökkenjen, 
mind a gazdaságirányítás, 
mind S7.aks,en:ezetünk részé
ról rendkívül gondos előké
szítő munkát i!?ényel és erre 
mindössze néhány hónap ,m 
rendelkezésünkre. Elengedhe
tetlennek tartjuk, hogv javas
lataink kidolgozását és előze
tes egyeztetését meggyorsít
suk. 

Javasoljuk. hogy röt·id id6n 
belül �•iz�gálj1k felül az elfo
gadott öté1•es terv szociális 
fejlesztésre ronatkozó részét. 
Sajnos, a többszöri. idókö�
ben össze'illított értékelések
kel ellentétben a ten•ek, az 
árak ,·áltozásaira való hivat
kozással, e területen nagyon 
sok a késedelem. A Vasúti 
FÖO<sztály és s1-aks7_ervezetün k 
kö7.ötti e,:vüttműködé'<, vala
mint a kollektív sz!'rzódésben 
fo!?laltak kötelessél'!ünkké te
szik, hogy a szoci�lis, egész
ségügyi, munT<at•édelmi fei• 
le.�ztéseket időben megt•alós.it
suk, illetre a késedelmet oko
zók felelllsségrevonásban ré• 
szesüljenek. 

táro7.ás, a kivitelező vállalato. 
kat is bizonytalanná teszi és 
a lakásépítési költségek tete-
mesen megnőnek. Vélemé-
nyünk szerint az eredetileg 
elhatározott költségkereten 
belül a budapesti lakásép!té
seket folytatni kell, meg zün
tetve azokat a fogyatékossái?o
kat, amelvek az első épüle
teknél előfordultak. 

Változatlanul azt javasoljuk, 
hozy a munk?verseny-mozga
lom és anva� ösztönzési rend
szerünk jobb ö·"'Zehangolása 
valósuljon meg. Sajnos. az is
mert hiánvossá�ok mé,: m,:i 
is •tanasztalhatók. A dolgozók 
legtöbbször jogosan bírálják 
premizálási és jutalmazási 
1111akorlatunkat, amelynek je
lentős ,-észét belső intézke
désekl·el kell és lehet meqol
danunk. Az önálló gndálko
dás Zehetőt•é teszi, hog11 a 
ren,felkezésünkre álló 60-70 
millió forint prémium és ;,,_ 
talom ,;eretet a ;obb és több 
munka megbecsülésére fordít
suk. Ne legven mindig visz
i,zatérő probléma, hog,• év vé
gén egyes dolgozók nzt sem 
tudják, miért kapnak jutal
mat. Ug,·anakkor a nehéz, a 
fáradságos munkát ,·égzll, el• 
sósorban a végrehajtó szolgá
latnál dolgo,.ók, nem juthat
n-ik merfeleló anyagi ellsm'c'
rt'.�hez. Amikor a szoclall«ta 
brigódve'letők országos h· 
nác kozásán ez a kérdés fel-

vel a vasúti munka olyan, 
amelyet nem lehet lélektele
nül, közömbösen végezni. A 
szakszervezeti szerveknek 
minden szinten erőteljesebben 
kell munkálkodni azért, hogy 
a dolgozók jobban lássák sa
ját munkájuk értelmét. 

A szakszervezeti bizottsá-
goknak fokozottabban kell se
gftenlök az egészséges, de
mokra ikus munkahelyi lég
kör kialakítását. Meg kell ér
tetni minden dolgozóval, hogy 
a t•asúti munka na011fokú fe
gyelmet kíván, elsősorban a 
1.•égrehajtó szolgálat dolgozói
tól. A vezetőkkel is tudatosíta
ni kell, hogy a fegyelem meg. 
követelése mellett is meg le
het találni a módj,ít az üz<'
mi demokrácia kiszélesítésé
nek. 

Elbi7a�odottságra 
nincs okunk 

A közművelódésról S7.ólvn 
hangsúlyozta, hogy a vasútnál 
is szép számmal találhatók 
olyan dolgozók, akik nem ren
delkeznek az általános L·koln 
nyolc osztályával. A kormány 
a kfüe!múltban Int zkedett a 
felnőttoktatás tervének mó
dosítását illetóen. Ezzel kap
csolatban nem új határozatok
ra van szükség. Területi bl
zottságalnknak, de méglnkább 
a szakszervezeti bizottságok
nak a maguk területén min
dent meg kell tenni annak ér
dekében, hogv ne nnvekedjen 
azoknak a száma, akik bár
milven oknál fogva nem tud
t-Ok elvégezni az alapművelt
séget biztosító nyolc általá
nost. 

Felhívta a figyelmet arra 1 
hogy a \'Ill.  kon,n- szuson az 
utánpótlás blzto�ításával kap
csolatos kérdések taglalásánál 
szóba keriilt az általáno is
kolát végzett, 14-18 év kö-

zöttl fiatalok felvétele a vas.. 
úthoz. Azóta a vasút és szak
s,.ervezetank vezetése sem tett 
meg mindent, hogy ebben a 
kérdésben előbbre lépjünk. 
Köztudott, hog_v az ideális 
mei?oldás végrehajtásához sok 
pénzre volna szükség, de amíg 
erre a célra a megfelelő ösz
szeg nem áll rendelkewre, 
n,;hány t•asútí csomóponton 
Mtre lehetne hozni a t·asúti 
munkára elökészitó kollégiu
mokat. 

- Elnökségünk és központi 
i·ezetósé11ünk az elmúlt két 
e.�ztendöben a t•as11ta• dolqo
zókat érintó kérdésekben 
eredmén11es és felelósségteljes 
munkát vég:ett. Elbizakodott
s1g nélkül elmondhatjuk, 
hogv a közlekedési tárca és a 
vasúti főosztály ,·ezetésével az 
e•;n-üttműkbdé•, a párt- és n 
KISZ-szervezetekkel kiala
kult összehangolt tevékeny� 
nag ·on sok kérdésben szá
mottevő ereclményeke hozott. 
Most is arról van szó. hogy 
munkánk közbe11 mérleget 
készltsiink, alakítsuk ki a 
legét;etóbb tennit·alókat, ön
kritikusan meo-tllapíti-a, hoo1J 
mit nem i-égeztank el, hol kell 
újabb nekilendillésre felké• 
szülnünk. Az MSZMP Köz
pQntl Bizottsái?ának novembe. 
ri ülése megadta azokat az át
fogó iránvelveket, amel\'eknek 
a mi területe;nkre való alkal
mazása nélkülllzhetetlen segít
séget nyújt eredményes mun
kánkhoz. 

A Központi Bizottság hatá
rozatainak tanulmán11ozása és 
megértése után most az a fel
adatunk, hogy annak szelle-
mében dolgozzunk, h0(111 a 
párt X. kongresszusán és 
6Zaknen·ezetünk VIII. kong
resszusán kialakított tenni
t•alókat minél kevesebb hibá-
t>al hajthassuk t·égre 
- fejezte be �ét Szabó 
Antal főtitkár. 

Javasoljuk továbbá, hop:v a 
30 év sz0Jgálatt11l ree1delke
zők, ekik I. osztályú, összvo
nalas szabndje"Yet kaptak je
gyüket nyugdíjba 1·onulá.svk 
'Után is megtarthassák. Az ed
dh;i konzultációk azt mu!":tt
ták, hogy ez a vasút költség
vetésére és bevételérP nE:m 
lenne érzékeny hatással. vi
s7,0nt a törzsgárda meghecsü
lését i!?en kedvezően mutatr,á, 
Kérjük, hogy minél előbb 
tűzzük naoirendre és hoz
zunk megfelelő határozatot 
ebben a kérdésben. 

merült, akkor a gazdasá!?I és r-----------------------...;.
mozgalmi vezetés egyetértett 
abban, hogy ezt a kérdést kö
zösen kell megoldani. Vi lág-vonat  

tletünk kis állomásain át 
t·ágtáz a világ-ronat fény-t•irág 
s nap-ablakú csillag-szerelvénye -
é}ból hajnalba, nappalból éjbe. 

Itt állok én is állomáaomon, 
pontos őr, s értem a zengó, rokon 
őr-jeleket s a szép emberi szót; 
- üzenjetek, szavatok felfogom, 
vllág-fig11eló, értó milliók. 

Fazeka Lajos 

19'73. JAN1YAll II. 

Százéves a Népszava 
c...•zázesztendős újság Magyarországon egetlen egy va11. 
..:, Egyidős Budapesttel a s?.akszervezetek napilapja, a 

Népszava. Az Arbeiter Wochenkronlk néhány éves m1lködé
sét folytatva annak „jogfolytonos" utódaként jelenik meg 
naponta - e'gy hosszú, a magyar sajtóban páratlanul hoEzú 
időszak tanújaként. 

100 év - páratlan jubileum; és ha a szakszervezetek 
lapját, amely 1948 óta tölti be ezt a funkciót, s a két munkás
párt egyesülése idején lett a Szaktanács orgánuma, most 
úgy vesszük a kezünkbe, hogy egv kissé elgondolkodunk a 

történelmi úton, amelyet a magyar munkásosztály, az osz
tállyá srervezódótt gyármunkások, korábbi céhlegények, me8• 
teremberek korától a hatalmon lévő munkásosztály szere
péig megtett - érdemes megállni néhány pillanatra. 

1872 a Ferenc József-i „békekor" még illuziókkal teli ldó
szaka. Igaz, csak egy éve verték le a párizsi kommünt, de itt 
az osztrák-magyar monarchia egyszerűen képtelen forra
dalmakban látni a jövót. Ez az évtized még nagyon a stabil 
klrálv--'Császár évtizede! Hiszen Ferenc József még fiatal ki
rály!· Még a jovó méhében rejlik az első világháború. a mo
narchia széthullása, 1919; még az 1905-ös oro z forradalomtól 
is 33 év viílaszt el;: még tát·olf mindaz, ami a mai gyerekek 
számára már vénséges vén történelem. 

És Budapesten a mu!'lká.�osztálynak újságja van. trdek-
védelem és az öntudat klalakltása a zászlóján. Valami 

megkezdődött. amit majd kanyargós utakon továbbvisznek az 
utódok; megalkut·ásokkal és hibákkal is; éles t·itákban és be• 
tiltások árán; harcban az uralkodó osztáll11al és sokszor a 
szacialdemokrata mozgalom szárn11ai, áramlatai közötti har• 
cokat tükrözi·e. De a munkások szemében mindig a munká
sok lapjaként I Mert 1948-ig, amikor Szakasits Arpád ezekkel 
a sz:ivakkal jelentette be az egyesülési kongresszus részt
,·evóinek a lap új feladatát: .. A szerrezett munkásság osztat
lan örömmel fogadja ezt a döntést, hiszen a Népszarát a 6zer
t·ezett munkásság teremtette meg a forradalmi harcok kö
zepette, példátlan áldozatké•zséggel. Azoké marad ez a nagy
múltú újság, akik életre hit·ták, dajkálták, nagg11át tették." 

' Ezt az újságot sokszor nemcsak terjeszteni vagy írni, de 
járatni is halálos veszedelem volt; a csendőr, a rendör meg• 
figyelte ci Népsza1·a-0Zt·asót, .,gyanus.�á•• és „megblzhatatlan
ná" vált a Horthy-tllág szemében, aki a Népszavát járatta, 
hát még ,ha m-1>1lette agitált! újra és különösen azzá vált 1941 
karácsonyán, a népfront szellemét életre hívó, az illegális 
Kommunista Párt elgondolásait Is megvalósító híres szám
mal - és az is maradt egeszen 1944-lg, ·amikor a hitleri 
megszállók eOllik elsó dolga a munkásnapilapok elhallgattatása 
volt. Azután már a felszabadulás utáni új fejezet kezdődik. 

• A szakszervezetei< napilapjává vált Népszava mlnden ed-
diginél jobb lehetőségek között akarja betölteni hiva

tását. F,gy kulisswtltok: az a lap, amel11 1950-52 táján a 40 

ezer példán11t Is alig érte el, 1972 karácson11án 340 OOO pél
dán11ban fogyott el. Örülünk népszerűségének, gazdagodó 
tartalmának, u munkásosztály szemléletét tükröző, a szerve-
7.ett mund<:á. gondjait 1� mindig feltáró tevékenységének. A 
szervezett vasutasok nevében Is köszöntjük a 100 éves Nép
szat·át, azzal a szeretettel, amel11 az örökifjaknak jár. 

Mert egy napilap - minden nap újjászületik. 

Öltöző, mosdó 3 ,5  mi l l ióért 
Új szociális létesítményt avattak 

a Fatelító püspökladányi üzemében 

A Faanyagvédelmi és Fate
lit6 Vállalatnál az üzemek 
erőteljes mű zaki fejlesztésé11 
kívül nagy gondot fordítanak 
a dolgozók S2JOCiálls ellátásá
nak javítására. Legutóbb a 
vállalat l 'bb, a munkás
ellátás ,ozempontjából a legel
maradoUabb iliemében, Püs-

pöklad-ínyban adtak át új 
szociális Zéte.�!tmén11t. 

Újból foglalkoznunk kell � 
époen az MSZMP irányelvei• 
nek me,:felelóen - a t•állala
ti lakásfejlesztéssel. Bár eddig 
jó eredményeket értünk el, 
azonban a budapesti lakás• 
fejlesztés nehézségei miatt 
szükséges intézkedni annak 
érdekében, hogy a tervezés, a 
kivitelezés, a szerződések 
megkötése és a hatóságokkal 
történő egyeztetése időben 
történjék meg. E011értelmú
en kell elhatározni, hogv a 
lak.ások ép!tését tudjuk-e fol11-
tatni? Ha igen, mil11en mére
tekben? Mert az összehango
latlanság, a késedelmes elha-

Ezen a fórumon is szeret
nénk szóvá tenni, hogy egyes 
esete1<ben a kormány rendele
teinek tárcán belüli végrehaj
tási utasításai, illetve r!'ndeL 
kezésel nagyon sokat késnek. 
Rendkít:ül elhúzódott az If· 
júsági törrény. a Munkavédel
mi törvény KPM utasításai
nak kiadása. Október 20-án 
központi vezetőségünk elfo
gadta a vasút üzems7.ervezésl 
irányelveit, ugyanakkor a 
tárca irányelv tervezete csak 
december 18-án kerül megtár
gya!ásrn. Igaz, hogy az á(?aza. 
tok feladata a saját hatás
körükben a szükséges tenni
valók, programok összeállítá
sa, mégis szükségemek tarta
nánk, hogy az egész minisz
tériumot érintó, nagy hord
erejű kérdésekben a tárca 
irányelvei Időben készüljenek 

A december elején rende
zett átadási ünnepségen Kszel 
Józsefnek, a vállalati szak
szervezeti tanác.1 titkárának 
megnyitója után Végh A. Bé
la Igazgató mondott beszédet.· 
örömének adott kifejezést, -------------------------------------, ho y 1972-ben mód nyílott a 

el. 

Csökkent a súlyos balesetek száma 
A főtitkár beszédében ki• 

tért a munkavédelemre és a 
balesetelhárításra. Rámuta
tott, hogy értünk el eredmé
nyeket, de a megelózéssel ko
,-ántsem lehetünk elégedettek. 
Folytatódott a munkavédelmi 
törvényességi vizsgálatok so
rozata. Ennek keretében e 
kártérítés helyzetében jelentős 
fejlődés tapasztalható. Jelen
leg a sérültek több mint két
harmada élt kárigénvbejelen
tési jogával, és ezek több 
mint 90 százaléka részesült 
kártérítésben. 

Elkészült a Záhony körzet 
fejlesztésére vonatkozó szo
ciális és egészségügyi vonat
kozású programtervezet. 

Kis mértékben ugyan, de 
javult a baleseti helyzet. De• 
cembe,- közepéig 40 halálos és 
40 csonkulásos baleset tÖ1'
tént, n11olccal kevesebben hal
tak meg, mint a bázisid6· 
azakbanl A javulás ellenére 
sok még e tennivalónk. To
vábbra sem halad kielégítően 
a gépek munkavédelmi minő
sítése Nem került kiadásra a 
munkavédelmi tevékenység 
erősítésére vonatkozó 2019-es 

· kormányhatározat MAV Vég
,-ehajtásf Utasítása. Nem való
sult rn�<:? a oálván f0""1 "\nt,..7ta
tottak megbízhatóbb riasz-

tási rendszerének kialakítása. 
Hiányosság mutatkozik a bal
esetek kivizsgálásánál, amely 
továbbra Is a sérültek felelős
ségének hangsúlyozásában és 
nem a veszélyforrások valós 
feltárásában jut kifejezésre. 
Azonos természeti! balesetek 
megelőzésére sem születnek 
megfelelő intézkedések. 

Szakszervezeti bizottságaink 
nem megfelelően élnek a tár
sadalmasítás lehetőségeivel, a 
szocialista brigádok, munkavé
delmi örök nélkülözhetetlen 
segítségével. Jobban kellene 
szorgalmazni, hogy a gazda
sági vezetők minden tekintet
ben tegyenek eleget munka
védelmi vonatkozású kötele
zettséf(eiknek, szükség szerint 
részesüljenek elismerésben, Il
letve felelósségrevonásben. 

A továbbiakban azokkal a 
kérdesekkel foglalkozott a fő
titkár, amelyekkel a Központi 
Bizottság és szakszervezetünk 
VIII. kongresszusán elfoga
dott határozatok alapján a 
szakszervezeti szerveknek fo
kozottq bban kell törődniük 
Ilyenek a nevelés és a tudat
formálás. Utalt arra. hogy az 
e1711re növekvó követelmén11ek 
nemcsak szaktudást, hanem 
politikai tisztánlátást is igé
n11elnek. Annál is Inkább, mi-

A megbízott titkár 
Vajon egy társadalmi Uszt

séget viselő embert váratlanul 
érhet-e, ha hirtelen maga
sabb funkcióba helyezik? A 
bonyolult és sokrétű munka 
mennyiben igényel nagyobb 
helytállást? Segítséget ad-e 
mindehhez a környezet? 

Ezek a kérdések jutottak 
eszembe, amikor Gul11ás Ká
rol11t, Szolnok állomá� megbí
zott szb-titkárát felkerestem, 
hogy elbeszélgessek vele élet
útjáról, munkájáról, jelenlegi 
feladatairól 

- A szakszervezeti mozga
lomban az emberekért, dol
gozó társaimért végzett mun
kám elég kemén11re edzett -
kezdte szavait a megbízott 
titkár. - Sosem hag11tam má
sokat caerben, s én ennek tu
lajdonítom az irántam meg
nllilvánult bizalmat. összefügg 
ez a megblzatás azzal is, hogy 
1945 óta vagyok párttag, s a 
szakszervezeti munkát mindig 
pártmegblzatásnak tekintet
tem. Számomra mindig örö
met okoz, ha munkatársaimon 
segíthetek. s az elért eredmé
nyek újabb erőt kölcsönöznek 
a további feladatokhoz . . .  

Az egykori polgári Iskola 
elvé!?zése után a szülei keres
kedő tanulónak adták, de a 
mozdonyok füttye őt már gye
rekkorában is jobban vonzot
ta. 1912-b� fe'vették pálya
munkásnak, majd a háború 
és a hadifogságban eltöltött 
!dók múltán vonatfékezőként, 
raktári munkásként dolgozott. 
Letette a for1?almi, távirda, 
keresked„lml viz.�dt. azután 
kinevezték raktárnoknak. 

1948-ban szabze,-vezetí bizal
mi lett, s attól kezdve mindig 
részt kért a mozgalmi mun
kából. Volt csoportbizalml 
múhelybizottsági tag, termelé� 
si felelös és múhelybi.zottsági 
titkár. 1972. szeptemberében, 
amikor Szép Ferencet, az ál
lomás szakszervezeti bizottsá
gának titkárát egyéves szor
iskolára küldték. a mindig be• 
csületesen végzett mozgalmi 
munka miatt állították Gu
lyás Károlyt a titkári posztra. 

- Az élet nem állhat meg 
- mondja egyszerűen. - Ál-
lomásunkon 972 tagja van a 
szakszervezetnek, B a felada• 
tokat ug11anú011 el kell végez
ni, mint eddig. Bevallom, 
hogy a titkári megbizatástól 
féltem, annak ellenére, hogy 
a dolgozókat Jól ismerem, és 
sokan vannak köztük, akikkel 
már régóta együtt vagyunk 
jóban, rosszban, örömben, bá
natban. Főként azért aggód
tam, hogy elegendő lesz-e sa
ját képességem, rátermettsé
gem a nehezebb feladathoz. 
Aggályaimat azonban mind 
munkatársaim, mind a társ
szervek és a gazdaság! veze
tők eloszlatták, mes�zemenó 
támogatást ígérve . . .  ts a se
gítség nemcsak ígéret maradt. 

A konkrét feladatokról szól
va, Gulyás Károly elmondta, 
hogy a szakszervezeti bizott
ság Időben napirendre tűzte 
a téli forgalomra való felké
szülést. különös tekintettel a 
Szolnok állomáson végbeme
nő, nagyarányú rekonstrukció
ra. 

vállalat egyik régi adóságának 
törlesztésére é� az üzem dol
gozói nevében átveheti, a be· 
ruházás első ütemében elké
szült korszerű létesítményt. 

Püspökladányban eddig cm
pán e011etlen, kisméretú. mos
dóban tisztálkodhattak a dol• 
gozók, ha volt kedvük klvár
t:il, amíg sorra kerültek. Öltö
zőszekrény Is kevés akadt a 
munkahelyen. !gy azután 
nemigen volt mód a szennye
z<ltt, olajos munkaruha átvál• 
tasára. 

Az új létesítményben egyéb
ként - 3,5 millió forint költ-
séggel épült , az erősen 
szennyezett munkát végzó 
dolgozóknak - 50 munkás 
részére - két öltöző áll ren-
delkezésére. Az egyikben a 
munkaruhát, a másikban pe

dig az utcai ruhát öltik ma
gukra. A fürdő a két 6ltöz6 
között helyezkedik el. Ami azt 

- Azt tartjuk, hogv ha az. 
emberekről körültekintóen 
gondoskodunk, akkor nem le
het semmi probléma. A 
szolgálati helyiségek, irodák 
fú�ról gondoskodtunk, az 
ajtók. ablakok üvegezésére 
mintegy 8000 forintot költöt
tünk. A magasfogadó mindkét 
végén váltófútő berendezést 
szereltek fel, de ezekhez még jelenti, hogy a szennyezett ru-
nincs transzformátor, fgy na- ha levetése és a fürdés után 
gyobb hóeséskor szükség lesz a fehér öltözőbe jutnak, ahol 
állomásunk minden dolgozó- tisztaság, rend fogadja 6ket. jának mozgósitására. A szük- Az 50 fér6helt1es fekete-fehéf' séges eszközök rendelkezésre 
állnak, a melegítő ital kiszol- öltö:rón klvül van eOII 111 fé• 
gáltatására az Utasellátóval r6hel11es férfi és e1711 50 féro
kötöttünk szerződést • • •  helyes női öltözó mosdóval éa 

A megbízott titkár sokáig, fürdóvel felszerelve. 
hosszan sorolja még az elvég-
zett és elvégzetlen feladatokat. A vállalat vezetősége ezzel 
Van gond elég, de baj nem nem tekinti befejezettnek az 
lehet. Nagyon jó, hogy egyet- építkezést. Az első ütem után 
len pillanatra sem marad a hamarosan üzemi konyhát és 
gondokkal egyedül . , •  étkezdét is építenek, közvet-

Rajz és szöveg: lenül a most átadott épOlet 
Kesztyűs Ferenc mell6. 
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Év végi számvetés 

A vasút 111 millió tonna árut 

és 36 9 millió utast szállított 
(Folytatás az 1. oldalról) 

kedvez:óbb alakulását S2le'ffilél
teti, hogy az ülőhelyek dina
mikus kiha=nálási aránya is 
1,20/o-,kal volt kedvezőbb a.z 
előző évinél. 

A személyszállításbtm elért 
eredményeink dicséretre mél
tóak, de a jövőben arra keU 
törekednünk, hogy még jelen
tősebb változá.s következzék 
be a nagyobb biztonság, a ké
nyelem feltételeinek megt� 
remtésében. A sw].gá1ati ve
zetők követeljék meg a rendet, 
a tisztaságot, a fegyelmet. ,A 
vasutasok pedig az utazókö
zönséggel szemben mindenkor 
úmúsítsanak udvarias maga.
tartást. 

Növekedett az export 
és a tranzitforgalom 

Aruszálli1ási feladataink-

munkaidő csökkentésében er
tiink el. A havi 191 órás kö-
1lelez.ő munkaidőt kiterjesztet
tük a MÁV Tervező Intézet, a 
Vasúti Tudománvos Kutató 
Inté.zet, a MÁV Adatfeldolgo
zó Főnökség és a Beruházási 
Felilgye lőség clol,gozóira. 

A t{nyleges munkiaidő csök
kentését segítették elő a na
gyobb forg,aiJrni csomóponto
kan bevezet.ett hét végi 
üzemsrzünetek. Ezek eredmé
nyekléppen csökkenrt; a túl
mu.nka, valamint a swlgálati 
okok miatt visszatartott sza
badság- és pihenőm.11pok szá
ma. 

Országos átlagban 30/o-
kal csökkent a forgalmi utazó 
és több mint 40/o-kal a vonta
tási utazó személvzet túlmun
kálta.tása. Ezt a törekvést 
a-:oon'bam nemcsak orszá,gosan, 
hanem minden termeten he
lyileg is érvffiyesí tenJ. kell. 

6,5 milliárd 
beruházásokra 

Az 19'72. évi feladatok közül 
kiemellredó vd!Jt; a Kdl:IJektív 
Szerződés végrehajtásának 
értékelése, a tapaS'Lta.latokat 
és tennivalókat ooszefogó 
többszintű beszámolók 
megtartása. Ezek az in!té:7Jke
dések a vasút területén nagy 
mértékben hozzájárultak az 
üzemi demokrácia eróc;it,és,é-

javító s:rociális létesítményei
nek építése. 

Budapesten decemberben át
adtak egy 65 l!alk.ásos J.ak�pü
letet és rövidesen beköltözhet
nek a lakók a másik kJélt épü
let lakásaiba is. 

A vállalati beruházások ke
retében 175 millió forintot 1,öl
töttünk a jn.rmújuvitó iiZemek 
fejlesztésére. Az Északi Jár
műjavító Ű7l0Illben, Dunake
szin és Szolnokon folynak 
nagyobb szabású korszerűsíté
si munkák. 

A felsorolt 'beruházásdk ér
zékeltetik az elmúlt év vas
úti korszer<isi;bél9einek. ará
nyait. Megállapíthatjuk azt is, 
hogy a Politik;ai Bizottság ha
tárocr.a,ba :n,yoo:nán tett intéz.ke
dések eredményeként minő
ségi változás következett be a 
beruházások gazdasági és 
műszaki előkészítési folvama
tában, a beruházások műs:z:dki 
ellenór2iésében és nem utolsó
sorban a pénzügyi fegyelem 
megszilárdításában. 

Az eredmém1yel a2Xmban 
nem leheti.inilt elégedettek, 
mert állóeszközgazdá,lkodá
&Unk reális értékelé5e alapján 
1973-ban a íejles::z:bé&i prog
ram még hatékonyabb és kon� 
centráltabb megv,alósítására 
van szükségünk. 

Dr. Holló Lajos, 
szak06zt.\]yveretó 

hez. ,-------------

A terveknek: megfelelően 6 
és fél milliárd forintot költöt
tünk beruhdzásra, melyből 2,5 
milliárdot a vasúti hálózatfej
lesztésre, 2,5 milliárd fortntot 
pedig a vasút vontató és von
tatott járműveinek beszerzé
sére fordítottunk. A hálózat
fej!eszoos keretlében a legfon
tosabb vonaJakcn - Budapest 
-Nyugati pályaudvar-Szob, 

Kelenföld-Hegyes.halom. 
Smbadba,ttyán-Murakereszt

úr és Dambóvár--Szentlórinc 
közott - tovább folytatódott a 
pályakm=erűsíilés, sajnos, 
csak minteg11 155 km hosszú
ságban.. 

Rákos-Nagykáta között be
fejeződött a vonalszakasz. vil
lamosítása. Önműködő vonat
befolyásolásra alkalmas tér
koobiztosító berende:z>és léte
sült 85 km h06szbaln és 14 ál
lomáson dominó és swvjet-

Villamosítás 
Lapzárta után, január 3-án 

adták át a forgalomnak a Rá· 
kos-Nagykáta között villamo
sított VO!lalszakaszt. E7-en a 
vonalszakaszon a villamosítás
nak elsősorban a hivatásfor
galomban van nagy jelentő
sége. Érthető, hL-ac en Buda
pest-Mende között naponta 
47 ezer, Budapest-Nagykáta 
köwtt pedig 31 ezer utast 
szállít a vasúl 

A Nagykáta állomáson ren
dezett ünnepségen Tóth Já
nos, a budapesti iga.74:atóság 
vezetője mondott ünnepi be
szédet, majd kitü:itetéseket 
adott át a vonalszakasz villa
mosításában kiemelkedő mun
kát végzett do].gozóknak. 

GONDOS ELÖKÉSZÍTÉS, PONTOS SZERVEZÉS 

Jól sikerült az ünnepi forgalom 
Bóvülö szolgáltatás + Beváltak a mozgópénztárak + Százezer 

menetjegy fogyoH elóvételben + P anaszkönyvl 

bejegyzés nélkül ... 

Az év végi ünnepi forgalom 
esztendőről esztendőre mind 
nehezebb próbára teszi a 
vasutasokat. A MÁV dolgozói 
azonban 1972 végén, a kará
csonyi és újévi fCYTgalomban is 
állták a próbát. 

A vasútra háruló feladatok
nak 

va.l.amennYi fontosabb pá
lyaudvar, csomópont, ál· 

lomás megfelelt, 
s teljesítették kötelességüket a 
vontatási, műhelyi és a többi 
szakszolgálathoz tartozó dol
gozók is. 

A dunakeszi járműjavító 
december 2-22-e között - te
hát húsz nap alatt - 144 sze
mélykocsit javított meg, ezen
kívül nyolc, ott gyártott, új 
négytengelyes kocsit adott át 
·a forgalomnak. Hasonló igye
kezettel segítették a felkészü
lést más járműjavító üze
meink dolgozói. 

Az igazgatóságok aprólékos 

A fővonalakon a december 
22-27-e közötti időszakra 180 
mentesítő vonatot tervezett a 
MA V. A gyakorlat igazolta a 

tervezés helyességét, s mind
össze két pár mentesítő vonat 
közlekedtetése tért el a terv
től, Miskolc • és Szeged vi
szonylatában. 

Az ötnapos munkahét szé
lesebb körű kiterjesztése kö
vetkeztében - ellentétben az 
előző évi tapasztalatokkal 
már december 22-én tetőzött 
az ünnepi csúcsforgalom. Ez 
rendkívüli nagy terhet rótt 
valamennyi pályaudvarra, hi
szen teljesítőképességüket ez 
a forgalom messze meghalad
ta. 

Az elszállított utasok száma 
és a menetdíjbevátel ezt egy
aránt tükrözi. A budapesti pá
lyaudvarok pénztárosa! de
cember 21-25-e között - alig 
négy nap alatt -

több mint 13 millló forin
tot szedtek be. Tavaly 
ilyenkor 8 millió forint 

volt a bevétel. 
A helyjegyes belföldi exp
ressz vonatok iránt is olyan 
nagy volt az érdeklődés, hogy 
a Tokaj, a Lillafüred, a Sava
ria-Göcsej expresszt több al
kalommal kellett két részben 
közlekedtetni. 

összefoglalva: az ünnepi 
forgalmat a lehetőséghez mér
ten kiválóan szervezték meg 
és jól bonyolították le a vas
utasok. Panaszkönyvi bejegy
zést az utasok sehol nem tet
tek, és szóbeli vagy írásbeli 
bejelentés sem érkezett tőlük. 
Végül, de nem utolsósorban 
ide kívánkozik az is, hogy a 
vasút dolgozóinak hibájából 
egyetlen baleset sem történt. 
A karácsonyinál kisebb újévi 
forgalom lebonyolítása is zök• 
kenómentes volt. Sz. F. 

pontossággal dolgozták ki a,--------------------------

mentesítő szerelvények, moz
donyok fordulóit, határozták 
meg a viszonylatokat, felhasz
nálva az előző évek tapaszta
latait. A forgalmi szakosztály 
folyamatosan ellenőrizte, ösz
S7..ehangolta a felkészülést, és 
segített, ahol szükség volt rá. 

A szolgáltatás bővítésére 30 
poggyászszállltó kézikocsit 
kaptak a nagyobb pályaud1-•a
rok, s azokat az ünnepi for
galomban díjmentesen bocsá
tották az utazóközönség ren
delkezésére. 

Budapest-Keleti pályaud
varon üzembe helyezték a 
Rapid-10 típusú, nagy tel-
jesítrnényü takarítógépet, 

a korábbi Hako-Hamster típu
sút pedig a Déli pályaudva
ron állították munkába. 

A jegyváltás zavartalansá
gáért szintén minden tőluk 
telhetőt megtettek a szolgálati 
főnökségek. A legforgalma
sabb napokon a személypénz
tárak folyamatosan üzemel
tek, és sok helyen megszer
vezték a mozgópénztári me
netjegy-árusítást is. Az előző 
évi 

42 613 menetjeggyel szem
ben most csaknem 100 OOO 
jegyet váltottak elővélel-

ben az utasok. 

Irányítás gombnyomással 
�.w.-. 

Pilisvörösvár állomáson 
szovjet gyártmányú biztcsító
berendezés könnyíti és teszi 
biztonságosabbá a vasutasok 
munkáját. Képünkön: Oláh 
Sándor forgalmi szolgflatte
vő a berendezés működteté-

sével előkészíti egy bejáró vo
nat vágányútját. 

November 3':-a óta egyéb
ként a budapest-dorogi 
vasútvo„ :il minden állomásán 
gombnyomásra működnek a 
váltók, jelzők, fénysorompók. 

nak mennyiségileg és minősé
gileg egya.rálnt eleget tettünk. 
A több mint 117 millió tonna 
elszállítása mepfelelt a terve
zett mennyiségnek. Számol
tunk ugyan azzal, hogy a 
beruházási egyensúly megte
remtése, illetve a deviza.gaz
dálkodás javítása érdekében 
hozott központi irn,tézlked.ések 
hatásaként csökken a belföldi 
és az import szá!J.ítás. Számí
tottunk ugyanakkor arra is, 
hogy a nemzetközi munka
megosztás növekedése és ha
zán,k kedve-z:ő földraj7:i fekvé
se következtében tovább nő az 
export és a tram.itforgalom. 
Számításaink beváltaik, mert a 
belföldi szállitás 3, az import 
6%-os mértékben csökkent az 
elözó évihez lrepest, a tranzit. 
vtszont 8, az exportszállítás 
pedig 28 sZázalékkal növeke
dett. Kedvezően alakultak 
1972-ben az áruszállítás minö
s-,"gl mubatól is. A teherlcoosik 
forduló ideje 8'','0-kaI csökkent, 
a teherkocsik statikus terhelé
se pedig 1,40/o...kal emelkedett. 
A késetten közlekedett teher
vonatok res:z,aránya a bázisbeli 
34,SD,'o-ról 28,90/o-ra csökkent, a 
tehervonatok utarz.ási sebessé
ge pedig 16,4 km 'óráról 18,6 
km/órára emelkedett. A teher
vonatok átlagos terhelése -
1046 tonna - ugyaJilCSak ki
elégítőnek mondható. Csök
kent a géprevárá.si és vonat
ácsOTgási esetek mennyisége 
az előbbinél 62,3, az utóbbinál 
20,lo,'o-kal. 

Az alaptevékenys,égE"t szol
gáló vasúti i_pa:r és építőipar 
terv szerint végezte feladatait. 
Mindkét ágazat nagy mérték
ben horz:zájárult ahhoz, hogy a 
vasút 1972�ben zökkenőmen
tesen eleget 1Jeoút a szállítási 
igények kielégítésémek. 

renrlszerú jelfogófüggéses biz
tosítóberende'llést szereltek 
fel. t3udape3ten !korszerű táv
közlő S'llékhá7.at helyeztek 
fuJembe. Tovább folytatódott a 
záhonyi és a szolnoki vasúti 
csomópont rekoostrukciója. 

Több állomáson kocsijavító 
műhely, Füzesabonyban, Pé
csett, Mátészalkán, Szeged,•n, 
Szombathelyen és Tapolcán 
gárolajtároló épU,ésén dolgoz
nak. 

„Emberk.özpontosság" - ahogyan 
egy szb-titkár ta asztalja 

gépkocsik korát éljük - foly
tatja szavait az szb-titkár. -
De nálunk ez nem így van. 
Mi még csak arra sem ka
punk egy-egy kölcsönkocsit, 
hogy a nagyon sürgős gépal
katrészt elhozzunk a Landler 
vagy az tszakl jármújavító
ból, esetleg a Nyugati pálya
udvarról. A:z így elvesztet· 
drága órák - ha értéküke 
összeszámolnánk - talán jó 
néhány kisebb teherautó árá
val is !elérnének. A „sze
génység" Jele az is, hogy a 
futballpálya kidőlt kerítését 
nem vagyunk képesek helyre
állítani. Jó lenne ezenkívül 
egy kisebb letéti könyvtár, 
vagy például szeretnénk a 
meglevő kultúrtermünkben 
meghívott kultúrgárdával elő
adásokat rendezni ••• 

1972-ben előtérbe került a 
munkaerőgazdálkodás. Indo
kolta ezt egyrészt a dol,gozó 
emberről való fok07.-0ttabb 
gondo kodás, másrészt az 
eiryes- a ,·a'>Útürem szempan.t
Jából kulcsfontOS-'l:ici - mun
kaikörök'ben jelentkező mun
kaerőhiány. 

Emelkedett a bérszínvonal 

A vezetlás a vasutas-szak
szervewttel közösen fon,tc,s 
feladatának tekinitette, hogv 
1972-ben biztosítsa a negyedik 
ötéves tervben előírt bérfej
lesztést. Cé1kitűz.ésünket telje
sítettük: a vasutas dolgozók 
bérszínvonala 4,1%-kal emel
kedett. El7,en belül a vasúti 
iparban dolgozók bére még na
gyobb mértékben nőtt. A 
rendellrez.ésünkre lilló bértö
meg - elsósoroan a bértö
meggel való jó gazdálkodás 
révén - lehetőséget teremtett 
arra, hogy az alsó bérhait.á
rokra történő ráállás már az 
év folyamán lépcsőzetesen 
megvalósíthatóvá vált. 

Az alsó bérhatárok biztosí
tása során egyes munikakörök
ben a szocialista bérpo!itiká
wl E Uentétes nivellálódás kö
veíkrzett be. Eltmek feloldásá
ra. s helyesen alkalmazott 
differenciálás érdekében. to
vábbi lntézkedése!�re· van még 
S'Zükség a vez:ebás núnden 
szintjén. 

Jel.mtÓ';ek voltak azok az 
eredmények Is, amelyeket a 

M�elelő ütemben halad 
Dombóváron, a Diese1-, Fe
rencvárosban és Miskolcon, a 
villamos vontatási telep épí
tése. 

A jármúfejlem;tés kereté
ben megtörtént 72 nagy t.elje
sHményű swvjet Diesel-moz,
dony, 21 :sziliciurn e,gyerurá
nyít(6 villamos-mozdony, 13 
közepes teljesítményű Diesel
mozdony, és 9 hatrészes mo

torvonat beszerzése. Teher
kocsi:parkunk koo-szerasítését 
200 kéttengelyes tarlálykocsi
val és 2035 különféle túpusú 
tehei,kocsival biztosílt.ottunk. 

Egészségügyi 
és szociális létesítmények 

Debrecenben a:z; új szakorvosi 
rendelóiniézJet már az első 
félévben az egészsé,,aügy szol
gálatába állt. Rövidesen be
fejeződnek Budakeszin a 
nyolcszintes TBC rehalbilit.á
ció& intézet munkálart;ai és 
megkezdődött Bud:ipesten a 
K&zponti Rendelő lnt.ézet épí
tése. Miskolcon és Debrecen
ben, a vasúti oktaJtást szo].gáló 
korszerű szakközépiskola és 
tanműhely létesül!.. 

Szociális és munkavédelmi 
beruházásokra 61 millió fCYTin
tot fCYTdítottunk. Befejeződött 
a győri öltözö-m06dó és üzemi 
konyha a hegyeshalmi üzemi 
konyha, valamint a kuns,,ent
miklósi és a debrecen.i jármú-

Zombori Jánost, Rákos von
tatási főnökség szakszervezeti 
bizottságának titkárát ottjár
tamkor nem volt könnyű 
megtalálni. 

- Valamelyik műhelyben 
lehet, vagy átszaladt a moz
donyfelvígyázóhoz talál
gatták a főnökség egyik iro
dájában. 

Azután előkerült a vörös
keresztesektől. A közelgő érte
kezlet szervezését, lebonyolí
tását beszélték meg vele, mert 
az szb-titkárra ők is minden
kor számítanak. Szavának sú
lya van ... 

Kerek 20 esztendeje szolgál 
a főnökségnél, előbb lakatos. 
majd esztergályos volt. 1959 
óta szakszervezet! tisztségvise
lő, s öt évvel ezelőtt válasz
tották szb-títkárrá. Nem füg
getlenített, tehát ténylegesen 
megmaradt fizikai munkás
nak. 

280 ember gondját viseli 

Kimutatások, segédletek 
nélkül válaszol a kérdésekre. 
Kiválóan Ismeri munkahelyét, 
és azt a területet, ahol a von
tatási szolgálat 118 főnyi 
utazószemélyzete dolgozik, 35 
Diesel-mozdonyon. egymást 
váltva, ez előírt forda sze
rint. A míihelyiekkel együtt 
280 ember tartozik az szb-hez, 
s talán 5-6 f{j ktvi!telével, va
lamennyien szervezett dolgo
zók. Jó munkájulfat tükrö
zi a csopmópontl versenyfelté
telek 103,5 százalékos teljesí
tése. Ezt nemcsak az sel'(ítet
te elő, hogy jó a kapcsolat a 

helyi párts7-ervezettel és a 
szakszolgálati vezetőkkel, ha
nem az is, hogy teljes össz
hang, minden eddiginél szoro
sabb együttműködés alakult 
ki az állomásiakkal, a forgal
mi dolgozókkal. 

Termelési tanácskozá
saink, szakszervezeti taggyú
léseink rendszerint igen ak
tívak - magyarázza Zombo
ri János. - Ez is előfeltétele 
annak, hogy egy-egy szolgála
ti helyen rendben menjenek a 

dolgok ••• 

A szakszervezet! oktatás 
legnépszerűbb formája: A vi
lágpolitika időszerű kérdései 
tanfolyam. Ezenkívül az isme
retterjesztő előadásokat is ál
talában 50-60 f6 látogatja. A 
szakma ifjú mestere tanfolya
mon tízen jól vi7.sgáztak. Kö
zülük Szecsódi Ferenc és Szúcs 
Gábor motorszerelők az arany
fokozatot érdemelték ki. 

- Van-e sportélet? 
- Igen, a sport is élede-

zik. Tavasszal és nyáron gya
koriak a „házi" labdarúgó
mérkőzéS(>k, amelyeken a mű
helyiek, az utazók, illetve a 
kocsivizsgálók csapata méri 
össze tudását Az év többi 
szakában. főként a szocialista 
brigádok ilyen-olyan vetélke
dői erősítik a „sportszelle
met", az egymás közti barátsá
got, megértést, együttműkö
dést, A többi között Te!lér 
András, Bene Ferenc és Var
ga József brigádja szerez eb
ben a vonatkozásban sok ér
demet, m!g a szorosan vett 
mozgalmi, szakszervezeti mun-

káért Juhász István munka
védelmi felügyelőt, Jehl Jó
zsef tt-elnököt és Bongyis 
Mária gazdasági felelőst ille
ti dicséret. 

Oroosolallan panaszok 

A titkár azonban nem min
dennel elégedett. 

- Még mindig sok baj van 
nálunk a szociális ellátott
sággal - mondja. - A kocsi
javító munkások többsége ál
landóan a szabadban dolgo
zik, de a. vágányok kis részén 
épült röptető is beázik. Diva-
tos szó lett mostanában 
vasútunkná! az „emberköz-
pontosság", de a szabadban 
do1,goz6 munkások jogos pa
naszait évek óta senki sem 
orvosolja. Rosszak, elavultak 
a műhelyi vágányok, de oly
annyira, hogy már valóságos 
teknők képződtek a beállí
tott kocsik alatt. A teknókben 
megáll a víz, s naphosszat a 
tócsákban kell dolgozniuk az 
embereknek. A kocsik mozga
tása kézi erővel történik. mert 
használhatatlan a csörlő mo
torikus szerkezete. De kép
zelhető, milyen emberfeletti 
erő szükséges ahhoz, hogy 
egy-egy teknőből ki tudják 
tolni a kocsikat, főként, ha ra
kottak ... 

Az öltöz<'>k zsúfoltak, ben
ne a szekrények kicsik, az 
utcai ruha a nagyon piszkos, 
olajos munkaruha szagát át
veszi. Az olajsár valósággal 
eszi a ruhát ... 

- Azt mondják, hogy a 

Lehetetlensifg 
vagy tehetetlenség? 

Zombori János elgondolko
zik egy pillanatig, azután ezt 
kérdi: 

- Vagy lehetséges, hogy 
min�z csak a mi tehetetlen
ségünk miatt nem valósítható 
meg? Mert lehet, hogy tehe
tetlenek vagyunk, de talán 
szerepet játszik ebben az is, 
hogy minden kezdeményezés
nek túl sok akadály kerül az 
út;ába. Akik segíthetnének, 
azok Is inkább azt fejtegetik 
először, hogy rnlt, núért nem 
lehet megtenni. Nagyon nehéz 
így előrehaladni, gondokat 
megoldani, eredményeket elér. 
ni ... 

A titkár az órájára pillant. 
Elnézést, de mennem 

kell - mondja. 
Megbeszélésre várják őt az 

utazószolgálat blzalrnijai. S 
birony, ott Is van tennivaló. 

Gergely Jómef 
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Hatvanöt család boldog karácsonya LEVÉL KŐSZEG 'R.ŐL: 

Azt kaptuk amit kívántunk .. . " 
11 I 

LÁTOGA TÁS A LA.NDLER JENŐ VASUTAS L11KÓTELEPEN 
Skarlátjánány t·eszé!ye miatt a kőszegi MAV Ncveló

otthonból meghívott tizenegy gyermek nem tudott részt venni 
a vasutas szakszen·ezet központj:föan rendezett karácsonyi 

a ünnepségen, ezért részükre dr. Szónyi Ferencné és Tóth Já
nosné vitte el az ajandékokat. Ezt követöen a gyerl?kcktől a 
következő let,él érkezett: 

C.JSAGRIR: Hatvanöt vas• 
u<ascsaldd költözött 6J ott• 
honba karicsonyra a XV. ke
rUleü Landler vasuta• JaJró„ 
telep most telépQJc: územeletes 
lakóbiziba. A Vasutasok 
Sza.kszervezettt 6s a MA V 
Veúrlgazgatósiga aUg tnAsfél 
évvel ezelőtt határozta el, 
hOJY U?S-1,r C50 laki" éplt• 
tet fel, • ehhez 170 mllttó fo
rint l&kúépllésl alapot léte
úL 

- Nagy szó ez, nagy-nagy 
öröm : ú; lakásban tölteni a 
karácsonyt - ezzel fogadott 

az égbe nyúló ház bejáratá
nál, az ünnep első napján, 
Nádházi Lajos, az épUlet hó• 
központjának kezelője, a 
MAV tpületfenntartási Fő
nökség dolgozója. 

- Ki a ház.felügyelő? Hol 
találhatjuk? Sreretnénk tőle 
egy kis útbaigazítást kérni. 

- Jöjjenek csak be. ide a 
földszintre, hozzánk! A fele
aégem kapta meg a házfel
üwelói állást. Eddig gondnok 
volt Vízafogó állomáson, a 
férfilaktanyában, s ott volt 
egy pici lakrészünk, hogy ne 
kelljen mindig hazautaznunk 
Püspökladányba, az anyám
hoz. ahová az állandó beje
lentónk szólt . • • 

Köz& munkahelyen . . •  

A csengő hangjára Nádházi 
Lajosné nyitott e.jlót. Oröm
rnel betessékelt, és leültetett 

a faltól-falig szőnyeges na
gyobbik szobában. 

Otthon volt a család vala
rnennyi tagja: a nagyobbik 
fiú Lajo&, aki szobe.festó a 
MA V tpületfenntartási Fö
nökségnél és ifjú felesége, aki 
gyors- és gépíró a MA V Ve
zérigazgatósáJ 6. E. 061ltályán, 
óe most nem dolgozik, mert 
februárra várja a kisbabát, 
továbbá Erzsike, az épület
fenntartási főnökség virágker _ 
tészetének segédmunkása és a 
kisebbik Nádházi fiú, Károly, 
ekső év géplRkatos-ta.nuló a 
Magyar Hajó- é Darugyár
ban. 

- Tiyen sokan egy lakás
ban? 

- ó, ez már narn,szerú! El 
aem tudják képzelni, milyen 
körülmények között laktunk 
eddig, U!711anennyien - vá
laszolta Nádháziné. - Most 
viszont egy szoba a fiataloké, 
a másik kis szobát Erzsike 
mondhatja a sajátjának, eb
ben a nagy szobában pedig jól 
megférünk a férjemmel és 
Karcslkával. Am - amint 
látja - napközben, vagy té
vénézéskor összejöhet ide az 
egész család . . .  

- Mennyi a lakbér? 
- Ennek a lakásnak, a. tel-

jes összkomforttal, beépített 
szekrényekkel 372 forint lenne 
a havi bére, de mi nem fi
zetünk a. szolgálati la.kásérl. 
A járandóság fejében, és e 
szeré::iy fizetésért két tíz
emeletes házat kell kiszolgál
nom. Most még csak az egyi
ket foglalták el a lakók, de 
januárban a másikat is átve
szi a MA V. Egy ekkora épü
let folyosóit végigsöpörni sem 
könnyű, hát még elvégezni az 
eeyéb teendőket, de nawon 
jó az, hogy sem az uramnak, 
sem nekem nem kell itthon
ról eljárnom ·- hallottuk 

"ádházinétól, majd elbdul· 
tunk az emeletekre. 

Kazánkot·ács 
Ferenccárosból 

A !itt, sajnos, nem működik. 
A szerelők ígérték, hogy ha
marosan nem lesz semmi hi
ba. Gyalog, a negyedik eme
letig könnyen lépeget az 
egészséges ember, ott azon
ban már pihenőt tartottunk. 
Csak úgy, találomra, becsen
gettünk a 26. számú ajtón, 
mert névtábla még csak itt 
volt, Zöldi István felirattal 

- Tessék, tessék, jöjjenek 
csak. örül;enek velilnk 
sugárzott Zöldiné, a háziasz
szony. - Itt van éppen a nő
vérem is látogatóban. Ollóról, 
ahol ml eddig albérletben 
laktunk Elnézést, rögtön hí
vom a férjemet, mert für
dik . . .  

- Már itt fs va.wok - lép 
be fürdőköpenyben. mellén 
c�illogó vízcsepekkel a Mzl
razda. - Ne haragudjanak, 
hoen, lgv találnak, ám_ nem 

- Karácsonyfa, új lakás, új bútor! - csodálkozik Csllh, 
En„ Andrea, Zöld! anyuka pedig, ki a Budape ti Konzervgy r 
segédmunkása, elmeséli a gyerekeknek, hotrY „tudjátok, ezután 
már mindi« ez a szép lakli.s lesz az otttonunk . . •  � 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

- Szerencsére, ezáltal 
lakásra spórolt pé·1zünkből uJ 
bútorra és televízióra is ju
tott - újságolta Lakato Mar
tonné, azután megmutatta az 
újonnan vásárolt berendezési 
tárgyakat, amelyekért éppen 
25 OOO forintot fizetett ki a 
család. 

b}iítsék fel sorba mindet ! 
Hosszan, sokáig maradtunk 

volna még az otthonok meg
hitt melegében, csak hát gyor
san röpült az idő. Lefelé azért 
még egy helyre becsöngettünk 
az első emeleten. Olt, a 1 1 .  
s,.ámú lakásban Kot•ács Bélá
né nyitott ajtót. 

- Fáradjanak beljebb -
5zólt, amint megtudta jövete
lünk célját, majd bemutatta 
gyerekeit, akiket már néhán • 
éve e ·maga nevel. A 16 év 
Hedvig a gimnázium második 
osztályába Jár, a 14 esztendős 
E:va pedig most fejezi be az 

általános iskolát. 
Itt nem újak a bútorok, de 

a karácsonyfa e mennyezetig 
ér. 

- A lányok dímtették ne
kem - mutatta a fát az édes
anya. 

- ts ók mit kaptRk? 
- tva a PlKO-féle kís• 

v2sutat, Hedvignek pedig var
rok egy úl télikabátot. Saj• 
nos, a szentestére nem tud
tam elkészOlnl vele, ám Itt 
,·an éppen kiterítve a kisza
bott anyag. Mire vége az Un
ncpnc!t, talán elkészul. 

ki j -k - Hol <:lolgozlk? tudtuk, hogy 1'endlgek Jön- gilnk jutalmának te nt u 
nek. Asszony, tölts bort a po- ezt a gyönyörű lakast - A MAV Tert•e:ó Intézet 
harakba • • •  Házi bor, a.jándék mondta Lakatos Márton. - műszaki rajzolója vagyak, 1952 

V Ő "l tn 1948 óta dolgozom a •rd- óta, vagyii már húsz éve. Ezt 11 ro • • • 1 é a házat és a többit, ami még é Is építőknél, a feleségem sz nt n - Gyerekek, ti m g nem 
ott van mar a huszonegy fre. épül, a mi Intézetünk kollek-köszöntetek ;  ejnye - szól !1z ő bérelszámoló. tívája tervezte. ,.Cserébe" há-

édesanva az asztal alatt buj- rom lakást kapott a MA VTI, s ' • á k ak. - Allg jutottam szóhoz a kálo klsl nyo n 
boldogsagtól, amlkor meglát- ezek közul az egyiket nekem 

Kedves Nénik! 
Meleg szeretettel köszönjük az ajándékokat és a sok finom 

édességet. Nagyon örültünk, hogy azt kaptuk, amit kwántunk. 
Szerettünk 1•olna a karácsonyfánál köszönetet mondani mind• 
ezért. de r1•mélj;ik, lior,v egyszer m�g szem.?lyesen ,,. it: meg
köszönhetjük szeretetüket. 

Hálás szfr,,el t·árjuk a találkozást, és lgérjük: szorgalma
sak és jó magatartásúak !eszünk a jövőben is. 

Kelt Kószegen, a r:evelőottlion 1972. évi feny6failnnepén. 

Szeretettel : 
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A l\fÁV ÚJ E M B LÉ MÁJA 
Az embléma - am ly egy 

Jelképbe sűrített 1nformác10 
- fel<ldata az, hogy a vallaJa
tot, illetve a vállalati tulaj
doot jelképezze, a kül!m.l,ö-,...ó 
rendeltetésű · megjelenésú 
objektumok 

A Magyar AILanw utak új 
emblémája 1973-tól kezdódőcn 
fokozato an kerül bevezetéSTe 
!3 vontato vontatoti jármű
veken, gyárlmányokoo, szab
ványokon. létesítményeken és 
az üg�'Vlteli nyommtvá.nyo ·on. 
Tervezője Sralal I tván, az 
IparműV'észeti Fói ok diplo
mázó hal:lgatója. 

A MÁV a'Z embl mát - a 
védjegyoltalom blz;tos :1 ér
dekében - a:z Orszagos Talál
mányi Hltiatalrul! lai tromo
zásra bej I nitette 

Elismerés, jutalom 

az önkéntes rendőröknek 

- Itt vagyok . . .  - ágM- tam ho;ty a húgomék milyen juttatták. A másik kettőt 
kodik fel a nyolcéves Csilla. gyb�yörű lak ba költöztek Nagy Albertné előadó é& a 
Erre clőbúvik Eva és Andrea karácsonyra _ szólt ven- fiatal G4t/alt•I mérnlikék knp
is, a pöttömnyi Ikerpár. Ok dégségben Itt tartózkodó Deb- ták meg • • •  
még csak kétévesek, így he- recenl Káro!uné, Ráko rende- Lám, ahány lakás, annyi Kiskunfélegyháza. állomás lommal k llctt lnlézkedniílk lyettük csodálkozó nagy sz.e- zó pá! ·nudvar átmeneszióje, érdeke<:, kilzdelmes és mégis 15 fönyi ön,k rendőri aso- garáuiálkodókkal, sza ly "rmük beszél. Lakatosné nővére. - Újpes- kiegyensúlyozott, mlndig jobb- portj{mo.k múlt évi munkáját tést elkövet6kkel S?.Cmben. 

- Akkor e.dtam be a lakás ten egy nyomoruságos' ·zoba- ra és jobbra forduló emberi a-z. ii.nnep:,l"es értékeléskoc ki- ugyanakkor több ese ben ad
iránti kérelmet, mikor ók konyhában húzódtak meg �ors. Végeredményben azt emelked6en jónak n._vilváni- tak szakszerű lbségct a ka
megszülettek - mondja édes- mostanáig a négy gyerek- mondhatnánk, hogy az egész tolta a városi rend- kapitány- pltfulys.-\g illc kc ln k 'll'a-
apjuk. kel . . .  épület! tíz emelet boldogság. sát: vezetöje. gondézsmálások behRtárolásá-

- Hol dolgozik? Tibi és Józsi, a nyo1céves, S még !elcmelőbb érzés, hogy A csoport tagjai köztlszte- hoz és  egyéb spec::iális tclada-
- A ferencárosi vontatási II. osztályo Ikrek, �agyis a ez csupán egyetlen ház az letben álló vasutasok. Talál- tokhoz. 

főnökségnél; már ti=enöt ét•e. két legkisebb Lakatos-cseme- épülök közül. ható közöttük pályamunk:ís- Az áldozatos hclyt.áll.ás ér
Ott · tanultam a. lakatos szak- te büszke arra. ho Y rájuk Sietni kell, ho:::y a többi Is tói kez.dve sznltte<'hnikus fó- tékát m�inkább nl>veli, hogy 
mát, mnjd kazánkovács let- való tekintettel elengedte a minél előbb ké z legyen. Csak- intézóig. Az elmúlt esztendő- a rendőr. ég egrelóre nem tud
tem. Velünk együtt költözött vasút a lakás árának 4j szá- nem féle1.er vasutas meghitt ben összesen 25IO órát áldoz- ja az dllan.dó állomás-őrsi 
ebbe a házba a (őnokség veze- znlékát. A régi és az új la- családi otthona . • .  ! tak pihenőidejükból, szabad- szolgálatot bizto6ítanl, így a 
tóJ'e, Giczei István, va!Rmint kás értékének ldillinbiiuteként !1llpjukbó! a 1-ö::biztonság ér- köz:biztonság fel tti őrködés 
Balta! János Diesel-mozdony• !gy csupán 5350 forint i-olt a Kovác,; József dekében. Onk-ntes rendórl mégin.l(ább a vasuta, önkéntes 
vezető Is. Ballai kollégának a térítendő összeg. Séra Sándor szol.gá]atuk kózben 28 allG.- ren.dórökon múlik. Az 0rmep-
fia szintén nálunk dolgozik : .-______________________________________ _,

ségen közülük Tarjányi Józse-
villanyszerelő a motorosmű- fet, Rácz Pált és Csányi Jánost 
helyben. Mondhatom. hogy ••  �zjutalombw részes!tctte a 
gratulált az egész kollektíva, TELJ E S U L T szegedi vasút1ga-zgatós{1g. 
amikor megkaptuk a lakást. .'Vllkló L.íszló 
A költözködésnél mindenki 
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t a a.racson,m 'tirom ivansau 
Rofrics József armatúralaka- J - Ó tos kaphatott szabadságot az 

én közvetlen munkatársaim 
közül. Teherautót az üllői 
t.éesz e.dott, de az albérletben 
kevés bútorunk volt, !gy hát 
azt Is vásároltunk tízezer fo
rintért. 

- Szép Is az otthon, az új 
berendezés.se!. A lakás kü
lönben mennyibe került? 

- A ml lakásunk ebból a 
nagy szobából és a kLsebb 
szobából áll, s a praktikus 
konyhával, fürdőszobával, hi
deg-meleg vízzel, központi 
fűtéssel, teljesen kielégíti igé
nyeinket. A havl lakbér 294 
forint. A lakás árát 23 OOO fo
rintban szabta. meg a. vasút, 
de tekintettel • gye,-ekekre, 
16 100 forintot elengedtek be
lőle. Aki a fizetendő összeg
gel nem rendelkezett, annak 
hos.szú lejáratú részletes tör
lesztést engedélyezett a MA V. 
Midenféle kedvezmény persze 
csak azokat illet meg, akik 
vállalták, h()(?Y legalább 15 
évig a vasútnál szolgálnak . . .  

.,Hűségünk jutalma" 

Egy emelettel feljebb, La
ka.tos Mártonnak, a Rákos
rendez� székelő Hídépítési 
Főnökség munkavezetójének 
otthonában majdnem ott foly
tattuk a beszélgetést, ahol 
Zöldiéknél abbahagytuk. 

- A vasútho;z: való hú.aé-

KarácsonykOI' minden csa• 
ládban a fenyőfa köré gyul
nek a gyermekek és vá.r;ák, 
mivel lepik meg őket 1zü
Zeik. Kicsinyek és MUJJOk 
ilyenkor az ajándékozás és 
ajándékvárás Izgalmaival 
vannak teli. 

Vannak azonban ol11an 1."as
utasgyermekek, akiknek nem 
élnek a szüleik, akiknek 
nincs ki a család meleg han
gulatát sugározza a karácson11-
fa alatt. 

De mégis i,anl 
Ez a. család a vasutasok 

nagy családja, amely magáé
nak éni azokat a vasutas
gyermekeket, akiknek szü1ei 
a vasút szolgálatában vesztet
ték életüket. A ml gyerme
keink ők. A szakszervezet 
i-ezetői szeretettel hlvták meg 
őket karácsony előtt. megha
tó, bensőséges családi ünnep
"e, a Vasutasok Szakszeri-e· 
zete székházába. 

A MÁV nevelóotthonaiban 
nei•elkedó vasutas árva wer
mekeket pomp,izó fenyőfa 1,ár
ta, alatta sok-sok ajándékkal, 
a vasutas dolgozók ajándéká
val. Meghatottság nélkül nem 
lehetett véqignézni a bevo
nuló 40 fíút és leányt, akik 
tágranyílt szemmel lesték
várták, ml van a karácsonllfa. 
alatt. 

Minden (TJ/ermeknek három 
kívánsága lehetett a karácso-

nyí ajándékokra. Ruha, cipó, 
csi.zma, kesztyú, játék, baba, 
labda és még ki tudná felso• 
rolni mindazt, ami a gyer
mekek kívánságlistáján szere
pelt. l:s a kívánságokat a 
Vasutasok Szak.szervezete tel
jesitette. 

A fenyófaü.nnepélyen Szabó 
Antal főtitkár szólt a gyer
mekekhez. Könnyek csillog
tak a. 1111ermekek szemében, 
a.mikor a vasutas dolgozók fe
lelósstgteljes 1'.Unkájáról be
szélt, arról a megbecsült hi
vatásról, amit a vasutasok 
nehéz, pontosságot, szakmni 
felkészültséget ig,!nyló mun
kája jelent. őket állította pél
daképül a. !71/ermekek elé. 

Az annepségen dr. Mészá
ros Károly miniszterhelyettes, 
a MÁV vezérigazgatója, dT. 
Pethes Imre, a 1'asúti flJosz
tály pártbizottságának titkára 
és dr. Rimóczi László, a 3. 
szakosztály vezető;e is meg
;elent, osztozva a 1111ermekek 
örömében, vidámságában. 

Az őröm akkor lépett tetlJ
fokára, amikor a három kí
vánság a csomagban lapulva. 
a tulajdonosához keratt. Any
nyt kipirult arcot, csillogó 
szemet Titkán láthatúnk, mint 
akkor, ott a feldlszitett fenyő
fa alatt. A „kis vasutasok" 
nem tudták elrejteni bol
dogságukat. Az egymástól el
azakadt testvérek itt, a fe-

nyőfaünnep békés, boldog 
hangulatában örömmel mu
tatták egymasnak ajándékai
kat. 

Van-e 1zebb örlim a 1111er
meki örömnél? Van-e na
gyobb boldogság a. gyermeki 
boldogságnál? Aligha. ts ezt 
az örömöt, boldogságot igye
kezett a Vasutasok .!'zak
szervezete karácsonykor is 
megteremteni „gyermekei
nek". Megérezték ezt a rn,er
rr.ekek. A békéscsabai kliz• 
gazdasági szakközépiskolás 
Rabi Mária köszönő szat.•ai
ban benne csengett az a biza
lom, biztonságérzet, és sze
retet, amit a vasutas dolgo
zók sok ezrei tábora. ,zá
mukra jelent. De benne volt 
az a köszönet is, amely min• 
den vasutas dolgozónak szól, 
aki nem feledkezik meg a. 
szülők -nélkül maradt VIU
utasgyermekekről. 

Az ünnepi ebéd ú az azt 
körető feny6fabontáa tot,ább 
emelte a nagy család ked
ves, 'bens6séges hangulatát. 
Es ami még ezt t., fokozta, 
az a 1111ermekek kedvencel
nEfk bemutatkozdsa volt a cir
kusz csillagainak matinéján. 

11111 teljesült a vasutasgyer• 
mekek három klvánsáqa kará
csonykor a Vasutasok Szak• 
szervezetében, 

Dr. Sz6nyl Ferencn6 

Kitüntetések 
A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa a szakszerve• 
zeti mozgalomban végzett 
eredménves munkájáért nyug
dllományba vonulása alkalmá
ból a 

lllUNKA CRDEMREND 
ARA. Y FOKOZATA 

kitüntetést adományozta Parti 
Jó=sefnek, a Vasutasok Szak
szervw..etc gnztlasá�i és pénz
Ugyl osztály politikai munka
társának. A 

IUU 'KA f:RDE:\IREND 
EZ ST FOKOZATA 

kitüntetést kapta , Orgován 
László, a Vasutasok Szakszer• 
vezete Debreceni Területi Bi
zottságának munkavédelmi fel
ügyelője. Ugyanezt a kitünte• 
tést adományozták 75. szüle· 
tésnapja alkalmából Csizmazia 
Józsefnek, a Vasutasok Szak
szervezete �..ervezésl és káder• 
osztálya társadalmi nyugdíjas 
szervezójének. A 

MUNKA f:RDEMREND 
BRONZ FOKOZATA 1 

kitüntetésben részesült a szak• 
szervezeti mozgalomban vég
zett eredményes munkájáért 
Cs. Varga Jáno.�. a tapolcai 
Ratsánvi János MAV Művelő· 
dési Központ igazgatója. 

A kitüntetéseket az Elnöki 
Tanács megbízásából Szab6 
Antal fóti kár december 30-án 
adta át a FZakszervezet Ben• 
czúr utcai székházában. 
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„Petőfi szelleméhez híven 
végezzük munkánkat ... " 

' Petőfi Sánd01' sziLletésének 
150. évfordulója alkalmából 
Kiskőrös vdrosi rangot kapott. 
Ezzel kapcsolatban örömtnel 
számolhatunk be arról, hogy 
a vasútállomás dolgozóit a ju
bileumra készülődés közben 
ugyanaz a szorgos tevékenység 
és ugyanolyan lelkesedés fú_ 
tötte, mint a költő szülőhelyé
nek valamennyi lakóját. 

A Petőfi emlékére rendezett 
Onnepségsorozat már július 
2-án megkezdődött, amikor is 
a vasutas fúvószenekarok Kis
kőrösö-n találkoztak és hang
versenyt adtak, valamint ko
szorút helyeztek a forradalmár 
költő szobrának talap?..atá
ra. A jubileumi készülődés 
azonban nemcsak ünneplésből 
állt, hiszen az emlékezés .első
sorban tetteket követel mind
nyájunktól. 

Kiskőrös állomás dolgozói 
példamutatóan kivették ré
szüket abból a nagy arányú 
társadalmi munkából, amely 
flélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
az eddigi nagyközség valóban 
várossá váljék. A városi ta
nács, a pártbizottság, a Ha
zafias Népfront helyi vezető
sége e tekintetben a jövőben 
is méltán számíthat a vasuta
sokra, annál is inkább, mert 
Kiskőrös állomáson négy szo
cialista brigád tömöríti a szol
gálati helyek csaknem vala
mennyi dolgozóját, s a szo
cialista brigád mozgalomnak 
már itt Is gazdag múltja van. 
Ezzel függ össze, hogy az ál
lomásiak immár harmadszor 
érdemelték ki az igazgatói el
ismerést, illetve a Kossuth 
brigád az arany-, a Dózsa és a 

Petőfi az ezüst-, a Rákóczi 
pedig a bronzkoszorús jel
vényt. 

Az említett tényeket olyan 
eredmények fémjelzik, mint 
például az, hogy Kiskőrös ál
lomáson csaknem tíz éve nem 
fordult elő vonatveszélyezte
tés. Az elmúlt oktatási évben 
17 kiskőrösi vasutas végezte el 
a helyi pártszervezet által 
szervezett marxista-leninista 
középiskolát, s közülük né
hányan most az esti egyetem 
hallgatói. A szakszervezeti bi
zottság politikai tanfolyamain 
is egyre nagyobb az érdeklő
dés, s azokon az állomás csak
nem valamennyi dolgozója 
részt vesz. 

A kiskőrösi vasutasok szo
ros kapcsolatot tartanak fenn 
más állomások, de legfőkép
pen Balassagyarmat állomás 
Pet/Jfi brigádjaival, és segítik 
őket Petőfi Sándor életének 
hitelesebb megismerésében. A 
balassagyarmatiakkal legutóbb 
szerződést kötöttünk, s ennek 
értelmében mind szakmai, 
mind kulturális vonatkozás
ban támogatjuk egymást. Az 
értékelésre félévenként kerül 
sor Kiskórös, illetve Balassa
gyarmat állomáson. Vállalt 
kötelezettségeink teljesítésé
hez a szolgála ti főnökség, a 
párt-, a KISZ- és a szakszer
vezet vezetősége szintén meg_ 
adja a kellő támogatást. 

úgy gondoljuk, hogy tette
inkkel, végzett munkánkkal, 
az előttünk álló feladatok pon
tos elvégzésével válunk igazán 
hűek Petőfi szelleméhez. 

Réfy Imre 
oktatótiszt 

,,A néppel tűzön-vízen át ... " 
SZAVALÓVERSENYT RENDEZTEK 

A TISZTKÉPZŐ INTÉZET HALLGATÓI 

A nagy költő születésének 
150. évfordulójára nálunk, a 
MAV Ti.!%tképz6 Intézetben 's 
serény munka kezdődött, s 
ennek jegyében - a szakszer
vezeti bizottság támoga tásá
val - megalakult a Petőfi em
lékbizottság. 

A legaktívabb Petőfi-rajon
gók osztályonként „felkutat
ták" a legjobb szavalókat. 
Részvételükkel házi vers
mondó bajnokságot rendez
tek, s a legrátermettebb hall
gatók jogot nyertek arra, hogy 
a Vasúti Főosztály kultúrter
mében rendezett Petőfi Em
lékünnepségünkön fellépje
nek. 

A december 28-án, · délután 
3 órai kezdettel megtartott ün
nepségen Ürögi József szb-tit
kár megnyitó szavai után 
Reszler Ákosné szakkönyvtá
ros tartott színvonalas beszé
det, Ismertetve a költő életét, 
munkásságát, a magyar sza
badságharcban és az Iroda
lomtörténetben betöltctt sze
repét. A tudományos igény
nyel összeállított életrajz hí
ven ábrázolta Petőfi géniusz 
egyéniségét. Ezután követke
zett a tisztképző hallgatóinak 
szavalóversenye, és szebbnél 
szebb, jobbnál jobban előadott 
verseket hallgattunk. Már ak
kor tudtuk, hogy a zsűrinek 
nehéz dolga lesz ..• 

A bíráló bizottság elnöki 
tisztét Horváth Ferenc kiváló 

művész, a Madách Színház 
tagja töltötte be, ezenkívül a 
z:süri tagja volt Turba Sándor
né, a 2. szakosztály helyettes 
vezetője, dr. Kun Dezső, a 
MAV Tisztképző Intézet igaz
gatója, Heringer Józsefné, az 
intézet párttitkára, Zlatnyik 
Ferenc KISZ-titkár és Eger
vári Sándor tanfolyamhallga
tó. 

A 7.Silri elnöke végül Is a 
következő eredményt hirdette 
ki: Első helyezett Petrányi 
Barna, a pályafenntartási ta
gozat hallgatója, Petőfi: Sze
retlek, kedvesem cimű versé
vel. Második helyezést ért el 
Tamás Ilona, a forgalmi A
osztály hallgatója, Petőfi: Téli 
esték című versével. Harma
dik helyen vérzett Vörös Pál, 
a forgalmi e-osztályból, aki 
Petőfi: Beszél a fákkal a bús 
őszi szél című versét adta elő. 

A műsor a nagyszerű ver
seny lezajlásával nem ért vé
get. Azt követően ugyanis Ur

bán Katalin és Bojtor Imre 
magyarnóta-énekesek Harsádi 
Lilla zongorakíséretével Pe
tőfi-dalokat adtak elő, majd 
Horváth Ferenc, Bay Gyula, 
Garics János szavalatai kö
vetkeztek. 

A feledhetetlen emlékünne
pély után még meggyőzőbben 
halljuk a költó szavait: .,A 
néppel tűzön-vízen át ..• " 

Sipos Sándor, 
a MAV Tisztképző Intézet 

hallgatója 

MAC.VAR VA�UTAS 
s 

.Testvéri kapcsolatok kötik össze 
a szovjet és a magyar vasutasokat 

Brigádvezetők 

tanácskozása 

Budapesten, a MAV Gépja• 
vító Vzemben december 19-é<n 
tartották meg a szoc1al ista 
brigádvezetők év végi tanács
kozását. A bii.gád.mozgalom 
1972-ben elért eredményeit és 
a további fela1dat.okialt ónodi 
Sándor, az üzem főmérnöke is
mertette. 

Megemlékezések a Szovjetunió megalakulásának 50. évfordulóján 

Az együttműködési bizott
ság ülésének befejezése után a 
Vasúti Főosztály pártbizottsá
ga és az &szaki Járműjavító 
pártbizottsága ünnepséget 
rendezett az 50 éves Szovjet
unió tiszteletére a Törekvés 
Művelődési Központban. 

Az ünnepségen részt vett 
V. Sz. Gavrttov miniszterhe
lyettes vezetésével a szovjet 
küldöttség, dr. Mészáros Ká
roly miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója, Lakatos 
László, a X. kerületi pártbi
zottság tagja, Molnár György, 
a vasutas-szakszervezet titká
ra. A széksorokat a járműja
vító dolgozói �ltötték meg, 
köztük a szocia1ista brigádok 
vezetői. 

DT. Pethes Imre, a Vasúti 
Főosztály pártbizottságának 
titkára mondott ünnepi be
szédet. Méltatta annak a tör
ténelmi folyamatnak jelentő
ségét, amely a Nag11 Októberi 
Szocialista Forradalom gyó
zelmével, a világ első szocia
lista államának részvételével 
Indult el, Lenin zseniális irá
nyításával. 

Rámutatott, hogy a Szovjet
unió kezdeményezéséi;e, az 
őszinte közeledés jegyében, 
harcok és küzdelmek tüzében 
kezdődött, majd fejlődött ki a 
szovjet és a magyar vasutasok 
barátsága Is. A magyar vas
utasok nagy tisztelettel tekin
tenek a szovjet vasutakra és 
örömmel, büszkeséggel tölti el 
őket, hogy a szovjet vasút 
mily nagy fejlődést éT' el. Kü
lönösen rohamosan fejlődik 
műszaki színvonala. Ezt ma
gunk is tapasztaljuk, hiszen 
mind több szovjet technikai 
eszközzel dolgozunk a magyar 
vasúton és érezzük azt a bará
ti segítséget, amit a szovjet 
vasutaktól kapunk. A Szovjet
unióból érkező szállítmányok 
nemcsak népgazdaságunk fej
lődését szolgálják, hanem 
tranzitforgalmunkat is növe
lik. 

V. Sz. Gavrllov miniszter
helyettes a szovjet és a ma
gyar vasút kapcsolatát mél
tatta. Megállapította, hogy ezt 
a testvért kapcsolatot az egy
más önzetlen segítése jellem
zi. A szovjet vasutak fejlődé
séról szólva kiemelte, hogy a 
szovjet állam megalakulása 
óta 72 ezer kllométerról 135 
ezer kilométerre növekedett a 
vonalak hossza. A szállítások
ból ma már mindössze 2 szá
zalék maradt a gőzmozdo
nyokra, a többit korszerű Die
sel� és viUamosmozdonyokkal 
végzik. 

A magyar vasút munkájá
ról, fejlődéséről dr. Mészáros 
Károly miniszterhelyettes tá
jékoztatta az ülés részvevőit, 
az €szaki Járműjavító mun
káját pedig Görbicz Sándor 
igazgató ismertette, különös 
tekintettel az M 62-es Diesel
mozdonyok javítására. 

Az ünnepség után a szovjet 
és a magyar vendégek meglá
togatták az Északi Jármújav!
tót; a szovjet küldöttség a 
szocialista brigád vezetőkkel 
találkozott. 

Az ország minden részéból 
érkeztek szerkesztőségünkbe 
azok a tudósítások, amelyek a 
va�út; szolgálati helyeken, 

A brigádvezetők értékes 
hoz:zászólásaira, a tapasztala
tok nyomán elhaingzott kérdé
sekre Lehoczky Kálmán igaz
gat6 válas-zolt, :; megköszönte 
a szocialista brigádok egész • 
évben tanúsított he1ytM.lását. 

Csabai István 

FELHÍVÁS! 

A Törekvés Mü\·elődési Házban megtartott ünnepség elnök
ségében foglalt helyet és felszólalt Mészáros Károly miniszter

helyettes, a MA V vezérigazgatója 

Az 1973-ban 25 éves jubi
leumát ünneplő MAV Széche
nyi hegyi úttörővasút Üzemfo
nöksége fel vételt hirdet az 
1973. január 24-én induló úttö
rővasutas tanfolyamra. Jelent
kezhetnek a budapesti és Bu
dapest környéki úttörő pajtá
sok, akik az általános iskola 
IV., V. és VI. osztályos tanulói. 

csomópontokon a szovjet ál
lam megalakulása 50. évfor
dulója alkalmából zajlottak le, 
a magyar-szovjet barátság 
jegyében. Az ünnepségeken a 
vasutasok meghívására csak
nem mindenütt részt vettek a 
dicső Vörös Hadsereg katonái 
is, jelenlétükkel tovább erő
sítve a barátság és testvéri 
együttműködés széttéphetet
len szálait, 

,.Dombóvár csomópont vas
utasainak ünnepi nagygyűlé
sén Lindner József vezérigaz
gató-helyettes mondott beszé
det a vasutas kultúrotthonban, 
és igen nagy sikert aratott az 
a kiállítás, amelynek fő szer
vezője Márfai Ottó üzemmér
nök volt, bemutatva, hogy mi
lyen óriási fejlődésen ment 
keresztül a Szovjetunió az el
telt 50 év alatt" - írja Bó
dogh Mihály. 

„A MA V Széchenyi-hegyi 
Úttörővasúton rendezett jubi
leumi ünnepség részvevői me
leg szeretettel köszöntötték a 
körükben megjelent szovjet 
katonákat. A gyerekek örül
tek, hogy a vendégek - elfo
gadva a szíves meghívást 
velük együtt végigutaztak 25. 
éve üzemelő kisvasút vona
lán" - olvastuk Varga Ferenc 
levelében. 

Budapest-Ferencváros cso
móponton és a miskolci MA V 
Járműjavító Üzemben az év
forduló alkalmából Kí tud 
többet a Szovjetunióról? cím
mel vetélkedőt rendeztek a 
dolgozók - tudtuk meg Hor
tobágyi lstt•án és Pál István 
tudósításából. A nyertesek dí
ját, jutalmát a Magyar
Szovjet Baráti Társaság helyi 
csoportja által rendezett ün
nepségen, illetve emlékesten 
adták át. 

A miskolci Járműjavítóban 
például Szanya István, a meg
munkáló osztály fúrósa lett az 
első helyezett, s jutalmaként 
szovjetunióbeli utazáson vesz 
részt. Ide kívánkozik még a 
levelekből, hogy Ferencváros
ban nagy sikert aratott az ün
nepség alkalmából fellépett, 
többszörösen kitüntetett szov
jet katonai tánc- és ének
együttes. A kétórás műsorban 
orosz és kozák táncok, ma
gyar csárdások, balalajka szó
lók, népszerű operaáriák és 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

humoros jelenetek váltogatták Tanulmányi eredményük leg
egymást, s a nagy sikerű elő- alább 4-es átlagú, egészségi 
adás után a szovjet művészek szempontból úttörővasutas 
alig győzték kielégíteni az szolgálatra megfelelnek és az 

iskola úttörőcsapata javasolja autogrammkérók igényeit. erre a kitüntetésre. A felvétel 
Ilyen körülmények között ideje és helye: január 10-

zajlottak le az ünnepségek 21-ig naponta 9-18 óráig az 
máshol is. S ezért végződnek úttörővasút Vzemfőnökségén 
azzal a levelek, hogy „feled- Hűvösvölgyben. Felvilágosítás: 
hetetlen marad számunkra a üzemi telefonon: 52-74/6, vá-
félévszázados évforduló". rosi telefonon: 167-{;21. 

Tizenhárom perc képekben 

METRÓN - A KELETITŐL A DÉLIIG 

Karácsonykor már metrón, átszállás nélkül jutottak el az 
utasok a Keletitől a Déli pályaudvarig. Ez a képünk a Keleti
pályaudvarnak a metróhoz vezető lejáratánál készüU az úJ 

szakasz megnyitása napján 

Tizenhárom perc elteltével már a Déli pályaudvarhoz vezető 
mozgólépcsőn áramlik felfelé a metró0szerelvényen érkezett 
ulasok tömege. Akik az Ors vezér térről jöttek, 18 és fél 

perc alatt tették meg a. 10 kilométeres távolsá.ltoi 
IIIUIIIIUJIIIHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII 111111111u11111111111111111111111111u111111111111111111111111111111m111111111111111111uuu11111111111.u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111f1111111111111111m11111111n1111111a 

- Pontosan éjfél van, mielőtt kHelném a Jegyet, éne
keljük el a Himnuszt! 

- lgy ni, minden rendben .. : 
(Kesztyüs Ferenc rajzai) 

Fent, a Déli-pályaudvar vágányain indulásra készen várakoz
nak a dunántúll vonatok. A metró megnyitása után napon&& 

átlagosan 80 OOO fő indul és érkezik a Délibe. 

Kép és szóveg: 
Jurkievicz Tibor 
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Dr. Fenyv 1 Csaba párhaJt'mvó a BVSC férfi uztalltmiu-aapata 
Boftmann József Venpn!mvar

� ;  Bak6 JAl109, 1<1sv,rt1a1. J•
"""• P61 IlltVll Mlslrolc; Mfy lm
re Kiskőrös: TóU> Uszlú, Bó-

Dr. Fenyvest Csaba 

K6nnyiinek és hál1snak 
'látszó újságírói feladat érté
kelni 1972 legjobb vasutas 
aportolóit. Igen, hálás feladat, 
ltörmydnek azonban nem 
mondható. Különösen most 
nem, amikor a müncheni XX. 
Nyári Olimpiai Játékok ese
ményei és eredményei dön
t6en szóLnak közbe és ezek 
az eredmények feltétlenül 
meghatározóak 1972 legjobb 
vuutas sportolója és csapata 
efm eldöntésénél. 

mszen a vasutas sportolók 
■ ragyogóan szerepelt ma
gyar olimpiai csapatban 3 
arany-, 3 ezüst- és 1 bronz
éremmel, 28,75 ponttal járul
tak hozzá a világraszóló si
kerhez, amelyet úgyszólván 
az els6 újkori olimpia -
111N, Athén - óta így som
máz a .sportvilág: ,.Kis ország, 
ucn, aportnemzet • • •  " 

l leefflcllllinymbb versenyzö 
Maradjunk hát az 1972. évi 

müncheni olimpiánál, boncol
_. tovább a sikeres sze
replés részleteit. A 28,75 
;.vasutas" pontból 27,50-et a 
budapesti vasutasok, a BVSC 
venenyzól szereztek. Ennél 
többet csak a Bp. Honvéd és 
a Bp. Vasas versenyzőinek 
sikerült ósszegyújteniük Mün
chenben, ai egyesületek oli� 
piai rangsorában tehát a 
BVSC a harmadik helyen áll. 
Dr. Fen1(1'esí Csaba, a BVSC 
párbajt6rözője egymaga 9,5 
ponttal a legeredményesebb 
versenyzője a teljes magyar 
olimpiai gárdának. 

Nnn lehet tehát 1'itás dr. 
Jl'eni,veri Csaba elsősége a 
1'G8Uta aportolók 1972. évi 
t'anc,aorolci&dban. Mint ahogy 
nem lehetett vitás az olimpiai 
siker címek jogossága sem 
Münchenben. Nem babona, 
hanem sok-sok tapasztalat, 
versenyeredmény elemzése a 
vívóknál, hogy akinek az 
egyéniben jól megy a vívás, 
az csapatb!lln gyengébben 
s-ze

i
t, vagy fordítva. Dr. 

Feny •eri Caaba Miinchenben 
me tifolta ennek a haayo
-rná .• 1Jft4k a törvényszeriíségét. 
l\hgas fokú vívótudással, hi
hetetlen nyugalommel páro
suló! taktikai érettséggel és 
páratlan küzdőképességgel 
nemcsak a párbajtőr e,zyénl
ben szerezte meg a l!vózelml 
dobogó legmal(asabb fokát, de 
a csapatversenyek aorán is 
t'ezéregybtbége tudott lennf 
ai aranyérmet kílu&rcoló ma
m,ar caapatnak. De szorosan 
Fenyvesi teljesítménye mll
,i-fftt van a-z ezil�térm"'!l Róbfa 
llclik6 és dr. Kamuti Jen6. 

mvatidt snret6 orvos 
A2 19'1'2. évf rangsorolásban 

az elt6 hely eldöntése nem 
volt nehéz feladat, semmiféle 
külllnllsebb 1Z&kmal 6s embe
ri Ismeretet nem Igényelt. 
Annál nehezebb "10St - hó
ri100kkal az ollmola után -
fml róla. Hiszen Milnchen ka
nuzárása óta a mal!Var és a 
külföldi űlsá!!ok it cikkek tu
eaija!t ontották Feayvesl Csa-

bár6L Bernui.tWt mint or
vost, mint embert, mint cu.
pat- '8 mint � verseny-
7.6t. Ml 11jat lehet ehhu hoz
zátenni?  Ma már nJnca ha
zánkban olyan IPOnOt aere
t6 ember - n ki nem sze.. 
reU llqyaronzá1on a spor
tot? --, akt ftCI tudfl4 dr. 
Fmv,,e.ri C,abdnSl, hogv egé
azeta fiód 1con& 6ta a BVSC 
,porlolója, hogv hivatáaát aze
ret6 orvos, hogv az4mtalan 
hcuraf és 11emzetlcözf nagy 
VfflfflV rn,6ztese és még IOk 
,.hogy" következhetne. 

Még az a legújabb hír sem 
mond róla újat, amely az év 
utolsó napjaiban került nyil
vánosságra dr. Fenyvesi Csa
bával kapcsolatban. Legfeljebb 
e<ty emberi, sport.emberi port
ré mélyebb ábrázolásához se
"Íti az úisá'tirr'it Az Express 
Ifjúsági és Diák Utazási Iroda 
a Kamara Varietében rende-
1..endő zenés-táncos műsort 
hirdetett és abban dr. Feny
ve«I Csabát is felsorolta a 
mű,;or vendégszereplői között. 
A kétszeres olimpiai bajnok 
azonnal, a Maityar Távirati 
Iroda útján, tiltakozását je
lentette be. ,.Mint orvos, ösz
szee1711eztethetetlennek tartom 
az ilyen műsorban való fel
lépést: mint olimpiai bajno
kot pedig profíváddal illet
hetnének'' hangzott az 
MTI-nek adott nyilatkozata. 

Emberi, élsportolói jellem
zéséhez ez az apró, jelenték
telennek tűnő eset Is segítsé
get ad . • •  

11ar bajnoki dmet eldant6 ta
lálkozón ! 

N01, teseBc. Vitatkozni le
het ezen a ranglistán és le
het sorolni a további legjob
bakat. Hiszen a müncheni 
olimpián számos vasutas ví
vó, birkózó, úszó Is ott volt, 
Olimpiai pontot szerző csapat 
tagja volt a miskolci kerékpá
ros Géra Imre, és értékes 
pontot tett a magyar sportcsa
lád asztalára, a súlyemelő 
Szarva.s Gábor. Az 1972. évi 
Szak.szervezeti Nemzetközi If
júsági 'l'ornán a ma.gyar vas
utas Ifjúsági labdarúgó-válo
gatott .szerezte meg a nagyon 
rangos győzelmet, az ott „be
futott" miskolci Rapcsák, az 
NB I. B legjobb kapusa lett 
az őszi Idényben, a gólerős 
Szabó Ferenc pedig - Cell
dömölkről a Szombathelyi Ha
ladáshoz Igazolva - a magyar 
labdarúgás második vonalá
ban a legjobb, legeredmé
nyesebb csatárok listájára ke
rült. Jogosan lehetne „Az év 
legjobbja" után kutatni a 
szegedi, vagy a pécsi vasuta
soknál Is. 

Ezek a kellemes gondok. 
Olyanok, amelyek bizonyítják. 
hogy ha van is javítani való, 
de nincs megállás, nincs egy
helyben topogás a magyar 
vasutas sportmozgalom fejlő
désében. Köszönjük, hogy 
ilyen gazdag .,választék" áll
hatott rendelkezésünkre en• 
nek a rangos címnek odaítél�. 
se során. 

Vedres József 

�f�n 
Ml
���svA�:°
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���; J::.'JJ 
Székatehérvir; Boldizsár Gyula 
Béltélcsaba ; Csizmazia Béláné 
Szombathely : czegl�I Sándor 
Pebrecen : Tóth Tibor, Tóth Mn
dor Kiskunhalas ; Egeressy Zsig
mond Záhony: Hugat István 
Gyöngyös: Mlkl6s U,z16 Kiskun
félegyháza : CSal>al István, Varga 
Ferenc Budapest; Szt1cs Ferenc 
Hatvan : Horlob.!.gyl István Buda
pest. Ferencváros : leveleiket la· 
p11n1< anyacáhoa felha máljul<. 

Bánfai Dc,mokos Pécs ; Onodl 
Sándor Mátés.alka : Lévai Jen6, 
Farkas Lajos Sátoraljalljhely: 
Földi József Szolnok : lnelelke\ 
Ulett\kes helyre 1ovibbltottuk. 

Kl'izö)JlJk IZAk!izenttetl blzott
sf.calnkkaJ, minden olvuónkll:al, 
hogy a vasutas•!tzak■zerv�zetnelr 
is a M•l!l'Y•r Vasutas 1zerke12:tú• 
sé„t\n�k t 069 az lrinvlt6 számL 
KérJOk, bo«y a postai lrAnyft6• 
■úmot teveletknfll minden esetbf'D 
tünte11t\k rei. 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bl.Zottságok és a dvlgozók 
flg; elmébe ajánljuk a kovetkezó
ket: 

41. uámb6I: 1 1 6  702/1072. l. 
D. A szocialista bri&:ádmozgalom 
helyzetén k ért•kelt'!se éS tovább• 
fejieszt �nP.k feladatai. 

1 1 1 181 1011. 1 1 .  e. A e. 7. 
számú, a talált tárgyak kezell!S<"r.: 
vonatkozó utasttás hatll:ybalépt�
tése. 

Postai 1rfm>1tószámok beveze
tés�. 

50, zimból: A közlekoclé... ,,., 
postaUgyt m 1nlc;-Ltcr 14  1972. (Közt. 
Ért, 18.) KPM számú utas t1ls 
k zleked�. posta és U vkllzl� 
ágazal.l szabvány klb<>Mátis:lr6I. 

1 16 681 IP72, 2. B. Adatstolgál
tat.ás a tovébbtanut6 áuamvasuu 
dol�nz6król. 

1 17 393 1072. 3, A. A Magy r 
Allamvssutak termetén az Iratok 
se1P1tozést hotArtde}e. 

Még az olimpiai sikerek fé- ,------------ 51. z:imb6I: l l tl l00,197:?. 3, 
A. A vasuU Ruházati Utasl1As 
kiadAsa. nye sem homályosithat el 

olyan eredményeket, ame
lyekért sokat kellett tenni, 
amelyekért a sportág magas 
színvonalán kellett meitktiz
denl. Ilyen eredmény a BVSC 
férfi asztalitenisz-csapatának 
az NB I-ben 1972-ben kihar
colt magyar bajnoksága. Az 
1970-ben elvesztett csapatbaj
noki cím most újra vasutas
csapatot Illeti ! 

f gy látta az eilenm 
Engedje meg a kedves ol

vasó a krónikásnak, hogy eb
ben a fejezetben egy kicsit 
„rendhagyó" legyen. Mert 
Ilyenkor - a bajnokság mél
tatásánál rendszerint a 
szakvezetők, a sportegyesüle
ti vezetők segítik, tájékoztat
ják az újságírót. Noo, ezút
tal ha<ld mondjon a BVSC 
férfi asztaliteniszezők 1972. 
évi magyar bajnokságáról vé
leményt a nagy ellenfél, a 
Bp. Spartacus legtapasztal
tabb, egyben ('gyi.k leEieredmé
nyesebb játékosa, Pigniczky 
László, aki kis híján majd
nem „elvette" a vasutas
gárdától a csapatbajnoki ran
got. A bajnokságot eldöntó 
mérkőzésen ugyanis, 12 :12 
után, a „szuperdöntő" játsz
mában, csak nagyon nehezen 
adta meg magát a remekül 
játszó ellenfelének, Börz.seí 
Jánosnak. 

..... Aki mepnyer e1711 csapat
bajnokságot - hangzik Plg
n!czky véleménye -, az meg 
fa érdemli. Egész l!ví folya
matoa, nam, sportmunkát fém
jelez a magyar csapatbajnoki 
clm. úgy látszott egyldelg, 
hogy sikerlil csapatomnak az 
1970-ben megszerzett és 1971-
ben megvédett bajnoki címet 
megőriznie. De a BVSC leg
főbb jó tulajdonsága ezúttal 
elegendő volt, hogy felülke
rekedjék. Hogy ml az én vé
lemé:1Yem szerint, ez a leg
főbb Jó tulajdonság? Nos, a 
csapat ern,sége. Az, hogy a 
Gergely Gábor, Börzgef János, 
Róz1ci& Péter, Harangi Sándor, 
Juhos Józ,ef összetéteh'.I csa
patban mindig, minden fontos 
mérk6zésen akadt egy-kettő 
olyan, akt átlagon felülit tu
dott nyűjtanl, aki .,hozta" a 
győzelemhez szükséges ponto
kat.· !n űgy él'7.l!m, ebben is 
naov érdemei 11annak a já
tl!ko1-edz6 R6zsú Péternek. 
Nagyon 6.szlntén kívánom, 
hogy a Vásárvérosok Kupájá
ban amelyben decem
ber kllzepén, ■ nyugatnémet 
Klckers Stuttgart felett ara
tott 5 :0-ás gy6z�lemmel is
mét a legjobb nyolc közé ju
tottak - a dönt61g Jussanak 
el és ott olyan formában Ját
ll1llnak, mint ellenünk, a ma-

irzáró Cyön/yösön 
Sportsikerekben gazdag évet 

bücsúzt.attak Gyoo,gyósön, a 
kitérógyári vasutas lövészklub 
tagjai. Az ünnepélyes é-.-zárón 
Várhelyi Arpád bevezető siza
vai után Tóth József számolt 
be a tagság, valamint az 
1\IHSZ, a 'festnevel si · 
Spc,rtszövetseg megy f és j -
rásl vezetőségét képviselő ven
�k előtt az 1972-ben vég
zett munkáról, a spot1:olók -ál
tal elért kiváló eredményck
róil. 

A:L � Berger Jó-
zsef �b-elnök. a szaks;zervez.c
ti birot� nevében gratulált 
a klub versenyzőinek és �-eze.. 
tőinek, majd Berta Ervin l\t
adta az MHSZ megyei vezető
ségének elismerő oklevelét. A 
legjobb versenywk és sport.ak
tivisták jutall.>mba.n részesül
tek. 

Rapi István 
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FELRfVAS! ltllzl•k�délr�pé• 
�z.cU Szakköz pi kota va�Utglp sz. 
•ru1au.nak 11zotöl munkaközöH�-
ge 5ze-rete-ttet me.-hlvJa vt,7.ett #>1 
j•lonl•gl hRIIJfOlólt 1973, janu:\r 
27-fo a Danuvla Gyir Gorkij 
Mű"Vt-Mdé'il Otthon,ban, (Buda
� t ,CIV., Angol utca 1 3,) ren.• 
dezendö szalaia,:ató bAtJ,ra. 

A m•�hl,61<.at a Jtözl�k�d rA
p z. U Sukközfplsko1a, Budapfl t 
,·u„ Damjantc-h utca 4. u. alatt, 
,·ar,· 426-160-a 1el•fo- -�, 
rend<'lnl. 

KÖZLEMÉNY 
�rt�ítjil.k nyurdíja.salnkat, 

horY nyugdijas szervezól�k a 
szakszervezel kilzpontjaban 
(Budapest, VI., Benczur u. 41,) 
minden héten szerdán és pén
teken 8-15 óráig, területi bl
zottságalnknál minden szerdán 
8-U úrálg tartanak fogadó
órát. 

Szerve"RSI- és KáderonWy 

A Magyar Államvasutak 
Budapesti Igazgatósága 
felvesz 
elsósorbon budapesti, !elemelt bérezés mellett 
Budapest-Ferenevóros és Rókosrendezó állomásra 
18-40 év közötti férfi dolgozókat: 

• kocslrendezi 

• sarvkenli 

• ,onatfékeza 

• wáltóór-wált6kezela 
munkakörökbe. 

A kiképzési !dó: 6 hét. Ez alott a bérezés 1 550-1850 Ft. 
A szorgalmas dolgozók 1500-2000 Ft szerz6désl el61eget 
kaphatnok. A szakvizsga megszerzése utón a kereset. 
havi 210 óra munkóvol 2400-2800 Ft. 
A sork6telesek Budopesten kOlön ke<jvezményben részesOlnek. 
Az tlvl J6randós6gon kl'vOI haYonta 3 plusz szabadnap Jór. 
Jelentlcernl lehet ar óllomósok munl:aOgyl vezetőinél 
vagy a Budapest-Kelet! pólyaudvaran lev6 
K6zpontl Munkaer6 Felvtltell lrodón. 
VARJutc a vosutas dolgozók hazz6tartoz6lt, bar6talt. 
lsmer6selt. 

A MAY BUDAPESTI IGAZGATOSAGA 

- -tt-XREK ··_ ' ,ÍÍ, ;I ,/,, , ,.. ' ,,, 

- IU611Uú. A szovjet ál
lam megalapításának 50. év
fordulója alkalmából a szov- , 
jet és a magyar vasutak fej
lődését bemutató kiállítást 
rendezett Debrecen állomás 
párt- és szakszervezeti bizott
sága, szakvonali vezetősége. Az 
állomás kultúrvárótermében 
elhelye7.ett 80 tabló több száz 
képét nemcsak az utazóközön
ség, hanem a város lakossága 
is nagy érdeklódéssel tekintet
te meg. 

- Unnepélyes brlriclérte
kezleten méltaHák Kiskunha
las állomás Petőfi Sándorról 
elnevezett szocialista brigád
jának érdemelt. Az ezüstjel
vényes brigád, amely öt évvel 
ezelőtt alakult 20 fővel, Papp 
Sándor intézó, forgalmi szol
gálattevő vezetésével négy 
esztendeje elsó a szocialista 
munkaversenyben, s a bri�ád 
tagjai 1972-ben is a kiv,íló 
szint fölött teljesítették céLki
túzéseiket. 

- Ntv ADÓ ÜNNEPStG. 
A budapesti vasútigazgatósá
gon nyolcas, Debrecen állomá
son négyes névadó ünnepsé111?t 
rendeitek nz ól!o utolsó hó
napjában. Mindkét helyen 
megjutalmazták az ünnepelte
ket. 

- KARACSONYI AJAN
DtK. A szombathelyi vonta
tási főnökség s=akszeri;c;etl 
bizottsága 8500 forint összPg
ben 300-400, illetve 600 forin
tos vásárlási utalrányokat 
osztott ki 23 naqycsalátlos 
dolgozónak és egyedülálló 
anyának a karácsonyi ünne
pek elótt. 

- Vasutasok az Iskoláért. 
Vésztö állomás VIII. és XVI. 
pályamesteri szakaszának dol
gozói patronálják a község 15-
ko!áit. Önzetlen társadalmi 
munkájukért tanácsülé en 
m ndott köszönetl.'t Vé ztő 
köz.ség tan csa. - Más szolgú-
1.a U helyekről Is kaptunk ha
sonló híreket. !gy például a 
klsújszállá..'ll pályafenntartási 
főnökség Sziklai Sándor sw

cialista brigádja, valamint 
Dombóvár állomás dolgozói 
tettek sokat az állami gyer
meknevelő intézetekben élő is
kolásokért. 

- Ne,yvenhárom évi szol
gálat után nyugállományba 
vonult Molnár István főfel
ügyeló, Komárom állomásfő
nöke. Pályafutása alatt min
dig pélt.laképnek teklntette 
édesapját, aki a Tanácsköz
társaság idején népbiztosként 
tevékenykedett szülőfialujában. 

- OTVENfJVES a miskolci 
vasutasok fúvószenekara. Az. 
évfordulóról ünnepélyesen 
emlékeztek meg a caomópon
ton. 
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- Székesfehérvirl vasuta
sok az Orszigházban. Régi ha
gyomány már Székesfehérvá
ron, hogy évente 4-5 alka
lommal Budapestre szervez 
kirándulást az állomás szak
szer;ezetl bizottsága. Az óév 
utolsó klrándulásán a Parla
ment volt az úticél, amikor Is 
a csomópont 1 12  dolgozója Is
merte meg a „száztornyú8 

épület történelmi múltját, 11 
járta be Idegenvezető szak
szerű kalauzolása mellett a 
belső termeket 

- Barmln�négy vérad6 
vasutast tüntettek ki és Jutal
maztak me1 a kaposvári von
ta tásl főnökség vöröskeresztes 
alapszervezetenek december 
5-én megtartott vezetőségvá
lasztó taggyűlésén. A véradók 
legmagasabb kitüntetését kap
ta Liptai Zoltán és Mészáros 
János, akik 30-szor. llleh·e 28-
szor adtak vért térítésmente
sen a ráswrulóknak. 

,:_ MAV-ilzemorvosok és a 
va:;útegészségügy más dolgozói 
tartottak egynapos tanácsko
zást Békéscsabán. Dr. Romhá
nyi Ish'án, a szegedi terüleU 
egéS'.1:ségGJn·I központ főorvosa 
számolt be a közös munka 
eredményeiről, majd a rész.
vevők pasztalatcsere céljá
ból felkere,st� a békésC9abai 
MA V Rendelólnth..etet. 

lllAGYAB VA.SVTA!I 
a Vasutasok Stal<atervezetének 

lapja 
Sterlcesztl a szerkeszt6 bl%.Ottsál 

F6sterkeszt6: Gulyás János 
Felel6s s,arkestt6: Vlsl Ferenc 

s,,erkeszt6sér: 
Budapest VI., Benczllr utca l'.I. 

Telefon, városi: 2211-8'12. 
Ozeml: 111-77. 

KJa(IJa és terjeszti: 
a Népszava Lapk!ad6 v,lllalat 
Budapest VII., Rákóczi dl IM. 

Telefon : Z2f-819 
Levélcím: Bp ,t. Pl. H. 

Felel6s kiadó : Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámlaa,ámunk: 

MNB 2ls-ll 1Jst 
Szikra Lapnyomda 

Utazás előtt és utazás után 

� ,, r l' '  

E D E S SE G ET,  
AJANDEKOT,  
TRAFIKARU T  

nagy vólasztlkb61 vósárolhat az 

�UTA S  E LlATO ef,' 
1 

pályaudvar! pavllonJalban 
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HATMILLIÁRD FORINT BERUHÁZÁSOKRA 

A MÁV ez évi feladatai 
a számok tükrében 
Előté;ben a személy- és áruszállítási igények maradéktalan, 

gyors és biztonságos kielégítése 

A negyedik ötéves terv har
madik évének kezdetén va
gyunk. A munkára való fel
készülés, valamint az elórelá
tás érdekében helyes, ha csak 
átfogóan körvonalazva is, fog_ 
lalkozunk a MA V 1973. évi 
legfontosabb feladataival. 

Az 1973. évi népgazdasági 

terv irányelvei alapján legje
lentósebb fel.adatunk a sze
mély- és áruszállítási igények 
időben történő, biztonságos és 
gazdaságos kielégítése. Ennek 
érdekében alakítottuk ki ez 
évi vállalati tervünket, mely
nek fóbb mutatóit az aláb
biakban Ismertetem. 

Javítsuk tovtíl,l, a munka minőségét 
Személyszállítási febda- tranzitszállítmányok volume-

tunk mintegy 365 mi!!ió utas nének növekedésévd. 
eiszállitása, a.z átlagos utazási Erőfeszítéseinket ebben az 
távolság növekedése mellett. évben is az áruszál!ítás ma
Ez az elózó évhez viszonyít- ra'.!éktalan teljesítésére, a fu
va 1,1%-os csökkenést jelent, varoztatók jobb kiszolgálásá
azonban a személyszállítás mi- ra, az árutovábbítás sebessé
nóségi színvonalának, gazdasá- gének, minőségének. haté
gosságának növekedése sok konyságának növelésére. biz
nehézséget okozó, többlet fel- tonságosságának és gazdasá
adatként jelentkezik. Az uta- gosságának fokozására kell 
zás színvonalának emelése ér- irányitani. 
dekében a legfontosabb tenni-

Mit kell tenni az áruszállí
tás színvonalának növelése ér
dekében? 

- az elószállítások fokoz«
sa, 

- a na.gy forgalmú iparvá
gányok kiszol.gá.lásá.nak kor
szerűsítése, 

- a korszerű fuvarozástech
nikai módszerek továbbfej
lesztése, a rakodások és mér -
legelések gépesítése, 

- a modern szállítástech
nológiai, üzemi módszerek ki
terjesztése, 

- a szállítások műszaki
gazdasági mutatóinak javítása, 
a termelékenység növelése, 

- a körzeti állomások ki
alakítása és a gazdaságtalanul 
üzem1"!lő kis !01-ga]mú vonalak 
forgalmának közútra terelése, 

- a rendezópá!yaudvarok 
korszerűsítése, műszaki beren
dezéseinek fejlesztése, auto
matizálása, 

valóink: 
- az utazási lehetőségek sű

rítése a fóv:iros és az orsza� 
iqari. államigazgatási, üdülési 
központjai között, 

81 új villamos- és Diesel-mozdony 

- a< Utdzáoi sebes,ég to
Tibbi növelése, 

- a jelenleginél előnyösebb 
nemzetközi összeköttetések lé
tesítése, 

- a helyjegyes expressz-
vonat-rendszer továbbfejlesz
tése az összeköttetések bőví
tésével, 

- a mellékvonali személy
forgalom fejlesztése, 

- az utaz:ísi választék és 
kényelem növelése, az uta�
kiszolgálás javítása, 

- az utazás kényelmét és 
biztonságát szolgáló jármű
park. V3SÚti pálya és egyéb 
létesítmények korszerűsítése, 

- udvarias, kulturált, jól 
képzett dolgozók foglalkozta
tása. 

A vnsút az alapvető sze
m l)'- és áruszáll tllsl felada
tok mellett ipari és építőipari 
tev�kenységet is folytat. A 

ras1iti ipar 197 3. ét-i munká
j4ban fo/wzottan kerül előtér
be az elmaradt járműfenntar
tási igények - lehetőségeink
tol függő kielégítése. Ennek 
érdekében például a jármüja
t·ító üzemek fenntartási költ
ségl:erete mintegy 5o,'o-kal nö
vekedett q; korábbi előirány
zathoz képest. 

A vasút épftőiparának fel
adatait 1973-ban is a fejlesztés 
volumene határozza meg. A pá
lyaépítési és fenntartási főnök
ségek zömmel pályakorszerúsí
tést végeznek. A rillamos fel
sői:ezetéképítési szen•ezet fel
adata kereken 150 millió forint 
értékű vonalvillamosítás, a táv
közló- és biztosítóberendezési 
építési főnökségek pedig mint-

egy 460 millió forint értékű be
ruhazást reall::óhuak. 

1973. évi beruhá:P:á.sl tervünk 
a befejezetlen állóeszköz-állo
mány csökkentésére, az anyagi 
eszközök koncentrálására, álta
lában véve a beruházási egyen
súly további helyreállftására 
vonatkozó párt- és kormányha
tározatok alapul vételével ké
szült és több mint 6 mtlliárd fo
rint felhasználását irányozza 
eló. Ennek jelentős részét most 
is elsősorban a járműpark kor
szerűsítésére és a törzshálózat 
fejlesztésére fordítjuk. 

A gördülőállomány korszerű
sítésére több mint 2 milliárd 
forintot költünk. Beszerzésre 
kerül 81 villamos- és Diesel
mozdony, 50 négytengelyes sze
mélykocsi és 2500 teherkocsi. A 
beszerzés és selejtezés egyen-

(Folytatás a 3. oldalon) 

NAP·IRENDEN 

a kollektív szenődés és a szalcszervezet 
nemzetközi munkája 

Az elnökség elfogadta és a dolgozók elé kerül megvitatásra 

a kollektív szerződés módosításának tervezete 

A szakszervezet elnöksége 
január 12-i ülésén elsö napi
rendi pontként az 1971-75. 
évekre kötött MAV kollektív 
szerződés 1!112. évi végrehaj
tásáról és a módosításáról szó
ló beszámolót tárgyalta. Külön 
jelentés készült a szakszerve
zeti szerveknek a kollektív 
szerződés érvényesítésével 
kapcsolatos munkájáról 

Általános megállapítás, hogy 
a kollektív szerződés szabályai 
a dolgozók nagy többségének 
egyetértését tükrözik, érvé
nyesülését figyelemmel kísé
rik, észrevételeikkel is segítik. 
Az alapszervezeti szakszerve
zeti munkában is előtérbe ke
rült és folyamatos tevékeny
séggé vált a szerződéssel való 
foglalkozás. Az elmúlt hetek 
során mind a szolgálati főnök
ségek, mind az igazgatóságok 
szintjén a gazdasági vezetók 
és a partner szakszervezeti 
szervek értékelését behatóan 
vitatták. Az elnökség elé ke
rült jelentés elsősorban a be
számolókat tárgyaló értekez
letek tapasztalatait összegez
te. 

Az elnökség mindkét beszá
molót. valamint a módosító 
tervezetet elfogadta és hozzá
járult ahhoz, hogy azokat a 
dolgozók elé vitára bocsás
sák. Megbízta a közgazdasági 
osztályt, hogy a módosítás el
fogadása után a vezérigazgató
sá�gal közösen adják ki a kol
lektív szerződés egyes rendel
kezéseit értelmező állásfogla
lásokat. Felhívta a szakszerve-

zeti szervek figyelmét, hogy a 
dolgozók érdekeinek védelmé
ben továbbra is hatékonyan 
segltsék a munkaügyi szabá
lyok érvényesülését. Mozdít
sák elő a szocialista törvé
nyességet, kezdeményezzenek 
felelősségrevonást annak meg
sértói ellen. 

Napirenden szerepelt a 
szakszervezet 1972. évi nem
zetközi munkájáról szóló je
lentés és az 1913. évi tervja
vaslat. Szakszervezetünk 1972-
ben is azon munkálkodott, 
hogy erősítsüik együttműködé
sünket, elmélyítsük kapcso
latainkat mind a szocialista 
országok, mind a kapitalista 
országok dolgozóival, szakszer
vezeteivel. 

Az SZVSZ határozatainak 
megfelelően nemzetközi tevé
kenységünk arra irányult, 
hogy a békét és a népek fel
szabadításának ügyét szolgál
juk. Fokozzuk szolidaritásun
kat a vietnami néppel, a sza
badságuk.ért harcoló népekkel, 
segítsük az európai béke és 
bizto�ág ügyét, az európai 
szakszervezeti konferencia 
összehívását, általában a szak
szervezeti összefogás kibonta
kozását. Támogattunk minden 
olyan kezdeményezést, amely 
a nemzetközi szakszervezeti 
mozgalom egységének megte
remtését szolgálta. Erkölcsileg 
és anyagilag is segítettük a 
függetlenségükért harcoló né
p,:;ket, elsősorban a vietnami 
nép igazságos harcát. 

Az elmúlt évben hivatalosan 
fogadtuk az NDK, Románia, 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK 

Hogyan oviuk fogainkat? 
Fogászati hó'lap a debreceni igazgatóság te rü.'etén 

A ...-asútuiem területén az előzéséről. a fogászati• kezelés 
a,apel!átás jellegi'.! fogl!wkor- szúksege, ·egérol, azokról az 
vosi ellátá t 1972. január 1-tól egészs,;.gügyi ártalmakról, 
...-ezebtik be. Ennek egyik fon- amelyeket a hiányos és rossz 
tos feltétele a fogorvoslétszám fogak okoznak. Az előadások 
biztosítása és a rendelók cél- keretében szó esik a helyes 
szerű telepítése. fogápolás, rágás és ésszerű 

A debreceni igazgatóság te- táplálkozás szükségességéről. 
rületén jelenleg 11 fófoglal- A területi egés1.Ségügyi 
kozású és 6 részfoglalkozású központhoz tartozó fogszak-
fogszakorvos látja el a fog- orvosok munkaértekezleten 
orvosi teendőket és végzi a beszélték meg a szervezó 
fogászati szűréseket. munkával kapcsolatos felada-

Dr. Szabó Emil, a MÁV tokat. A szervező munká-
Debreceni Területi Egészség- ban, a dolgozók mozgós;tásá
ügyi Központ igazgató főorvo- ban részt 1.•esznek a szakszer
sa elmondta, hogy az igazgató- vezeti bizottságok mellett mú
sá.g területén a. fogászati hó- ködő társadalombiztosítási ta
nap keretében fóleg az egész- nácsok egészségügyi albizatt
ségügyi felvilágosító munkát ságai, akik segítenek a propa
és a fogorvosi ismeretterjesz- gandaanyagok, plakátok cél
t.és fokozását tűzték célul. szerű elosztásában és kifüg
Minden nagyobb vasúti c-so- gesztésében is. 
móponron és szolgálati h€lyen Az eddig megtartott lsme
a fogszakorvosok előadásokat retterjesztő előadások szerve
tartanak a fogbetegs�gek meg- zettek és látogatottak voltak, 

a Szovjetunió, ·Japán, Svédor
ság, Marokkó vasutas-szak• 
szervezeteinek küldötteit. Fel
keresték szakszervezetünket 
belga., svéd, NSZK-beli, japán, 
szovjet, olasz nem hivatalos 
személyek, küldöttségek is. 
Magyar küldöttség járt a 
Szovjetunióban, az NDK-ban, 
Lengyelországban, Belgium
ban, az NSZK-ban, Ausztriá• 
ban. 

1972 májusában az SZVSZ 
szakmai tagozatának admi
nisztrittív bizottsága Budapes
ten taH:otta 24. ülé-sszakát. A 
tanácskozáson elfogadott hatá
rozatokban a küldöttek kU'e
jezték azon véleményüket, 
hogy a szállítási dolgozók 
szakszervezeteinek egységes 
akciókat kell kifejteniük ab
ban a harcban, amely a n1"!m
zetiségi, faji és általában 
mindenfajta megkülönbözte
tés nélküli társadal't>mbiztosí
tási rendszer megteremtéséért 
folyik. 

Az elillö'kség a jelentést és 
az 1973. évi nemzetközi mun
katervet elfogadta. 

Megvitatásra és jóváhagyás
ra került a szakszervezet és az 
11,0fo-os őnJkéntes Támogatási 
Alap 1973. évi költségvetése, 
valamint a központi vezetőség 
és az elnökség elsó félévi mun
katerve. 

Tárgyalta az elnökség a for
galmi és a vontatási utazó
szolgálat bizalmicsoportjainak 
tevékenységét és a munka ja
vításával kapcsolatos tenniva
lókat. majd egyéb ügyekben 
határo:wtt. 

ESŐ UTÁN: 

Ruhaszáríttís 
A tavaly szeptemberben el

kezdett munkálatok nyomán 
Záhony állomás dolgozói a kö• 
zelmúltban birtokukba vehet
ték a bővltett, ruhaszáritói:al 
is felszerelt, öltözó-mosdó he
lyiségeket. 

A záhonyi ruhaszárító most 
még egyedülálló létesítmény a 
MA V-nál. Lényege, helyeseb
ben rendeltetése, hogy az át
rakó fizikai dolgozói esőtól át
ázott ruhájukat gépi berende
zéssel megszáTithassák, ne pe
dig nedvesen kelljen a szek
rényekbe zárniok, mielőtt is
mét használatba veszik azo
kat. A szárutás bányarendsze• 
rú, függesztett folyosók segit
s' glvel történik. Az épület két 
szintjén 430-430 dolgozó ru. 
háját szárítják egyszerre a 
gépház szellőző- és fűtőberen
dezései. Az emeleten ételmele
g''.őve! ellátott étkező is ren

delkezésre áll. 
A személyszállítás minősé

gét javító célkitűzéseink n�'.El
v,lósítása érdekében a Lilla
füred-E:1.-pressz közlekedését 
Nyíregyháza-Záhony között 
megszüntetjük és helyette a 
Hajdú-Expressz útvonalát 
Debrecentól Záhonyig meg. 
hosszabbítjuk. Ezzel az intéz
kedéssel menetidő-rövidülést 

-----------------------------------------""'. és minden remény megvan ar-
ra, hogy a vasutas dolgozók 

A külsöre is tetszetős épület 
bóvítése 2 millió 300 ezer fo
rintba került. A munkálato
kat a debreceni építési főnölc
ség dolgozói végezték, Egeres
si László műszaki felügyeló 
vezetésével. 

értünk el, és tovább javítjuk 
s�abolcs megve expresszvona
ti összeköttetéseit. 

A nyári fóidényben Buda
pest-Balatonfüred között új 
expresszvonatpár közlekedte
tésével a Balaton és-zalti part
ja is bekapcsolódik az exp
resszvonat-hálózatba. 

A hivatásforgalmi Igények
nek megfelelóen Miskolc és 
Gy5r fóvonali vonzáskörzeté
ben - a távolsági vonatok 
mentesítése, valamint a me
netrendi kötöttségek csökken
tése érdekében - rövid tá
von közlekedó vi!lamosvonta
tású ingavonatok beállításával 
is javítjuk a vasúti személy
sállítás színvonalát. 

Áruszállítási feladatunk -
az előző évhez hasonlóan 
ugyancsak két változatban ter
vezve - 116-111,5 millió áru
tonna elszdllitása, növekvő át
laaos szállítási távolság mel
lett. Az előző évhez képest 
többé-kevésbé változatlan 
nagyságban jelei.±kezó belföl
di szállítási szükségletek mel
lett reálisan számíthatunk a 
nemzetközi kapcsolatok bővü
léséből származó export- és 
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(Pávich Béla rajza) 

megGZivlelik a fogorvosok ta
nácsait és útmutatásait. 

A MÁV Tervező Intézet tervezte 

a régi földalatti önműködő 
forgalomirányító berendezését 

A millenniumi földalatti vas
út Mexikói útig történő meg
hosszabbításával egyidőben a 
teljes vonalon új, korszerű. 
jelző-, biztosító és vonatmeg
átiító berendezések épülnek. 
Az tíj, korszerű berendezések 
felszerelését elsősorban a 
meghosszabbítás utáni időre 
tervezett megnövekedett for
galom, valamint az a tény te
szi szükségessé, hogy a jelen
legi szerelvények helyett ha
marosan új, nagy befogadó 
képességű, nagyobb utazási 
sebességű szerelvények közle
kednek. 

A berendezéseket a MAV 
Tervező Intézet távközlési 
és biztosítóberendezéseket ter
vew irodája tervezte, gyár
tásukat a Telefongyár az IN
TEGRA A. G. Zürichi céggel 
kötött licencmegállapodások 
alapján végzi. 

Az új berendezések előnye, 

hogy a forgalom szabályozá
sa önmúködőt!n történik, a biz
tonságos közlekedést az ön
működő vonatmegállitó be
rendelléssel kiegészített ön
múködó térközi és állomási 
biztosítóberendezések valósít
ják meg. Például, ha egy sze
relvény a „Megállj" jelzésű 
jelzó előtt valamilyen okból 
nem áll meg, a jelzőnél levő 
önműködő vonatmegállító a 
szerelvényt fékezésre készteti 
úgy, hogy az a fékúttávolság
ban levő következő jelzóig, 
mely szintén „Megállj!" jel
zést ad, biztosan meg t,ud áll
ni. 

Még egy érdekesség: az op
timális mértékű automatizá
lás megvalósítása érdekében 
a körzetek jelzó- és biztosító
berendezései. a központi for
galomirányítás céljára, távve
zérlő és távjelzó bere:1dezésen 
keresztül vannak egyesítve 
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� � - l,,_,.,. b�nk - is lnkébb indok lt. mert a ta-
q � � f&U,ezUc. Bulcre pautala rére kik ldött dol-

tá-,,ióli vld� u i,t,�1cn '""-'"Ják • gozók 'lo-80 Gáza! ka még 
' S�Mz4,,._ �tl blzoCúágok tf- nem töltötte be 30. életévét. 
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felel6NH ú - vette át - Az lfjúllélJl bizottság tag-
kellecnáeel:>b • r„ J6"etné. - lles- jai legfontosabb és legszebb 

IDlnt utaz. f lhlk szerint a legeredmé- • feladetulmak tekintik, hogy 
.. �-- bá- ""8ebb - tfjúlágl bizottság részt vesznek a IIZOClallsta brl-
JQall 

„ -1a1I& � kezdelMnim.c\ javaslattevő gádm<J7.Clllom szervezésében -� a 'l'okaj-.E:epreaa, kilz- munkája. örvendetes, h� a szólt Ismét Varga J�fné. A 1-i az U� fiatal fel• VIIZb támaszkodik az l fjusági vállalat 214 brigádjában --11á16Ja lr,ech,a IDOIOly é11 bl7.ottlál véleményére, Igényli e�iltt az ldősebbek:kel - 463 � -� , JrWreté- a fiatalok segltségét. fiatal tevékenykedik. Vállala-
� tidlja a feketét, az ét- t•mk 1973-ban 1lnnepli fennál-
m.a.. vqy blaiztrokocslban pe- Érdekvédelmi feladatok 14aának M11t1ednázados tvfOf'· 
dla friNen káztilett reggeli du!óját. A jubileumot új mun-
11 �tó, Ezután Kovács László sorol- kaslkerekkel kfoánják köszön• 

A kulturélt uuzás és az ta a fiatalok megvalósult ja- teni 4 fia.tolok la. Az ifjúsá(l 
Q111J1e1Játáil ma már elválasz _ vaslatalt:  fele1ósökkel a programot már 
1.�-&1- -.... kidolgoztuk, s mondhatom, 
......... , __,. ...... tól Ezt mond- - A kollektív �ésbe hol!)' fiataljaink a következő JA 11Z Utasellátónál, ahol bel t l l „i. KolNlc. I,,ánló vszt-tltlkárral, e og a t..,.. hogy azokat a 12 hónapban ott le znek a vál-
Hetq/d 1'ernc szervező titkár- fiatalokat, akik KISZ-kitün- lait feladatok vé�rehajtásáhan 
_, f teté&ben részesülnek, Jutalom• is. Megj�. ho�· a válla
,._ az l Júságl bizottság elnö- szabadság Illeti meg. Jutai- lat dol�ozlilnak tnhh mint egykml, Va,va Józaefné1'el, az mat kapnak azok a natalolc, ötöde 30 éven aluli. \fJúsági bizottság titkárával 
beaélgettilnk. Azért kerestük akik eredményesen vesznek 

részt a Szakma Ifjú Mestere fel lilcet, hogy szót váltsunk moualomban. A vszb b�ja arról, miként dolgozik az ifjú- az ifjúsági bizottságot a kolséli bblottság a salátos szak
mai feladatok: ellátásával pa' r- lelctív szen6déa végrehajtáaá

nak ellen6rzésébe. Vlzagálatoe huamosan. folytatott például Fejér, 

Ö zhangban 

a gazdasági vezet · el 

Kovács László elmondta, 
hogy a vállalatnál a szakszer
•ezet sze1"Vez.etl felépítése 196'1 
6ta azonos az Utasellátó gaz
dasági struktúrájával. A ta
nécsülések közötti Időben az 
operatív ' munkát a 15 tagú 
vállalati szakS"Zervezeti b!?.ott
ság végzi. A vállalatnál ezen
kívül 14 önálló 872kszervezetl 
bizottság működik. A tlállalatl 
uakazen,ezetl bizottság mel
lett 7 tagú ifjúsági blzottságoC 
honak létre. Az Ifjúsági bl
:nottság tagjai egyben Ifjúsági 
felel&ök la. A bi'Zottság rmm-

terv alapján dolgozik, amit 
e«Y' esztendoce készítenek. 

- Az 1971. évi munkater
wnk még nem volt összhang
ban a szaks7,ervezetl bizottság 
tervével, és ez akadályozta a 
bizottság munkáját - mondot
ta Henye! Ferenc. - 19'12-ben 
viamnt - okulva az eleim 
esztendő tapasztalatain - az 
ifjúsági blzottaáo ts f'éut 
1'ett a vszb munkatervéflek 
cflauállitáaában. E16mlc ter
méazete&en kikértilk. megia
mertök a fiatalok véleményét 
is. lgy megvalósult az lls!rz.tumg 
a vállalat vezetői, a Vl!lzi> és u 
ifjúsági bizottság mookája, 
tmveziett lnllérlA<edései kill'llötL 

Venprém, Somogv é11 Pest 
megyében, valamint • nom
bathelyl, debreceni és a buda
pesti terlileti kirendeltségnél 
és az étszolgálatnál. Megálla
pította. hogy a szakmunkásta
nulókat jó néhány munkahe
lven a törvénves előírások ál
t al meghatározott munkaidőn 
túl Is foglalkoztatják, és azt la 
f!gvelmen kívül hagyják. hogy 
a tanulókat nem szabad va
sárnap dolgoztatnL Tennés,:e
tesen a vszb és a'Z Ifjúsági 
bizottság fellépése nyomán a 
vállalat g&'Zdaságl vezetése 
megtette a ezükaéges lntöe-
ciéseftet. 

- Az lfjúaági bizottaág 
Uf1t/0Mkkor mer,állap{totta, azt 
is, haw a vállalat 250 tanulója 
kiJzfU eNJc 180 tagja. a szak
nen,eu-tnek. 11:zl'rt fefhfotuk 
a azaklZffVemt bt.zottaáaokat, 
hom, foc,lalkozzanak alapo
,abban a 181'6 azakm,nikásal• 
val, vonják be 6ket a ntikazer
vezeff munkdba é.1 forditatmak 
foko,zott gondot a nevelérikre 
- tette hOZ'Zá • nervew tit
kár. 

Vu meg teanlvaló 

Az lff6sáld blZJOttaignak jo
ga 'fllJl beleszólni abba ls, 
oogy kik ker01Jene1r taDUZta
lateserére a MITROPAHOZ, 
és azzal III egyet&tett az lgaz
irató tanács, hogy �ják be a 
fiatal S'lBkembereket a killföl
dön dolgo-zó csoportok munká
jának ellenőniéeébe. Ez annál 

A további feleda•o•ca Is  ér
zékelteti ez a .,.lim. Egy fe1 m&. 
re. bl-zom·•·iga !!"'"rlnt 241 
megk"niezett 1In•nl kö-ftl 
mintfiluze 17 r S-"�llt kitün
tetésben, F,z mén akkor is ke
vés. ha fl"'·elemh„ ves"7i1";, 
h<MO' a fiatalok 7� szá"ZBlé tá
nak munl<avl!a?'onv méit nem 
éri Pl &'> � évet, H l "'en az 
a vélf'fflénv. hO<Yv a fÍ(Jl11!,il•. 
nak mér, •·nn ldeJuk kltante
té:rt kapni". 

Nem medel„115 a fial lok 
ré zvétele a sl)()rto1 ban sem. 
All4, 11 százal.Skuk sportlll 
rendszerese,i A7. li:énv ennél 
ló'll'lll maita•abb ll'Tlne ha a 
munkahelyekt"l'I mel(teremte
nélt a sporto1bl lehetö.'lé�et. 

A mí!vel&lés iránt élénkebb 
az érdeklllclé;. A megkérdezet
tek 45 avl'7.alélka li\r rend.-iere
SE'TI moziba. szfnMzba. Cllak
nem u�anannvlan tagial egy
ettY kilonvvtámak és a fiatalok 
nll!O' töh�e rendszere en ol
va..�. A kl\>zoontban dolg07l6k 
PITlttklubot �deztek be, ahol 
lehet� nyíl ik a rend!ffl!res 
tallllko:r.iitlra !!7.óra'kozásra. 

Az Utasellátó három szak
!17.e� vezetőjével folvta
tott bes"TJéltretés betekln�st 
nyújt a vállalatnál dol.iozó 
fiatalok i!l'téhe. irz lflúsá� 
bl?.otts!lg munkitjába. M� M>
kat kell fáradozni a �zalu<zer
� aktlv!stálma'k és a vál
lal11t f!arnli11!nak 11'7krt, hottv 
munkahPlyi)'ket h1azán Vffl\7.Ó· 
vá tei?Vék. de az nem kéb<éges, 
h<>ff kl\zös erofe8'7:lté!lüknek 
mett lesz 8'Z ettdménve. F,n-e 
Is jó ér-rks �c'lolt1I, mlk/17.ben 
a roboeó vonaton eirv fiatal 
feh-..ol<•áló fgy szóllt meg ben
nünkt>t: 

- Pat'IJflCSOljon � fOfTÓ 
fekeWI 

Kóhldl Unió 

Er�dményes évet zártak 

a debreceni  vasutasok 
Az Időjárás 19'72-ben kegyes tékeltük a gazdasági Ve7.etésael 

volt Debrecen állomás dolgo- a kollektív szerz6déll végreháj
zóibm s szinte egyetlen percre tásáL Megállapftou.uk, hogy jó 
aem hátráltatta a nagy c:ao- a uermdél. C16'.keft& a túl
mópon.t folyamatos munkájáL óra, bebtzonvo.odott, hoov az 
De nemcsak ez Játszott nagy utazóazolQálá túlmunkáJa, 
szerepet abban hogy a vasuta- töblmvtr• nem a tl0tllltlcúér6-
eok élllzem szinten teljesitet- lcön, hanem a vezén111ókön és 
ték feladataikat, hanem a moz- a forgalmi ,solQálat iránvttóin 
galml szervek, köztük a szakr múlt . .Javult a dolgozók szoclá
szervezetl bizottság klt11n6 118 és egészaégilgyl ellátottsá
szervez6készsége, hatékony tá- l!lll: Debrecenben korazer6 
mog,atása la. Az #tv leteltével rendel6 intézet ép(llt. Sajnos, 
fa beszélt err6l CzfVl44i &l• az Is el6fordult, boa eoes 
dor ab-titkár: wnall aollálatl helyeken 

- Elmúlt évi feladatainkat p61dául Hajd6dorogon 
a párt X., a SZOT XXII. és a - � a ltollelttfv 
VaautMok 87.akDerVezetének a.erz6dést; mert az állomásf� 
Vlll. kongresszusa határozta n& llnhatalmúlag szabta meg 
meg. Célul tűztilk kl a mun- a munltald6t. 
ka hat&:onyabbé tételét, a - 8zabzervezett bbottsá
polltlkal tudat formálWt. va- gunk a mGhelybtmttsá,ok 
1am1nt az érdekvédelem, az munkAJával la lt6vet:kezetmen 
a.mt, illetve a szaksZeffezetl fOl)alkO?JOtt - folytatta Czeg
clemokricla fokozását. 16dl 8'ndor. - JtQllkl&len tag

a,tl6Nlltet kfllértOk figyelem
mel. Az '9 IOl'Cln Ja4t'Offl asol• 
olilGCt 1'aet6 ka4moltatú4ra 
u - ket'IJZt. tw rca,,tutik té
pet Bolmari,f"4NII, DebnCetl• 
1'4'ekP 11 Debncew-Vcladrtét' 
4llonMboll �lttikat 
""'11k4j6flH. A -""8tl dol
pA:at ..._ a 80ldáleWp-

A. koOekttv 1ierz&llt 
aurint . . .  

pen segítettük Legutóbb ép
pen karácsony előtt osztottunk 
szét 12 ezer forintot. A legna
gyobb eredménynek mégis azt 
sr.ámítjuk, hogy 1972-ben szin
te maradéktalanul kielégítet
tük az üdülési igényeket. Min
denekelőtt a fizikai dolgozók 
és családtagjaik kaptak beuta
lót. A balatonakarattyai üdil
lőnkbeft 152 család n11aralt 1 l  
turnuaban, é• mlnte11t1 150 

vasutiu Ollffffleke vett rént a 
helvtieg, illetve a SZOT által 
kezdeméfllllezett f.ldiiltetéd ak
ciókban. 

,,Oktatási rekord" 

- Milyen fontos feladatok 
adódtak még az óesztendöben ? 

- Sokat tettilnk az ltt dol
lOZÓ nl!k érdekében, ezenkfvill 
slkerillt még AOl'068bbra fGz
nl a szakazervelle't és a KISZ 
kaJ)CIIOlatéL Ifjúsági bizottsá
gunk M�r � veze
tésével jó munkát v'-8tt- Jó 
néhány fiatal került középve
zetői beollztá.sba. A közösen 
végzett tárlladalml munkák ér
téke több mint 30 e7.er forintot 
tett ki. 

- lfjú6al bi:dWcunk 

A MÁV Szimfonikus Zenekar 
hangversenye Szentesen 

ÚJ RENDELÓ 

Vámo,györ 
V4tllcJlo,Orl, 611-n6w: inet• 

11)'1tottik a .--.. 1-or· 
A zen l ltedvel6 aentealek

nek � flménybea YOlt ré
szük: �t hallhatták a MA V 

Szimfonikusok zenekarát, 
Ktirt Wöas, a lle\'e1 oszt.rik 
v ndégmuvész vellényletéveL 
Zongorán közremdködött Klá
n Hcn,Hltot,d. 

A műsorban Beethoven Ill. 
Leonora-nyltánya, Sztravin
szky Caprlecója, majd Beet
hoven V I I. Szlmfonlája sze
repelt. 

A szilnetben al�mam volt 
elbeszélgetni a vendég múvé
szekke!. Kurt Wöasről tudnl 
kell, hogy ő Li!Ulben, Fel ő
Ausztrla f6városában a messzi 
földön híres zenekarnak, a 
Buchner Szimfonikwoknak az 
elnók-karnaf1t/G. Súmtalan 
meghívása van a világ min
den részébol, fgy nem csoda, 
hogy az év nagy részét kül
földón tölti. Magyarország, 
vendégszereplése előtt Japán
ban szerepelt. megérkezése 
után a Zeneakadémián lépett 
fel. 

- Elvem az, hol1t/ a maoas 
szmvonalon elóadott zene 
nemcsak a na11t1 városok pri
vilegiu ma mondotta. -
Ezert szil-e en tettem eleget a 
szentesiek megh1vaaának. A 
MAV zimConlkus Zenekar 
kiváló k pe gú emberekbol 

Klára Hallková 

komoly zenének n la jobb 
propagálójat el sem lehet kép
zelni. Szívesen hallgatnánk 
máskor Is. 

A MA V Szlmfonlkusokról 
ezúttal csak annyit: a zene
kar mindig kedvea vendége 
városunknak. 

V<llll rendel6,16t. As 1 --
ségQgyi iDtha:nényt • voaalild-
wő la.ktanya egyik hel 
bői alakították át mlntecy 60 
-- tarlntoe kölWIIPi,, 
�endelő � ért -
ke ennél �b � e 
került, de .felbecsill.bet.tJs 
gitség a helyt é& kőnlYék� 1 
vasutasoknak, hOID' december 
óta f�ekkel. totfáj
dalmakkal :nem kell Gylln
gyosre vagy J�lláa 
utazniuk. 

Harmadik éve .•• 

öt gyft"meklkel maradtam 
özvegyen és V€sz.eltoo'I át velük 
az 19'70. évi pusztltó árvizet. 
Azóta SQkszor éreztük a vasút 

a vasutasok nagy e&aládjá
nak segftókészségét. 

Lökösháza, Illetve Curtlcl 
határ-.illomás Kossuth szoc1a
li ta brigádja például mar 
harmadik éve patronálja k t 
ikergi; ere.'<emet, s !eguoóbb u 
1000 forintot ajándékoztak ré
szükre. amelyből kaniavir-,ra 
cipl5t. és egyÉb ruházati cikket 
'liásároltam neki. Köszönet ér
te. 

Ozv. zabó Józsefné 
Tunyogmatolcs 

áll, ugy tapasztaltam, hogy �-----------------------

egy nagy családot alkotnak a 
zene birodalmában. Örommel 
tapasztaltam I azt is, hogy a 
ma varok rendkívül barátsá
gosak, • a közönség szakértel-
m , zene iránti rajongása 
szint.én hozzáJárult ahhoz. 
hogy nagyon jó benyomásokat 

ereztem Mag�arországon. 
Kellemes érze el tőlt el az 
üt •mes tap • a fergeteges ová
c·ó em1éke . , .  

B r Kurt Wo csak most 
járt először hazankban -
mint megtudtuk tőle: 
nagyanyja temesvári magyar 
volt. 

Klára Havllkovd vl zont, aki 
magyarul köszonte meg a ö
zönség ünneplését, gyakori 
vendég h zánkban. A müvész
nó pozsonyi, é Suchony, a 
neve cseh zlovák 7.eneszen:ő 
darabjait ő játssza el�ör 
7.0ngoran. Klara Havliková Is 
sokat szerepel kUUoldön. Itt 
látható képe például Spanyol
or zágban ké zült. Szentesen 
is elmélyillt művészi játéká
val ragadta mag val a kbzön
.segeL 

- Számomra a zene jelenti 
az életet - mondotta. - A 
muziika arra la képes, h0f1t/ 
azOf'oHbbra fűzze a nepek ba
rátságát • • .  E:n legjobban ked
velem a legre{llbb barokk ze
nét és a legújabb modem mu
uikát • • •  

Feltétlenul kle kívánkozik 
Pándi Mariann neve l , aki a 
músorlsmerteUI szerepét töl
tötte be. Szép beszéde, jó or
gánuma. választék06 szófúzése 
sokáig emlékezetes marad. A 

,.Csak fiataloknak" címmel po.. 
htikai Iskolát indított. A nök 
közü.l is többen kerültek kö
zépvezetői beosztásba s 17 

lányt, asszonyt mentesítettank 
az éjszakai szolgálattól. Az 
utazószolgálatnál külön női 
!ordát keszítettünk. 

- A sz.aikszlerveretl oktatás
ban •• rekoroeredmények" szü
lettek. F,gy korlibbi közlé;
sel ellentétben állomáaunkon 
25 politikai iskola múködik, 
750 hal!gat'lval. Nagy viss'Z
hangot keltett a reszortfeleló
sök okta fi , amelvnek követ
keztében <?rezhetóen javult a 
resziortbiwtt.<;a&ok munkája, 

Csak igy tovább ! 

Jól slkerillt évet zártak te
hát a debreceniek. November 
30-án már azt Jelenthették a 
szolgálati felsőbbségnek, hoov 
celjullették áruszállitád ter
vüket. A mun,ka többi muta
tója is hasonlóall alakult. Az 
'dj esztend6ben folytatni ae
retnék ezt az eredményt. 
Amint a szakszervezeti bizott
ság titkára elmondja: 

- A követkew évek munká
j� Jó alapot teremtenek a 
Köwantl B120ttság novemben 
határozatai, amelyek végrehaj
tásával tovább javíthatjuk a 
vasutas dolgo-zók élet- és 
mwikakörillniényeit. 

lllaW F-

FÉLIDÓHÖZ ÉRKEZETT 

a szakszervezeti politikai oktatás 
720 tanfolyamon 1 5  300 hallgató tanul 

a budape ti területen 

December közepén félidejé
hez érkezett a szaks:rerv ti 
tömegoktatási évad. A tömeg
pnl!tikal nevelómtmka e na
gyon fontos területén fej!ödés 
je!l.emzi a budapeltl területi 
blzottsdg munkáját. A testulet 
az oktatási ev el6készftésekor 
hozott határozatában az elért 
eredmények megtartását. UI t• 
ve a további feltételek meg e
remtése mellett, novelését túz
te ki célul. 

szesen 15 300 dolgo.ó reszesill 
a politikai képzes e /Of'maja
ban. A résztve'li ok flO száza éka 
fiatal, 75 százaléka szocialis
ta brigádtag. 

Az oktató-nevelőmunka ha
tékonyságának kukskéroese : • 
kellá fe/.készii.ltsegú propa(/On• 
dist>a. A S'ZBk:szervezeti b17.0tt
ságok a partszervezetekkel kö
zösen együttműködve nagy 
gondot fordítanak a 752, -
klntük. 44 nö - :vezet6propa
gandrsta, illetve prop�ista 
ki\ álasztására. Köztük ilokan 
már kezdettől fogva részt 
vesznek mu:1katársa1k polltl
kat múveltségének fejlesztésé
ben.. 

A tapaada,latak azt mutat
ják. hogy az 1972n3-as évad 
eredményei minden v<>natlco
zá ban felülmulták az eddi
gieket. örvendetesen nőtt a 
tanfolyamok száma, a tai•alyi
hoz képest 52-vel több. &sze
sen 713 politikai t&koldn kez
dődött meg októberben az ok
tatáa. A tanfolyamok népsz,e
niségét mutatja. hogy azóta to
vábbi 'l tanfolyam Indult. egy
részt olyan S'J'.olgálatl helyeken, 
ahol már több Is működik, 
másrés-zt, abol most szerve'Liek 
elllször. 

Ezt tOkrozl. hogy a propa
gandisták 39 &Ztl'T.aléka már el• 
végezte vagy jelen.leg végzi a 
marxista-leninista esti egye
temet, Illetve középiskolát. 

Jól tükrözi a fej16dést az 1s. 
hogy a szakszervezeti polltlkai 
tömegoktatásban az utóbbi két 
evben t/Jbb mint 4 eur fővel 
nöt?ekedett a hallgatók száma, 
s ezen belill másfél ezerrel 
több nódolgo-,.ó vesz részt a po
litikai oktatáson. 

Az al11pvetóen fontos, sokirá
nyú tájékoztatást blztositja. 
hogy a propagandisták 84 szá
zaléka vezető, vagy középvez.e
t6 beosztásban dolgo"Li,k. Kö
zülük 41-en e11t1 éves pártiako-
14i, 209-en e11t1 évesnél keve
&ebb id6t>artamú pártlakolán. 
illett•e szakszervezeti ukolán 
fejlesztették politikai képzett
aégüket. Altalános műveltség 
tekintetében is képzettek, 
ugyanis 64 f6 egyetemi, 404 fő 
érettségi végrettséggel rendel
ke'Llk. 

A rerületi bizottsághoz tar
tozó szolgálati helyek, !nemek 
lét.számának 25 százaléka, ő&z- .!;z6nyl Lajos 

, 

Ertékes múemlékek 
a Keleti pályaudvaron 

Tizenkét év 
múlva kereken 
százesztendős 1 2. 
a Keleti pálvaud-
var. Számtalan-
szor megfordul-
tam már az I BM
ben létesített ál-

lomásé,pületben. 
amelyről JO!lgal 
mondják, hogy 
Európa egykori 
legszebb. legkor
szerúbb .. indóhá
za"' volt. 

� mégis: csak 
a napokban fe. 
deztan fel . pá
lyaudvar pénz-

tárcsa.rnokában 
Lot2 Károl1t1111k 
a vasút allegóriá
ját ábráro!ó ha
talmas freskóját 
és Than Mór ld· 
sebb. a kereske
delmet é6 a for
�lmat szimboli
záló alkotását. 
Igaz, hogy er.eklet 

a felbecsülhetet
len értékű re
mekműveket ala
posan megvisel
ték. csaknem fel-

ismerhetetlen
né tették a viha
ros évtizedek. de 
kellő szakérte
lemmel bizonyá. 
re rendbe hoz
ha tnák még a 
freskókat. 

Ugyanekkor 
vettem és'Zre. 
hogy a régi kor
mányzati váró
teremben - ahol 
annak !delén 8:,
ro,a Gábor, a 

.• vasmJnlazter" 
mindig edween 
tartózkodott -. 
mntéft Lot2 K4-
rolv m1lv. éke· 
ritl a mennt,eze
tet. Ezenkfvill az 
Itt látható stili
zált plllérs. aTa
n)"QIDtl kior:ln1hUII 

oszlopfők. akan
tusz-levelek ere
detiben őrzik egy 
letúnt kor ep11e
�r.etl s�ellemét. 

architektúrá
ját. Azt hiszem. 
1eltétlen1ll meo 
kellene mente-
nilnk ezeket • 
emlékeket, 

Hallottam. oogy 
a régi kormányza
ti váróterem he
lyén az IBUSZ 
modem tájékoz
tató irodát ala
kft ki. Ozleli 
szempon� bl-
2J011Yára azilW
gea, de . .,.._ 
a6t a ornq 

m'llemlékeffterc 
videlme, -,.. 
óváM traln ftlllll 
la fon�. 

Hlalzllk, hoCY 
erre Is gondoltak 
az lllefélteaek • • •  

....., 
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HATMILLIÁRD FORINT BERUHÁZÁSOKRA 

A MÁV idei feladata i 
a számok tükrében 

(Folytatás '!.? 1 .  oldalról) 

legeként közel 83%-ra nő a vil
lamos- és Diesel-vontatási tel
jesítmény részaránya, kedve
zőbben alakul a személvszálli
tó vonatok zsúfoltsága, és a te
herkocsipark darabszámának 
némi csökkenése ellenére is 
mintegy 29 ezer tonnával emel
kedik a raksúlykapacitás. 

Hálózatfejlesztési progra-
munk keretében tovább foly
tatjuk Debrecen-Nyíregyháza 
között a vonalfejlesztési mun
kákat, valamint a Rákos-Új
szász vonalon a biztosítóberen
dezés korszerűsítését és Tápió
szelélg a második vágány épí
tését. 

Törekednünk kell továbbra is 
a kocsirendező, váilokezelő, 
vonatkísérő, szakmunkás mun
kakörök létszámhiányának 
megszüntetésére. Ugyanakkor 
gátat kell t·etnünk az admi
nisztratív létszám káros felduz
zasztása elé is. 

Villamosítás Nagykátától Szolnokig 

A vasút v�zetésének tovább
ra is fontos feladata az utazó
személyzet túlmunkáltatúsának 
csökkentése. A muqkaidő újabb 
rövidítését illetően tennivaló
ink a Központi Bizottság 1972 
novemberi állásfoglalását kó
vető kormányhatározatban fog
laltaktól fúggenek, de eze'.� 
megv::ilósítására a feltételeket a 
vasútüzemnél nekünk kell 
megteremteni. Il�·enek: a mun
kafegyelem további szilárdítá
sa, az üzemen belüli „munka
nélküliseg" felszámolása, a ha
télwnyság növelése, a minöseg 
javítása. 

A villamosítási munkák to
vább haladnak Lökösháza irá 
nyába, és biztosítjuk a t.>illa
mosüzem felvételét Nagykátá
tól Szolnokig. A vasútvonalak 
korszerűsítésére előirányzott 
összeg - az egyéb járulékos be
ruházások elvégzése mellett -
csak mintegy 180 vágánykilo
méter felépítmény felújítását 
teszi lehetővé. A pályakorsze
rűsítés! munkákkal összhang
ban áll a távközlő- és biztosító
berendezési hálózat fejlesztése 
és korszerűsítése, valamint a 
szintben fekvő vasúti és köz
úti kereszteződések biztosít :isa. 
Tovább folytatjuk - 630 millb 
forint felhasználásával - a i;:á
lyaudvarok, vasúti csomópon
tok és állomások korszerűsíté
sét. Záhony átrakókörzet fej
lesztése, Szolnok és Debrecen 
állomás rekonstrukciós mun
káinak folytatása, Budapest
Déli pályaudvar átépítése az 
elsők köz(>tt szerepel a prog

Tok és a. költségek pontosabb 
összehangolását, a beruházási 
tervek meg<.lapozottságát és 
nem utolsósorban a végrehajtás 
ellenörzését. Mindez csak a 
műszaki és gazdasági szemlélet 
összhangjának megteremtésé
vel érhető el 

Az utánpótlás számára 
tegyük vonzóbbá a vasutat 

A munkaerő- és bérgazdál
kodás területén is jelentősek ez 
évi feladataink. A munka- es 
üzemszervezés javítása mel
lett folytatnunk kell a munka• 
erőállomány felfrissítését. En. 
nek érdekében biztosítanunk 
kell azoknak a feltételeknek a 
megteremtését, melyek segít
ségével a fiataloJs és a nök 
számára vonzóbbá tehetjük a 
vasúti hivatást. 

Els.órendű feladatunk az is, 
hogy a vasutas dolgozók szá
mára biztosítsuk - a párt Köz
ponti Bizottsaga állásfoglalásá
nak megfelelő - bérszínvonal 
emelését. Hangsúlyoznunk kell 
azonban. hogv a. jöi-őben is csak 
azt oszthatjuk el. amit meg
termeltünk. Rajtunk. vasutas 
dolgozókon múlik, hogy ter
vünk sikeres teljesítésével a 
bérszínvonal emelésével ösz
szefügeő célkitűzésünket is va
lóra váltsuk. 

Dr. Ilolló J ,aJos 
szakosztá1yvezetö 

ramban. A terv legfontosabb ----------------------------
feladatai közé tartozik Rajka, 
Gyékényes és Murakeresztúr 
határállomások bövitése is. 

Jelentős összeg áll rendelke
zésünkre a pályafenntartási és 
rakodási munkák gépes1tésére 
és 235 millió forintot biztosítot
tunk a. járműjavítóipar fejlesz
iésére. 

A dolgozók munkakörülmé
nyeit javító beruházások közül 
szociális létesitmenyek megva. 
lósltására 69, egészségügyi in• 
tézményeink fejlesztésére 4.7 
millió farintot fordítunk. Jelen
tö.s összeget használunk fel se
lejtpótlásra, lakásepítésre, ok
tatási beruházásokra és egyéb 
üzemi célú létesítményekre. 

A felsorolt beruházásokra 
szánt 6 milliárd forint gazda
ságos felhasználása nem lehet 
közömbös számunkra, ezért 
tovább kell javítanunk a. beru
házások műszaki-gazdasági 
előkészítését, a beruházási cé-

S O K  K I C S I  SO KRA M E GY 

Az ésszerű takarékosság példája egy kisállomóson 

A gyór-veszprémi vonal 
e�yik ki állomása E:cs. Ennek 
dolg,nói 8000 forintot takarí
tottak mee; az idei fűtési sze
:z.onban. Hogyan ? - kérdezheti 
az olvasó. - Nem tartják be a 
fűtési normát? 

Nem erről van szó, hanem 
ésszern takarékossagról, és án
ké nt vállalt társadalmi mun
károl, amellyel három dolgozó
nő - Marton Emilné. Tóth Já
nosné, Rigó Józsefné - és 
\'ezetőjük ; Szekel11 Ferenc 
példát mutat. 

Az elözó években mei!sza
bott szén, hozzá a begyujtó fa, 
a vagonfutés és a nyiltvonali 
kiállítas díja, valamint a vo
natkísérők és a ki-berakást 
végzo dolgozók bére mintegy 

H OOO forlntba keru!t. Az 
idén vls7.ont S:::e:,ely Fere,ic 
áUomást•czető jara.�latára, a 

szombathely! igazgatóság enge
délyezte, hogy a tüzelőt hely
ben, a termeiöszövetkezettól 
va:;árolják meg. Négy helyiség 
négy kal\·hftjához 120 mázsa 
fúrésze:t akác szukreges, a téli 
tü'.zelő i v .. házhoz'' szállitva 
csak 6000 forintba került. A 
fűré5-zelt fa aprít.a, át az emlí
tett dolgozók szívesen vállal
ták. 

A vonali szak. zen,ezeti bi
zottság köszónetct fejezte ki 
nekik az onkoltség csökkenté
sére irányulo kezdeményezé
sért, a helyi lehetösegek ki
használásában rejlő ésszerű ta
karékosságert. 

TÖBB KOC S I :  KENYELMESEBB  UTAZÁS 

A dunakeszi brigádok összefogta·k 
Tettekkel válaszoltak a MÁV-vezérigazga,tóság felhívására 

,,A Dunakeszi Járműjaví
tó december 2-22-e között -
tehát húsz nap alatt - 144. 
személykocsit javított meg, 
ezenkfoül nyolc új, ott gyár
tott, négytengelyes személy
kocsit adott át a forgalom
nak." 

Lapunk legutóbbi számából, 
a Jól sikerült az ünnepi for
galom című tudósításból idéz
tük a fenti sorokat, mert en
nek alapján kértük meg most 
Kalmár Jánost, a járműjaví
tó fómérnökét, Dunakeszi köz
ség országgyűlési képvil<előjét, 
hogy egészítse ki a figyelem
re méltó munkáról szóló rö
vid közleményt. 

felhívásra. Az üzem 125 bri
gádja - amelyek közül .89 
már elnyerte a szocialista cí
met - a lehetőségek felmé
rése után megtette vállalását, 
és annak megfelelően ütemez
te munkáját. Büki János, a Il. 
osztály vezetője és helvettese: 
Gyepesi Frenc osztályfómér
nö-k kiváltképpen a főalvázla
katosokat dicséri. Ezenkívül 
elsősorban, Mundi Károly 
ajtólakatos brigádja. továbbá 
Dömény Károly szek:rénysze
relő. Buczk6 Károly [ényező, 
Gedaí Sándor kárpitos, Kon• 
della Károly és Nagy László 
villanyszerelők, Mészáros rst-

t•ánné kocsitakarít6, valamint 
Somogyi Isti,án belső-kocsi
mosó brigádja járt elöl jó pél
dával. 

Riesz Ödön, az I. osztá' ,. 
vezetóje és Gallina Ferenc fő
mérnök szintén !Jangsúlyozta 
valamennyi brigád szorgos 
munkáját, odaadó helytállását 
név szerint említve Ribaí Já
nos fényező, Romek Géza, Tö· 
mör László szerelő-asztalos. 
Kovacsi-k Béla gá:r.fűtésszere
lő, Ta1' A.dám alvázlakatos. 
László István szerelölakatos 
és Mennyes Gusztáv villany• 
szereló brigádját. 

Sz. F. 
- A múlt év 1:égén üze- .---------------------------

münk dolgozói t·alóban min
dent megtettek azért, hogy a 
lehető legkisebbre csökkentsék 
a ja i-ításra. t•áró kocsik szá
mát, és minél több személy
kocsit adjanak át az ünne
pi forgalom előtt - mondot
ta Kalmár János. - E:v köz
ben általában 130-135 javí
tott kocsi hagy{a el üzemün
ket hat•onta, ezzel szemien 
december 2-22-e között, te
hát egyharmadnyii-al röt•i
debb idő alatt. 144 kocsit bo
csátottunk útjára. A tény ön
magáért beszél . . .  

Ez csak úgy vált lehetsé
gessé, hogy összefogott az 
egész üzem valamennyj mun
kahelye. Az I-es dszleg dol
gozói - akik egyébként csak 
új koc.9ikat epítenek - 19 
iúrmű föviz. gáját, 3 főjavítá
sát és ezy hálókocsi futójaví
tását vállalták át a 11-es. rész
legtől. s még így is elkészítet
tek nyolc új személykocsit. A 
segítség természetesen kölcsö
nos volt. sót az üzem falain 
is túl terjedt a segítő szándék. 

- A kocsiszolgála.ti főnök
séf/ek is Dunakeszihez for
dultak, mert nRm győzték a 

kisebb jaritásokat az ünne
pekre - magyarázta a főmér
nök. üzemünk dolgozói 
nem utasítottak el egvetlen 
segélykérelmet sem. Szint.e 
term"s:r.etesnek tartották, hogy 
a ma,ruk temérdek munkája 
közepette, kerekeket eszter
gáljanak a kocsiszo!gálatnak, 
akkumulátorkészleteket adja
nak a koc. ik világításához, és 
ei?Véb módon. kisebb-nazyobb 
feladatok elvégzésével támo
gassák 6ket. 

A szakszert·euti bizottság 
kezdeményezésére összehít•ott 
brigá.dt•ezetói értekezlet után 
a dunakesziek igy válaszol• 
tak az ünnepi fargalom előtt 
kibocsátott vezérigazgatósági 

MEGJEGYEZZÜK 

Villamos vontatással 
- gyertya/ énynél 

A „Vastit-üzleti Rendtartás•·. amelyet „a kázjóra a,myira 
fontos vaspalya-üzlet czélszení. módon leendő szabályozásának 
szükségénél fogva" 1851. november 16-án maJa Ferencz József. 
az akkori uralkodó ha.,ayott jóvá, többek között a következőket 
is előírta: 

" . • . l!;jjel vagy egyéb meneteknél, melyek sötétségben tör
ténnek, valamennyi személylwcsi belse;e megfelelően 1dvi
lágitand6." 

Az azóta eltelt több mint százhúsz esztendő alatt sol� víz 
lefolyt a Dunán, s úgy látszik, hogy a rég.i elöirás lassan tel• 
jesen feledésbe merül a „közjóra annyira fontos vaspályán" 

De ne kerülgessük tovább, hogy miért fog ilyen erősen a2 
epébe mártott toll. Január 5-én, _ miután egyik ismerősöm 
mellemre túzte azt a piros-kék zománcos, aranybetűs jelvényt. 
amelyet a budapest-nagykátal vonalszakasz villamosítása és 
ünnepélyes átadása alkalmából készíttetett a budapesti igaz
gatóság, nyomban kedvet kaptam ahhoz, hogy felüljek egy 
nagykátai vonatra. De bár ne t.ettem volna ! Büszkeségemet, 
vasuta.! önér.zetemet rögvest keserű bosszankodás váltotta fel. 

Már hogy is ne! A 16 óra 33 perckor induló szerelvény 
élén korszerű villanymozdony, utána pedig sötét, kivilágítatlan 
személykocsik. Az utasok reklamálására a kalauz tehetetlenül 
tárta szét a karját, és csak ennyit mondott : ,,Sajnos, a. Kele
tiben nem cserélték ki a.z akkumulátorokat." 

A négy sötét kocsi egyik-másik fülkéjében az utasok e16-
szedték magukkal hozott gyertyáikat, s azok pislákoló fényé
nél olvasgattak vagy kártyáztak. 

Lám, ők Ismerik és nem felejtik az emlitett Rendtartás 
22. paragrafusát: ,.A meneteknél, melyek sötétségbe·n történ
nek, valamennyi személykocsi belseje megfelelően kivi!ágf
tandó." Vagy a gyertyák fénye -::1em nevezhető „megfeleló"-nek? 
Akkor kötelezzük öket arra, hogy ho=zanak magukkal erősebb 
fényű világító eszközöket. 

Végtére, csak nem fogunk szégyenke7.nl az utasok miatt, 
mert személykocsijainkban esténként gyertyával, mécses.el 
világítanak . . .  

(kovács) 
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- Mi a véleménye a vas
ntasokna:k a tanulókról? 
kérdi nemi fenn.tartással Fur-

1.a Doloresz. 
Kiss Ilona isaszegj . személy

pénztáros felel közvetlen ked
vességgel., meggyőző erővel. 

0 S Z  TÁ L"\' F Ó N  ÖK I Ó R A  A 3/C- B E N 
- F:n most árupénztárosi 

t.>izsgára. készülök. Atk�rülte,n 
a kereskedelmi szolgálathoz. 
Nem is kívánok ezen változ
tatni. I1:rdekes amit csinálok. 
Fel.készülésemkor az árupénz
táros segített nekem a legtöb
bet. De mások is . . .  

A pályaudvarok vonzásában 
valóságos gond az utánpótlás. 
A létszámhiány megszünteté
sére intézkedések születtek. 
Ezek részben ismertek, más 
részről kellő propaganda hiá
nya miatt kevésbé. 

Az 1,1tódok egy része vasúti 
szakiskolákból kerül a vegre
hajtó szolgálathoz. Ilyen a VI. 
kerületi Rippl Rónai utcai 
közlekedési szakközépiskola. 
Több ágazatban folyik képzés. 
Ezúttal a vasútforgalmi ága
zat 3/c osztályát kerestük fel, 
ahol Németh József talilár é;p
pen osztályfőnöki órára k�
$ZÜI . . .  

A jövöre készü biek 

A folyosó csendes. A tante
remben a tanulóévek ismert 
hangulata, mely alól felnőtt
ként is nehéz • szabadulni. 
Tisztaság, rend . .t,.. falakon ké
pek, tablók, faliújság. Fiata
lok vallomása környezetükről 
és érdeklődési körükről 

25 tanuló köztük 12 
leány - készül a jövőre. Pes
ti és Pest környéki fiatalok. 
Többnyire vasutas-szülők 
gyermekei, akik a szülők 
munkájának folytatására vál
lalkoztak. Közöttük vannak 
szorgdmasak és kevésbé tö
rekvők. ?vliként az jellemző a 
fiatalokra. 

Szeretettel fogadják három 

júniusban érett társukat, aki
ket még a tanár is „ifjú kol
legaként" üdvözöl Mindhár
man a végrehajtó szolgálat 
valamelyik terúletén dolgoz
nak. A várakozás feszültségé
vel töltött pillanatok ezek. 
Nem kevesebbről van szó, 
mint fiatalok tájékoztatnak 
hozzájuk hasonló korúakat. 
Csak, amíg az egyik oldalon 
ülök még tanulók, a másikak 
már „dolgozók"! Amikor Né
meth József engedélyére Bi
schoff Magdolna. felteszi a 
kérdést: - . . .  és mondjátok, 
a vasúti munka tényleg olyan 
érdekes, miként azt tanáraink 
mondják nekünk? - a feszült
ség feloldódik. Nyilt és őszinte 
tekintetek kapcsolódnak egy
másba. 

Gyetvai István volt hallgató 
válaszol. 

- A munka szép! Még ak
kor Is, ha /oezdetben mint én 
magam is váltóőr, sorompó
kezelő voltam szükségből. 
Mert az csak átmenet. Végig 
kell járni a létrát. Most Er
csiben raktárnok vagyok ki• 
küldetésben, amíg tart a cu
korrépa-szezon. 

JJleg kell ismerni a vasutat 

Acs István dunakeszi állo
máson dolgozik. 

- Bn is voltam váltóőr, és 
málházó 1s. No, de egy állo-

máson csak átmenet lehet az 
ilyen. Különben is nincs eb
ben semmi különös. Hisz 
ugyanott majd forgalmi szol
gálattevó leszek. Az „ember
nek" meg kell ismernie a 
vasutat. 

Elmondja, hogy mint úttö
rő vasutas szerette meg a va.,
utat. Hatás-a alól azóta nem 
tud szabadulni. Nem is akar. 
Jl:lethivatásának tekinti. Kere
sete meghaladja a 2400 Ft-ot. 
Bejelentették már önállósító 
vizsgára. 

Aztán arról beszélt a leány
hall.gat5lmak, hogy keresete 
2400-2500 forlnt körül ala
kul, mint személypénztáro.ié. 
A mellékesekkel együtt -
mert azok is vannak - bé
lyegpénz, éjjeli pótlék, man
kópénz, jutalom . . •  

Várják a fü\talokat a kül
s:z.olgálatnál Olyan fontosak, 

Egymá., után Jelentkeznek a kérdezők. A vasútról és a 
vasutasokról minden& tudni akarna& 

hogy állandóan kell rájuk ü
gyelni. 

Gyetvai szerint kicsit fur
csa volt, hogy nekik is annyit 
kell tudni, mint az idősebbek
nek. 

- Igaz - teszi hozzá -, 
hogy a munkaköri bérben ez 
eri::ényesül is. 

Acs István szerint főnöke 
még arra is kíváncsi, hogy 
mennyire felel meg. Koráb
ban a szegedi technikumból 
kapott pótlást , most szeretne 
összehasonlftást tenni. 

,. . . .  a jót akarni kell" 

- És az itt megszerzett tu
dás elég lesz-e „odakint'? -
kérdezi Lajos István. Szavai 
a jövő szolgálat felelősségét 
éreztetik. 

- Nem! Nem elég! - feleli 
a három meghívott. Erről va
lakinek Váci Mihály szavai 
jutnak eszébe „Nem elég jóra. 
vágyni, a. jót akarní kell." -
Több lrell, mondják meggyő
ződéssel. Gyakorlat és helyi,;
meret még. 

Komoly és derűs szóváltás
sal peregnek a percek. Néha 
felnevet az osztály, ha egy 

kérdést sutának, esetlennek 
tartanak. Aztán újból figyel
mesek. Záporzik a kíváncsi
ság. 

Gy6ri Zoltán arra kíváncsi 
- mi lett az osztálytársaitok
ból? úgy hallottam sokan 
nem akartak vasutasok. lenni? 

Kilencven százalékban 
pedig valamennyien azok let
tek! - nyugtat meg minden
kit Gyetva.i Pista. Még Duka 
Gymzi is. Pedig aztán ő . . •  
csakugyan . . •  

Nincs kételkeáés a szavak
ban. Nemzedéken belül van-

nak mindannyian, amlkor a 
katonaságról, a kereseti al"á
nyokról, összehasonlításról, az 
Irodai m\lnkáról van s-,:ó. 

Nincs ebben semmi különös. 
Napjaink tenh.észetes realitá
sa. Csuoán kíváncsiak holnap
jukra. Nem akarnak bi-zonyta
lansá�ot. l!;rdekli őket a mun
ka, a. munkatársak és a. körül• 
mények éppen úgy, mint a. pí
henóiclö, az előmeneteli lehe
tiiség és minden, ami -majd 
életii 'cet teljessé teszi . .  

S ebben egyformák mind
annyian, hívják őket Na.gy lst
t•ánnak. Csonka Lászlónak 
Vflgy Nyiri Jánosnak. 

Az iskola 

várja a tanulókat 

Előre szaladnak időben a 
gondolatok. Miközben fogy az 
óra, melyet erre a célra je
lölt ki okosan a tanár. E.'lge
di az érveket és ellenérveket 
összecsapni. Teljességre törek
szill<, s ha jónak látja, egy-egy 
szavával irányt szab a beszél
getés 1ek . • •  

Kicsengetnek . . . .  
Az órának vége, Kérdésére 

mindenki megkapta válaszat. 
Elégedettek. Mint Offra Erzsi, 
a,ltit már nem bánt, hogy nincs 
esetleg vasárnap, de van sok 
szabad idő; vagy Imre Györ
gyi, Burghard László és Lajos 
Pista, akik külföldi utazás, 
munkaügyi és sport vonatko
zású kérdéseikre kaptak meg
nyugtató feleletet. 

Az idő nem áll meg, Hol
nap már közöttünk lesznek. Az 
iskola pedig szélesre tárt ka
puival várja az új tianulókat 

Számítani kell rájuk, mert 
nem is nélkülözhPtjük 6ket. 

Sz. B. 
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az új nyugdíjszahályokról 
Rakott kocsik 

üres diszpozícióval 

Mit adott az lé, ? Mit hOJ az új ? 
Eredméflyek, tervek ,\agyutad á/lu11 áson 

lllódosultak a l.·orked1•ezmé11yre jogo:sultság szabályai, 

kors::erüsödött a munl.-aköri jegyzék 

A . Njpkö:tár.,asá11 Elnöki 
Tanacsa és a l\linlsztertanács, 
valamint a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa - az érde
kelt miniszterekkel egvetér
tésben - módosította, illető
leg kiegész1tc:te a termelö
szövetkezeti nyugdíjrendszert 
és a dolgozók társadalombiz
tosítási nyugdíjrendszerének 
egyes szabályait. Az új ren
delkezések - ameh·eket a 
Ma1111ar Közlöny 1972. no
vember 2-án m�ele_rit 86. 
száma közölt - az érintett 
dolgozók, illetóle11 szöt·etke
zet! tagok nyugellatása tekin-
tetében kedvezó s:abályokat 
tartalmaz. A továbbiakban 
ezek közül csak a vasutas dol
gozókat kozvetlenül is érintő 
korkedvezménvre es a mun
kabérátlag számítasára vo
natkozó új szabalyokat is
mertetjük. 

Húsz ,, ig ,olt énényben 

zása szúmos problémát oko
zott. Ez alatt az !do alatt 
a népgazdaság szerkezetében 
jelentös változ<1s történt : új 
iparágak keletkeztek és az 
egyes munkakórbkben is meg
t•álto:tak a technológiai eloirá
sok. Problémát jelentett ezen-
1 vül az is, hogy az eg�·es 
munkaköröknek c ak az álta
lános elnevezését jelölte meg a 
munkaköri jegyzék. de nem 
tartalmazta a munkakörók le
írását. Ezért a munkaköri 
jegyzék nagy része korszerűt
lenné és elavultta vált. 

Az új jegyzék ur:vanc. ak a 
Magyar Közlöny 1972. évi 86. 
swmüban jelent meg a ml
nisi:tertan,ícsi rendelet mel-

meg - korkedvezmenres ,dő
ként kell figyelembe v nn., 
feltet"e, ha a hit•a!asos s-olgá
lat nem Jogresztessel (lemon
dással) 1954. szeptember 30-a 
után s=únt meg, A fegyvere 
erok és a fegyveres te tü1etck 
tov.ibb zolgáló állományában. 
valamint hadk,itelezett g 
alapjan katon;ii szolgalatbnn 
töltotl, vagy ezzel azonosnak 
tekinthető időt tovabbra h 
csak abban az esetben lehet 
a korkedvezmény szempontjá
ból szamitásba venni, ha az 
igém·lő e szolgálatát me elő
z� és követően 30-30 nnpon 
belul a jegyzékben felsorolt 
munkakörben dolgozott. 

lékleteként. Ez a munkaköri 1'' · • 
jegvzék rn:ír megszüntette az , ... orlól jar az ösztönzo nyugdíj 
eddigi hiányoss(1gokat és a Végezetul Ismerte Juk az• munkakóröknek nemc,ak az 
általános, llanem a külónböző is, hogy mikortól kaphat 6 z_ 
üzemekben használatos elne- tonző nyugdíjp6tl kot a kor
t·ezéseit is feltünteti. A mun- kedvezménne jogo ult dolgo
kakör me:;nevez se mellett zó. A korkedvezményre ,·o
tartalmazza a munkafoh•ama- natkozó új szabalyok szerint 

A korkedvezményre jogo- tok átfogó műszaki leidsát is minden olyan dolgozó, aki 

Gyakori Met. hogv hanyag. 
fe!Ole!es munka következté
ben rakott koc llcat ilresként 
IO\'ábbítanak. és csak hosszas 
nrom,:,,.ás u•án lehet kideríte
ni a küldem <nvek hovatarto
z;isát. Ez tiirtént a kó7elmúlt
ban Lemn,•árosba11 i . Az 
üresk�nt érkezett k= k k!l
zó t ta'áltlik a 01 53 147 
8628--1 ámú farostlemezzel 
r ig rako• • lletve a drótsod
ronnyal ra'<ott 27 55 1 19  
7191-1 szamú kocsit.. 

A tobb napig tartó nyomo
zás kiderltettc, hogy a kocsik 
rendeltetési állomása Nagyka
nizsa i·olt. Az első kocsit elő
zole� átadt.ak az átvevőnek 
k1raká - végeit. s már félig ki 
Is rakták, s ezut.án vitték el 
ure. ként • • gykaniz, r61 Le
n nvárosba. 

A két koc. it 1120-820 ki1o
méteren át vo,tatták felesle-
gesen a fu\ arozásl ha tár-
id. Jócskán tű.lépték. Mé� 
nem tudJuk, hogy az e e leges 
kö bért kinek kell rrnild fizet
nie. 

Bakó János 

Mit hozott az elmúlt év 
Nagyatád állomás dolgo1.óínak 
es mire sz..'imitanak 197:J-ban? 

- Volt részünk jóban is. 
rosszban is - valnszolta kér
désünkre Turi János. a <i nem
rég költözöl t át Sz! el\·ár!'OI 
hazánk egvik le fiatalabb va
rosába. (Nagyatádot ufil anis u 
közelmúltban eml'lték V,ll"OSI 

rangra.) 
- Ami a ros zat IUeli : Klein 

Gyula állomlisfonök m r hosz
szú ideje beteg, ezenk1vill sol, 
gondot olmzott a megnoveke
dett forgalom. pontosabban a,� 
hogy a négy t'cigány kozúl csak 
kettó alkalmas ronatok foga
dására, pedig 1972-bcn mar 
több mint 10 oon kocsi keri1lt 
ki-, illetve berakasra. Rossz 
volt továbbá a2 is, hogy sem a 
párt-, sem a -zak. zen ez lnek 
nincs olyan helyi ·ége, ahol 
gyűléseket. érteke-L.leteket, osz
szejöveteleket tarthatnának a 
helybeli vasutasok. 

A jót, az örömteli esemé
nyeket hosszabban sorolhat
juk - jelentette ki ezután Tu
ri János, aki látogatásunkkor 
éppel" a S7.abads.í.gát tóltő Si
mon Jenö helyette főnök tee,
dőit látta eL - A:z állomás 
dolgozóit tömörítő, 29 tagot 
számL.·Uó Petőfi szocialista brl-

A felsorolásból nem marad
hat k1 a péc I va,utign,gntó-

• ,t61 nov mber l,özepén érke
zett bé fejleszté I haU ro-zat, 
amelvnck ért lm ben október 
clseiel hatallyai nö, elték a 
riagyobb I en be, étellel járó 
mun akoró b n dolgo ó v -
uta béré • h gy eu I al Is 
cs kken enek az nr1nv lans.'\
gok s eny hillJ!in a léL�zám
hi nv. 

- t é{/1} ra tnrnok hét vál
tókezeló, illet r.e t·á!toor, ket 

sultság szabályai, valamint a és az egyes munkakörök te- bármikor legalább 10 évet (nő 
korkedvezményre jogot adó kintetében kiterjeszti a ked- 8 évei) korkedtczmémJTe ;o
munkakörök jegyzéke - lé- vezményt a népgazdaság olyan gosít6 munkakorben dolgozott 
nyegében változatlan formá- területeire is, amelyekre a ko- és nem t·eszi igénybe a kor
ban - több mint 20 éve vol- rábbi jegyzék nem adott le- kedt'ezményes nyugdíjat. ha
tak érvényben. Ezek a szabá- hetóséget, bár a munkakörül-

nem tot·ább dolgo-ik, osztón-
1yok azt kívánták biztosítani, mények azono ságai ezt !ndo- zó nyugd1jpótlek illeti meg a 
hogy az öregségi nyugdíjra jo- kolttá tették volna. Az új jegy- korkedvezményes korhat6ra 
gosít6 korhatárhoz képest (fér- zék szerint a vasutas olvasz- elérése után munkában tö1-

---------------------------,- málházó kapott béremelé t és 

A szoci 'lis segél nem fizetéskieg' szítés 
fiak GO, nök 55 életév) kor- tárt is megilleti a korked,·ez- tött frei alapján. Az öszt nző , lint I merete , a vállalati és anyagi gondjainak enyh!Msét 
kedvezményt kapjanak azok a mény 1973 januárjától. n •ugdíjpótl k az ll}en dolgo- sz kszervezetl alapból szárma- ·zolgálja. 
dolgozók, akik hosszabb időt zót akkor is megilleti, ha a zó segelyezesl keretö szeg fel- Viszont, Indokolt 
töltöttek el olyan - úgyne- A korkedvezményre jogosító korkedveményes nyu diJra va- ha�zn Iá a•ól teljes hatá kör- mindig adunk szoci !is 
vezett korkedvezményes kúlonböz.:í munkakörökben el- 16 jogosult ái;ánnk a megszer- rei a szak zervezeli bizottsá- gélYt, lgy például 
munkakörben, amely az em- töltött Időket e� be keli zá- zé_e után - a nrugdij igény- gok dontenek, a segél ezésl tartamú betegsé e etén 1 . 
beri szervezetet fokozottabban mítani. A jegyzékben felsorolt bevétele nélkul - már nem albizott ágok u Jan. A szcnte- Például e y öttagú családnál, 
igénybe veszi. Ezért az 1972. munkakörben (munkahelyen) korkedvezményes munkak!lr- si tp1tésl fiJnokség szakszer- ha a csaladfó az egyetlen ke
december 31-ig érvényben volt eltbltött Időt a korkedvez- ben dolgozik. rezet! bizottságához benyúj- re ő. kéthetes beteg �g e etén 
rendelkezések szerint a kor- ményre Jog06ults.'ig szempont- Vegyunk e� p Jd t. Az toti kérclml'ket 9 tagú albi- is envh1tJilk k resetve ztesé
kedvezmény egységesen 5 év jából abban az esetben is fi- 1972-ben 5� eves mozdonyve- zottsag bírál;a el. A'f. eluta í- gét. 19i2 elsó tu: hónapjában 
1:olt. A férfiak csak akkor vol- gy�lembe kell_ venni, ha a7t az zetó, aki már mondJuk 30 tolt kérelmekről mindig rész- vállalati és S?aks:ercezetl 
tak jogosultak erre, ha !eg- tdot szolgalat, tdoként f1011e- éve dolgozik a M \ V-nal s eb- letes lndoklá t kap a k relme- alapból 57 500 forint rendkl
alább 25, a nők pedig !eg- !embe venni nem lehet. A kul- bői 20 évet mozdon) v zeto ző. Elég g} akrun kell e Juta í- rüli szociáli., segélyt fizettünk 
alább 20 évet dolgoztak kor- földön eltöltött időnek _azon- ' volt, az uj szab. Jyok szerint t ló határoz tot hozni. 'éhány ki. Százegy k relmet nyűjtot
kedvezn ényre jogositó mun- ban csak azt a tartalmat le- évi kork dvetm nyre Jo"osult m ga bb jöved lm(i dolgozó- tak be. 16-ot elula !tolt az al-
kakörben. Ha tehát egy vas- het számftá ba v_ennl1 amel�- 1973-ban - 56. eletet nek el- n l n e  ká á , ált, hogy b1zot s g, a többit tel1esltette 
utas dolgozó rövidebb időt töi- nek so;an az igenylo bánya- érésekor - korkcdvezmenyes be e gre hn tko ·a, a kere- A dolgozók 12 zázalék műj-
tött el korkedvezményes mun- �an, _fold alatt dolgozott a 11yugd1jba mehetne. Hn nem etv z pótl ára rendkí- tott be rclm t, a. 1 érelm k 
kakörben az 197:!. december Jegyzekben felsorolt munka- megv nyu„dí ba, h nem to- v ·li se élvt k mek. Az Uyen száma l hát - nyilván artá-
31-[g hatályban volt szabályok korben. vább dolgozik az 56. lel , - k r lmeket tenné zetesen el- · :.mk zerint csökkenő 
szerint, korkedvezményt nem Új rendelkezés az Is, hogy nek a betölt t követőe:i uta itjuk. A szociális aegély lránrzatot mutat. 
kaphatott. a fegyveres erőknél, illető- m,.mkában toltött akár nem f,::et sklegcszftés, nem a Az albizottság arra törek-

Mindinkább nvllvánvalób- le" fegyveres testuleteknél a mozdonyvezető, akár más táppenz és a munkabér közöt• s=rk, hogy emelje a acgélyek 
bá vált enn·ek a rendelkezés- hivatásos szolgálatban tényle- munkakorben - m nden te!- ös zeg t. A rendelkezé re álló 
nek a méltánytalansága. Az új gesen eltöltbtt vagy abba be- jes év (minden 365 nap :\ri ti különbözet korrigálása, se pfoz és a _ ok Indokolt kére
szabályok szerint _ 1973. ja- számított időt - ha a nyug_ nap) után a nvugdl ki mté- nem a azakszervczeti tagdiJ Iem azonban csak la sű emel
nuár 1. napjától kezdődően _ díjat a dolgozó társadalom- sen klvül az lls;:tönző nyug- .,t•lsszatcr!tcsc", hanem kizá- kedést tett lehetővé. Az ösz-
már 10 éd korkedvezményre biztosítási nyugdíjaról szóló díjpótlék is mcgil!e'i. rálag alacsony Jót:ede!ma, zehasonlftás azt mutatja, 

jogosító munkakörben eltöl- szabályok szerint állapifják Dr. Ki s Ferenc több gyermel·es dolgozók hogy 1969-ben 322 forint, 1970-
tött idó után is jár a korked- ,---------------------------------------- ben 341, 1971 -ben 419 forint 
vczmény. volt az egy segélyeze tre jutó 

U·• R E  S A' LL ' S O N" 
ös zeg. 1972-ben jelentő ebb 

Az Eln!lki Tanács rendelete „ novekedés történt: egy segé-
!zerint ketévi korkedvez- l11e=ettre 675 forint jutott. A 
mén)•t kap az a férfi, aki leg-

a 6-os te'rko·�-""ben növekedé t azt tette !eh tővé, 
alább 10 évi, illetőleg az a nő, � hogy a kerelmezők arán •a 4 
aki legalább 8 évi korkedvez- százalékkal c ökkent. Egyre 
ményre jogosító munkakörben Kozocsa Míhály, Martonvá- vasúti útat1árója. Nyáron, i,gy- inkább a rászorult dolgozói, 
dolgozott. A korkedvezmé- sár állomás tartale· .05 váltóke- 1 .  1 1 ,._ i'elentkeznek segélvért. 
nyes munkakörben minden e1111 nappa ' szo oa at.,...n 80- , 

tot·ábbi 5 évi, nóknél 4 éri zelője és bérközóre, htl>iZOnöt 100 vonat robog keresztül, a F. P. 
esztendeje áll a vasút srolgá- nyaralók, t:lkcndezuk szemclymunka egy-egy éL"i korked,•ez- latliban. Mindig oda killdik a gépkocsl1ait pcd,g megszamolményre ad jogot. tgy például budapest-s-zékesfehérvári vo- ni sem lehet. Ez azonban m „ az a vasutas férfidolgoz6, aki nal:,,-zaka.s7.on, ahol valaki hi- nem lenne baj. Az igazi nagy mozdonykísérő, vonatkísérő, ányzik. Legutóbb Velence meg- problémát az okozza, hogy a vagy kocsirendező munka- állóhelyen, a 6-<>s térkozóri Velencei-ló partjúról a 1 ·g1, 

körben ZO évet töltött el, 4 szolgálati helyen találkoztunk balatoni ors7.ágútra ráf crduló 
évi korkedvezményt kap. Ez a vele. kocsiknak a va, úti keresztezo
vasutas dolgozó tehát 56 éves - Kit helyettesít? � kér- dé ben kell megállniok, h(©'" lmrában kérheti az öregségi deztülc vezetoik meggy<'ízödjene.k a 
nyugdíjának megállapítását : - Most üres álláson vagyok továbbhaladás vesz I> t lensé-
30 évi ilyen munka után a kor- _ válaszolta. - Boros József géről. vagyi hogt a foútvo
kedvezmén11 6 év, az öregségi a múlt év szeptemberében nalon haladó jármúvekm t 
nyugdíj ebben az esetben 54 11vugdíjba ment, s azóta nem előnyt adianak. Nem ritka, 
éres korától kezdve jár. találnak a helyére senkit. Nagy hogy emiatt h ú percekig 

Kozocsa . libály 

a forgalmi szoln lattevók be
rét is jat>lthattuk - ÚJ ágolta 
Turi János. majd hoz-tl,tette: 
- Rem llük. az űj ,tendő 
cm Je,z; hozzank mo,;to-

habb . • •  
A to\ábbi e '.ok kii II t e ,ó 

hf'IV n S?.erep J a tervek telj • 
lté e, h szen z lillomásink 

szeretnék kiérd '11elni a szo
clalls•a S"lO álati helv c!met. 
azzal egyil t hogy a P öfí bri

\d m gszerezze az e.zUstko
zorűt. 

Schötrcr Jenó 

Úi moz.d nyok 

a.z: Úttörővasúton 
A MAV "zéchenyi-hegr,I 
ttöró asut az 1d :1 unncpll 

f n.ífü nak 2,. fordulo• 
t. A .ozkedvelt kl űt, .,ju-

h leuml aj nd kért • m< 
hat UJ Diescl--mozdonyt kapott. 

A ré eknél kors7.er(lbb. na
gyobb teljesltményü, né<1 •te:i• 
gelyes, 4.50 ló rös von tó jár
múYekel a Román Népköztár
saságból vásárolta a MÁV, s 
január 6-án meg Is érkeztek 
Budapest-Kelenföld állomásra. 
Onnan a Volán speciális gép
kocsija! szálhtották azokat az 
ú töróvasútra. 

A kirándulók tava szal már 
az új rnozdonvokkal , ontatott 
szerelvényeken utazva gyö
nyörködhetnek a budai hegyek 
festői szépsé ében. 

r ... J. 

A korkedve7,rnénvre jogo- a felelősség, óriási a forgalom, - néha 3-5 percig - kell 
sultság szabályainak enyhíté- s egyesek szerint bizonytalan várakomiok. Előfordult ne,n 
sét indokolta az a gyakorlati ezen a helyen a jövő, ezért eg:i·�,;er. hogy a forgalmi du
tapasztalat. hogy az a dolgozó, nem akad ide jelentkező. Kü- gó miatt vonatot tnrtóztattunk 
aki 15-20 évi,; dolgozott olyan !önben az őrhely Kápolnás- fel a térközben. De mi törlé
munkakörben, amely az em- nyék áJlomásfőnökséghez tar- nik ezután? Az autom.:ztika 
berl szervezetet fokozottabban tozik . . .  nem gondolk >zik, csupán az 

mind k1e;;yensúlyozoltabb lesz. 
Jogainkat törvén) ek, párthatá
rozato · biztosítják, (rdekein
ket a szak. zerv 1.et következe
te.sen védelmezi, munkánkat 
az egé z t.irsadalom elismeri, 
megb csüli. Én a két lányomat 
és a fiamat tis-zt ségesen fel
neveltem, közben otthon -
Ráckeresztúron - takar :, há
romszo1...is, verand · hazat is 
épltettem. Igaz, hogy kölcsön
nel, de a tör! ztés tavaly már 
letelt. Az idei esztendőre is 
van eg,· tervem : öreg motoro
mat, amelyikkel szolgálatba 
jarok, kicserélem •011 Trabant
ra. ötvenéves vagyok, télen 
hideg a motorkerékpár, s a 
négy unokámnak is nagyobb 
lesz az ö�öme, ha szabad idóm
ben autóval viszem őket ki
rándulni . • .  

Utazós elótt és utazós ·után 

igénybe veszi, S?.ámos esetben - Hogy-hogy bizonytalan 1000 méternyire lfrő szigetelt 
alkalmatlanná vált arra, hogy itt a jbvő? slnmezó érintését érzékeli. S 
a nehéz munkakörülmények - Ugy, hogy szerelik már a másfél perc elteltével már itt 
között tovább dolgozzon a kor- t•onatok által működtetett is 1:an a száguldó gyorsvo
kedvezményes munkakörben. fény-, illetve fél.sorcnnpókat, nat ... 
Ebben az esetben pedig már t--alamint a térközjelzóket. Egyelőre tehát a megépf• 
képtelen volt megszerezni a Utána már nem lesz szükslg tett félsorompót használaton 
korkedvezményhez szükséges az ember állandó Jelenlétére, kívül helyezték. s az emberek 
jogosult. ágot és kénytelen volt szUntelen éberségére. A fél- vigyáznak tovább a forg: lom 
60., a nódolgr.zó az 55. életévé- sorompót már Velencén is fel- biztonságára. Egyelorel Ezzel 
nek betöltéséig dolaozni. szerelték, kipróbálták, de együtt Kozocsa Mihály mi-

Megszüntet a hiányossafol 

Megváltozott a korkedt.·ez
ményre jogosító munkakörök 
;i,gyzéke is. A december 31-ig 
érvényben volt - több mint 
20 éve készült - munkaköri 
jei:yzék gyakorlati alkalma-

egyelőre még nincs szó a vég- lyennek látja a jövőt? A hoz
leges üzembe helyezésröl . . .  zá hasonló vasutasok jövőjét? 

- Miért? Talán nem válik 
be? - A vasút, akárcsak a 

- Az automata sorompók múltban, a ;övóben Is megblz
általában beválna.·. de itt kü- llató kenyéradó gazdánk lesz 
lönleges helyi adottságok van- - mondta a tartalékos térköz
nak - válas70Jta a tapasztalt őr. - S6t. saját tapas-,dalataim 
vasutas. - Először i ·: ez az alapján állíthatom. hogy sor
o-rszág egyik legforgalmasabb sunk egyre könnyebb, életünk 

Rajz és .,.,öveg: 
Kesztyüs Ferenc 

EDESSÉGET,  
AJÁNDÉKOT, 
TRAFIKÁRUT 

nagy választékban vásárolhat az 

� U TA S  E LlA T O;,' 
pályaudvari pavilonjaiban 
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Megbecsü lés és tisztelet övezi 
a nyugdíjas vasutasokat 

Egy átszervezés tapaszta lata i  
Beszélgetés a Ludasi Szertádő;iökség vezetijével 

Szerkesztöségünk postájában megsokasodtak m06tanában 
az olyan levelek, amelyek a nyugdíjba menök búcsúztatásáról, 
az idösebbek iránti megbecsülés különféle megnyilvánulásáról 
&Zámolnak be. Valamennyi tudósítás a nyilvánosság elé kí
"7ánkozik, de ha mindet közölnénk, talán egy hatoldalas kü
lönkiadás hasábjain sem férnének el. lgy tehát csak szemel
vények közreadásával érzékeltetjük. hogy mennyi szeretet és 
iisztelet veszi körül a munkában el!áradt vasutasokat, akik 
mostanában vagy éppen évekkel ezelött kezdték meg pihe
nésüket. 

,,A Nyugati pályaudvar dol
gozói az üzemi étterem terített 
asztalainál 40 veterántól bú
csúztak el" - írja Ge,-gely Jó
zsef. - ,.Volt közöttük főnök
helyettes és más reszortvezető, 
kocsirendező, váltókezelő, pe
rontakarító stb. Érdemeiket, az 
újjáépítésben, majd a vasút 
korszerűsítése idején tanúsított 
helytállásukat Szeibert István 
állomásfőnök, Koncz József 
párttitkár és Tófalvi István 
szb-titkár méltatta A vasútfor
galmi technikum tanulói -
Németh József és Golián Béla 
szaktanárok irányításával -
egy tréfás, egyfelvonásos. vas
úti témájú játékot adtak elö . .  .'' 

Eleven kapcsolat 

zajlott le 27 idős vasutas bú
csúztatása a hatvani vontatási 
főnökségnél - beszámolt arról 
is, hogy Vámosgyörk állomás 
dolgozói miként vettek búcsút 
a 36 évi vasúti szolgálattal tá-, 

A szombathelyi járműjavító
ban rendezett búcsúztatóról 
szóló tudósításban Boros Zol
tán külön méltatta Bemáth 
Lászlóné érdemeit, aki decem
ber l-én ment nyugdíjba „Fá
radhatatlanul dolgozott em
bertársaiért" - hangzik a le
vél. .,1945 óta tevékenyen vett 
részt a szakszervezeti mozga
lomban, miközben különböző 
funkciókat töltött be. Volt bi
zalmi, majd területi bizottsá
gunk munkatársa, azután ti
zenegy esztendeig a járműja
vító nóbizottságának elnöke-

A miskolci igazgatósághoz 
tartozó ludasi szertárfónöksé
gen a közelmúltban azt vizs
gáltuk; milyen &?,CI"Vezeti vál
tozást jelentett a szertárak 
terűleti, és anyaggal foglal
kozó más szolgálati ágak át
szervezése, amelyet 1972. jú
lius l-én hajtottak végre? Ér
deklődésünkre Füzi Gyula, a 
szertárfőnökség vezetője vála
szolt. 

Ke,esebb adminisztráció,al 

- Ez az átszervezés több 
szertárvezetőség és anya,got 
kezelő pályamesteri szakasz 
szervezeti átalakulását ;elen
tette. A jászapáti, a vámos
györki és a ludasi I-es szer
tárvezetőségeket, mint önálló 
vezetőségPt megszüntették és 
a ludasi szertárfőnökségen be
lül, székhely- és profilváltozás 
nélkül a főnökség számadósá
gaiként működtetik tovább. 
A gyöngyösi II-es számadósá
got pedig a vámosgyörki 
57.ámadósághoz csatolták. At
szervezés azonban - mint 
említettem nemcsak az 
anyagszerkezeléshez tartozó 
szolgálati helyeken történt. A 
ludasi felépítmény-tároló te
lep 14-es pályamesteri szaka
sza: II-es, III-as, a gyöngyösi 
sínhegesztőtelep 13-as pálya
mesteri szakasza pedig IV-es 
számadóságként került a lu
dasi szertárfőnökséghez. 

- Mi a gyakorlati célja az 
,. anyagellátás átszervezésének 

és milyen kapcsolatban van 
ez az irányítás hatékonyságá
nak javításával ? 

ni. Azokra a s7.ámadósá.gokra 
például, amelyek eddig szer
tárvezetőségek voltak, kisegí
tés céljából központilag lehet 
munkaerőt átcsoportosítani. 
Azt is meg kell említeni, hogy 
az átszervezés következti;
ben mintegy negyvenmillió 
forint értékíí anvag került 
szertárfőnökségün.k hatásköré
be, amellyel ezentúl ésszerűb
ben és kevesebb adminisztrá
cióval lehet gazdálkodni. Nőtt 
a raktárkapacitásunk is. Per
sze, néhány hónapos gyakor
lati tapasztalat birtokában az 
átszervezés okozta előnyök és 
gondok á,tfogó, elemző értéke
lésére még korai lenne vállal
kozni. 

- Milyen gondokat okozott 
az átszer-vezéssel járó létszám
és feladatk:>r bővülése? 

Nagyobb felelösség 

Szertárfőnökségün lm ek 
jelenleg csaknem száz doli;o
zója van. Ezt a létszámot ko
rábban több vezető iránvítol
ta A munka összehangolása 
érdekében most új szolgálati 
vezetést kellett létrehozni.  A 
több profil összekapcsolása és 
a nagyobb létszám következ
ménye, hogy megnőtt a veze
tő feladata és felelőssége. A 
személyzet! ügyek inlézésélől 
a munkaszervezésig sok új. 02 
eddiginél h asznosabb mód
szert kell alkalmazn i.  Pers·<e 
ez gondokkal, nehézségekkel 
jár. A számadóságok viswnv
lag nagv távols·ígra vannÍilt 
egvmástól. Emrelőre gondot 
jelent az ol,.--tátás, a termelési 

tanács1cozás és egyéb közös 
értekezlet megszervezése. De 
van ennél nehezebb felada
tunk is. Július l-től sok olyan 
dolgozó került az anyagszer
kezeléshez, akik eddig vala
melyik pályafenntartási fő
nökséghez tartoztak. ők már
ciustól novemberig napi ki
lencórás munkarendben dol
goztak, amire a kollektív szer
ződés is lehetőséget ad. Közü
lük többen még nincsenek 
tisztában a szervezési célkitű
zések fontosságával sem, és 
nehezen tudnak megbarátkoz... 
ni azzal a gondolattal is, hogy 
most már nem a pályafenn
tartási főnökséghez tartoznak. 

M�goldásra váró feladatok 

· Központi módosítást igényel 
az anyagszerkezelési tanfo
lyam és az okt�tás tananya.,<>a 
is. ugyanúgy. mint a rnun
k<idarn b-el látásra vonatko
zó szabályok. Az anyagszer
kezelési szolgálatnál eddig 
nem volt például előmunkás, 
targoncauezető stb. Az átszer
vezés következtében most a 
mi feladatunk lesz, hogy az 
említett munkakörökben dol
gozók oktatását és az utánpót
lás képzését szervezetten vé
gezzük. Ezzel párhuzamosan 
korrigálni kell a munkaruha
szabályzatot is. Reméljük, 
hogy ezek a hiányosságok, 
gondok, amelyek kezdeti 
eg.,,üttjárói a fejlődésnek, ha
marosan megszűnnek - mon
dotta befejezésül Füzi Gyula. 

Kaszala Sándor 

A debreceni vontatási főnök
ségnél lezajlott ünnepúgről. 
amelyen 65 nyugállományba 
vonult dolgozótól vettek bú
csút, Marosán Pál küldött tu
dósítást. A szakszervezeti bi
zottság ajándékait Kiss László 
s.:b-titkár adta át. ,.Részt vett 
az ünnepségen Lovász Imre, a 
szakszervezet debreceni terüle. 
ti biwttságának volt titkára és 
Jámbor István méi:nökfőtaná
csos, a MA V Vezérigazgatóság 
7. A. osztályának volt vezetője 
- mindketten nyugdíjas'>k -, 
akik hosszú évekig szoros kap
csolatban álltak a vontatási fő
nökség dolgozóival, köztük sok 
személyes ismerősük. kollégá
juk, barátjuk volt, s ez a kap
csolat meg is marad közöttük 
életük végéig" - olvastuk Ma. 
rosán Pál levelében. 

vozó Szőke Béla vezénylő- és 
oktatóti ·ztt.ől. A közös vacsorát 
a vonatkísérők három szocia
lista brigádjának tagjai készí
tettél,. a zenét az állomási sze
mélyzet szolgáltatta Dicséretes, 
hogy a V ámosgyörk-Gyön
gyös között éjszaka közlekedő 
vonatok továbbítását aznap 
Kál-Kápolna vonatkísérői vál
lalták, hogy ne hiányozzon sen
ki az állomás „nagy öregjének" 
tisztel.etére rendezett összejöve
telről, akinek érdemeit erre az 
alkalomra hosszú versbe fog
lalták: •..... Dolgoztál éjjel-nap
pal a beosztotta kért, bár ezért 
nem kaptál s nem is vártál ba
bért . . .  " 

ként végzett lelkes és áldoza
tos munkát. Tudjuk, s előre is 
köszönjük, hogy nyugdíjazása 
után is közreműködik szak
szervezeti bizottságunknál a 
dolgozó nók ügyeinek Intézé
sében, gondjaik megoldásá
ban." 

- Az anyagszerkezelési szol- 1-------------------------

Csizmazia Bél.áné tudósítása 

Sajnáljuk. hogy helyszűke 
miatt nem idézhetünk tovább 
az ehhez hasonló tudósítások
ból, de talán ennyivel is hozzá 
tudtunk járulni az idós dolgo
zók, nyugdíjasok megbecsülé
séhez. Szerkesztőségünk is sze
retettel köszönti valamennyiü
ket. s kívánunk nekik hosszú, 
derűs életet. 

gálatn.ál különösen indokolt 
volt a korszerűsítés, mert a 
MAV-nál eddig az anyagok 
tárolásával, kezelésével szin
te minden szolgálati ág jog-
1.alkozott. A gazdaságosságra 
való törekvés és az irányítás 
centralizálása tette lehető
vé, hogy azok a szolgálati he
lyek Is, amelyek nagyobb 
mennyiségű anyaggal [oglal
koznak, folyamatosan az elvi 
irányítást végw 12. szakosz
tályhoz kapcsolódjanak. A 
rendelke7..é!"re álló munkaerőt 
így jobban lehet koncentrál-

a szombathelyi Ady Endre Kul- ,----------------------------------------
túrotthonban tartott találkozó-
ról adott képet: .,A vontatási 
főnökség szakszervezeti bizott
sága, nőtanácsa és vöröskeresz
tes szervezete nyugdíjas néket, 
édesanyákat hívott meg" -
írja. - ,.Kányási Dénes párt
titkár köszöntötte őket, majd 
Zsolnai Zsuzsanna úttörő sza
valta el Petófi Füstbe ment terv 
című versét, és egy szál vörös 
szegfűt nyújtott át minden 
nyugdíjas asszonynak. Fehér 
asztalnál mondta el ki-ki gond
jait, örömeit, s könnyes szem
mel köszönték a vendégek. 
hogy ennyi Idő múltán is gon
dolnak reájuk az egykori ve
zetők és munkatársak." 

Nem vártak babért 

A BVKH-ből küldött levéllel 
fényképeket is kaptunk, s ezek 
közül való az itt látható kép. 
amelyiken Pusztai Ferenc hi
vatalvezető jutalmakat, szemé
lyenként 1000 forintot ad át a 
nyugdíjasoknak. A 35 nyugállo
mányba vonult dolgozó - 14 
nő és 21 férfi - átlagosan har
mincnégy esztendőt töltött 
munkában. de olyanok is van
nak köztük. akik 40-45 évig 
dolgoztak a vasút szolgá!atá. 
ban. 

Földi József Szolnok állo
másról azt írja. hogy a vonat
kísérők műhelyblzottsáf(a mél
tóképpen. az immár 20 éves 
hagyományhoz . híven, búcsúz
tatta el a nvu<1dfjba vonult An
t41 Imrét. Bíró Lászlót. Fülöp 
Lászlót, Fodor Józsefet. Nagy 
Sándort és V. Nagy Istvánt. Az 
ünnepséfl és a baráti vacsora 
meE(rendezését az utazósze. 
mélyzet anyagi támogatása, tet
te lehetővé. amiért a levélíró 
a me�endégelt !dós v:isutasok 
nevében Is ezúton mond kö
szönetet. 

Sok olyan tudósítást is kap
tunk, amelyek név szerint so
rolják fel a nyugállományba 
vonultak feledhetetlen érde
meit, nagyszerű emberi tulaj. 
donságaikat. 

Szücs Ferenc tudósítónk pél
dául - miután leírta, hogyan 

"Recept" a hosszú életre 

Százét•es 11yugdíjas t·asufosl köszöntöttek Sopronban 

Korunk rohanó életritmusá
ban különösen ritka emberi 
pillanatok tanúi voltunk a 
karácsonyi ünnepeket kbvetö 
munkanapon : ott lehettünk 
egv nyugdíjas vasutas 100. 
születésnapján.. Népes köszön
tősereg ,,szállta meg0 ez alka• 
lommal az ünnepelt házát : a 
családtagok, a mai vasutas 
generáció képviselői, a nyug
dijastlirsak, a sajtó munka
társai. 

Valamennyien, {érfiak és 
nők. idősebbek és fiatalabbak 
megilletődötten léptünk a 
meleg családi otthonba, ahol 
Mágel József él Sopronban 

Kiváló dolgo=ó jelvényt tű
zött a 100 esztendős nyugdíjas 
vasutas mellére, s 3000 Ft-ot 
nyújtott át neki. 

Ajándékot hoztak a vasutas
szakszervezet szombathelyi t<!!
rületi bizottság, a soproni pá
lyafenntartási főnökség, s a 
nyugdíjas csoport képviselóL 

Mágel József 1872-ben Za
laszentgróton született. 1898-
ban került a vasúthoz. A gya
kornoki idő letöltése után még 
jó néhány év eltelt, míg pá
lyamester lett. Részt vett a 
század elején a szombathelyi 
vasútállomás építésében. 

Józsi bácsi később Murake
resztúrra, majd Siófokra ke
rült pályamesterp.ek. Har
minc-negyven emberrel tar
totta karban a rábízott pálya
szakaszt. Családjával 1922-betl 
került Sopronba, s ott fejezte 
be az aktív munkát 1933-ban. 
mint főpályamester. Akkor 61 
esztendős volt. 

Amikor a hosszú élet tit
kát tudakoltuk Józsi bácsitól, 
általánosítható „receptet" nem 
tudott adni. A mértékletessé
get, a józanságot ajánlotta 
azoknak, akik példáját akar
ják követni. 

(szelei) 
nyugdí)as fiával. Eggyel a i-------------------------
négy közül, akik a Mágel csa-
ládban nevelkedtek. Néztük a E Z E RÖTS ZÁZAN TAN U LNAK pirospozsgás arcú, sírva-mo-
solygó öreg férfiarcot, s alig 
hittük, alig fogtuk fel életko
rát, az évszázadot, amit szüle
tésétől, a zalai falutól Sopro

Miskolc-Tiszai pályaudvaron 
nig megért. A máskor beszé- Miskolc Tiszat pályaudva
des Józsi bácsi most némán, f'Oll minden évben nagy gon
meghatotta:n, megilletődötten dot fordítanak a do1gozók 
ült a szobában. (Itt ;egyezzük képzésére. Mégis az a tapasz
meg, hogy lapunk olvasói szá- talat, hogy a megfelelő propa-

gian,da és a beiskoláztatással mára már ismerős Mágel Jó- való törődés ellenére évről év-zsef. Tavaly nyár°" járt nála re kevesebben jelentkeznek tudósítónk, a röviden beszá- állami oktatásra. Az 1972/73-
molt él.etéről.) as tanévben mindössze 30-a,a 

úttörővasutasok verssel, vi- vállalták az általános iskola 8 
rágkosátTal kedveskedtek Jó- osztályának elvégzését. Az 
zsl bácsinak. Lovas r-M•ln az 

egyéves tanulmányi idő alatt 
�11� ..,  C7Jekiből is többen lemorzso-lsmert soproni közlekedés- Jódnak. Pedig még mindig kö

történész á11ltotta össze mon- zel 500 azoknak 4 száma, akik 
dókájukat. Szabó Béla, a a 8 általános iskolai végzett
szombathelyi igazgatóság ve- séggel nem 'l'endelke;m,ek. 
zetője meleg szavakkal gratu- Közép- és felsófokú techni
lált a ritka születésnaphoz, s !rumba 12, üzemmérnöki elő-

készítőre 13 fiatal vasutas jár, további jó egészséget, hosszú, 2 fő pedig kibernetiikru fóis-boldog életet kívánt. A tiszte- kolára jelentkezett. 
let és megbecsülé6 jeleként A ilrulönböw szaik!tamolya,. 

mokon 80-an ismerkednek a 
forgalnú-lrereskedelml, vo
natvezetói és jegyvizsgálói 
tudni;vaióklml. 

Az állami és szakmai okta
tásorl kívül szép eredményeket 
érnek el az Ideológiai, poli
tikai képzésben. Az 1972/73-
as oktatási évben 17-en jelent
keztek a marxizmus-leniniz
mus politikai iskola külön
böző tagozatainak elvégzésé
re. 25-en vettek reszt a ws
utasszak6zervezet .szakosított 
tanfolyamain. A pártoktatás
ban 200, KISZ-oktatásban 40 
fő vesz részt, a szakszervezeti 
ta,nfolyamokoi} 1050 dolgozó 
tanul. 

A Tiszai, pályal.ldwt'O!I ln
dítottak egy 25 fős német és 
szervezés alatt áll egy 25 fős 
orosz nyelvtanfolyam. 

Kisvárdai János 

Szovjet vendégek az Északiban 
Lapunk legutóbbi számában beszámoltunk arról, hogy a 

közelmúltban soovjet vasúti delegáció tartózkodott Buda
pe&ten V. Sz. Gavrilov közlekedésügyi miniszterhelyettes ve
retésével, s a küldöttség tagjai részt vettek a magyar-1SZ0Vjet 
vasúti együttmúködési bizottság évi ülésén. valamint az Északi 
járműjavítóban a Szovjetunió fennállásának 50. évfordulójára 
rendezett ünne!)6égen. Ez alkalommal a vendégek dr. Mészároo 
Károly mirúszt.erhelyettee, a MA V vezé1igazgatója és Görbicz 
Sándor, a Járműjavító igazgatója kíséretében megtekintették a 
magyar jármújavítóipar .,fellegvárának" egyre jobban kor
szerűsödő murukahelyeit, s elbeszélgettek azokkal a dolgo
zi>kkal, akik a Szovjetunióból vásárolt M62-es Diesel-moz.. 
donyok idÖSLako.s javításait végzik. 

- Tapasztalataink alátáma ztják a forgalmi és vontatási dol
gozók véleményét: a s�ovjet gyártmá.tlyú gépek kitünöen be
válfak - tájékoztatják az üzembeliek Ga.vrilov miniszter-

helyettest 

V. Sz. Gavrllov szívesen tett eleget a szocialista brigádv� 
. kérésének: emléksorokat ír be a brigádnaplóba 

(Laczkó Ildikó felvfteiet 
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H Ú S Z  É V I  V E R S EN Y Z É S  UTÁ N Elhunyt Ágoston György 

f ótb Géza abbahagyta az aktív spo1·tot Agoston György elvtárs, a 
Küzlekedes- és Postaúgyi Mi
ruszterium személyzeti osztá
lyának vezetóje, a mini>zté
rium pártbizottságának tagja, 
a Szocialista Munkáért ér
demerem ezüst fokozat, a Ha
za Szolgálatúért érdemérem 
ezüst fokomt, a Közlekedés 
k.ivaló dolgo„ója. Kivaló va
sutas e· több más kitünteté 
tulajdonosa, életének 57. évé
ben, 1972. december 30-án, 
hos z:rn tartó súlyos beteg ' 
után elhunyt. 

kalársa volt. 1937-tól az Utus• 
ellátó Valli.lat személyzeti 
osztályának. 1958-t.ól pedig a 
KPM személyzeti osztályának 
a vezetőjeként szei-��tt érde
m,;!kel. Amikor a párt a mun
ka ·hatalom \édelmére létre
hozta fegyveres s.:en·e,elét, 
az elsólt közölt jelentkezett a 
munkásórs<!gbc. Itteni szole,:"1 -
latáért 1961-l>en Munkásőr 
Emlékérem kitüntetésben re
szesült. 

A Szombathelyi Haladás súlyemelö edzöje lelt a sohzoros válogatott 
sportolóból 

- VtRADAS. A szombathe
lyi júrmujat"itóban 94 dolgo=ó 
1ele11tkezett a Vietnami De-
mokrnttkus Kö::tcirsasu.g 

A napokban búcsúzott el a>. 
aktív sportolástól az egyik 
legeredményesebb vasutas 
sportoló, Tóth Géza, a Szom
bathelyi Haladás VSE ver
senyzóje. Az egykori súly
emelő világbajnok két évti
zede a magyar és a világ 
sportéletének élmezónyébe 
tartozott. Naizy tiszteletnek, 
megbecsülésrek örvend a 
vasutasság nagy családjában 
is. Húsz esztendeig sikert si
kerre halmozott. Kimagas
ló sportpályafutása szerencsé
sen párosult  példás emberi 
magatartással. Egyi;zerúsége, 
szerénysége, nagy humanitá
sa állandóan növelte 1.isztelói
nek táborát. 

Bejárta a "ilágot 

1952-ben, húsz évesen je
gyezte el magát az „erósök" 
sportjával. Két év múlva az 
MTK igazolt versenyzője lett. 
Közben elvégezte a Testneve
lési Fóiskolát. Testnevelő 
tanárként, 1959-ben keriilt 
vis.,za Szombathelyre, a Ha
ladásba, s már mint ma
gyar válogatott, a sportág út
törője lett a dunántúli vá
rosbain. 

A cfmereJ mezt 1956-b(!n, 
Meissenben öltötte magara 
első ízben. Aztán még öt
venhatszor képviselte hazánk 
színeit különböző rangos, 
111.emzet'közi versenyeken. Be
járta szinte az egész világot. 
168 ízben javított magyar 
rekordot, váltósúlytól félne
héz.súlyig a Szombathelyi Ha
ladás VSE súlyemelő szak
osztályának versenyzójekén t. 
Tizenkét alkalommal nyert 
magyar bajnokságot. A Duna 
Kupán tizenkétszer volt elsó. 

1966-ban , ilághajnok 

Sportpályafutásának csúcs
pontjára 1966-ban érkezett :  
Berlinben t'ilágbajnok lett. 
Világbajnoki második he
lvezést kétszer, harmadikat 
ötször ért el. Az 1964-es to
kiói olimpián második, az 
1960-as rómain negyedik volt. 
Az Európa-bajnoki címet 
1964-ben Moszkvában és 
1966-ban Berlinben mond
hatta magáénak. Uicy·anebben 
a mezőnyben két íz;ben a 
dobogó második, egyszer pe
dig a harmadik fokán állt. 

A véletlen úgy hozta, hogy 
e válogatottságtól való bú
csúzásra Meissenben került 
l!Ot", ahol annak idején elin
dult a kiváló sportember si
kersorozatainak útjára. 1971 
májusában mondott le a 

Szabó Antal főtitkár méltatja Tóth Géza érdemeit a Haladás 
úJ súlyemelő-csarnokában rendezett ünnepségen 

11álogatott kerettagságáról. 
Egyesületében, a Haladásban 
azonban még másfél évig ak
tívan versenyrett és szerezte 
a pontokat. Emellett szünet 
nélkül nevelte Vas megye te
hetséges fiataljait. A múlt 
év szeptemberében állt utol
;ára dobogóra. Azóta teljes 
erejét és tudását a szakmai 
irányításra fordítja, mint 
mesteredző. Ehhez kitúnó 
telt.ételeket teremtettek 
Szombathelven : 3 miUió fo
rintos költséggel korszerű 
&úlyemel6 csarnok épült. Tíz 
d-Obogón készülhetnek falai 
között a fiatalok, a verseny
zők a különböző erómérkőzé
sekre. A csarnokot Tóth Gé
za vi zavonulásakor adlák át 
rendeltetésének. 

neki. Részt vett az ünnepsé
gen Horváth Miklós, a 
szombathelyi városi pártbi
zottság elsó titkára Is. 

Tóth Géza megi!letódötten 
mondott kö,;zönetet a támoga
tásért, és bizalomért, amit 
mint versenyi:ó, s mooteredzö 
eddig kapotl 

Szelei Teréz 

Somogy me;:yei zse:lér szü
lők gyermeke volt. s elótle is. 
mint a dolgozó nép sok száz
ezer fia elót t - a felszaba
dulás nyitotta meg az utat a 
felemelkedéshez. A tehel.sé�e� 
kommunista munkás a p,irt 
Somn;:ly megyei bizottságának 
politikai munkatársa, majd a 
kaposvári Yárosi púrtbizott
«ág szervező ti tkára lett. 1931-
ben pártmegbizatá� al küldték 
a vasúthoz, és 1 956-ig a vasút 
politikai főosztály vezető mun-

A szerkesztőség üzeni 

StílCll Ferenc Hatvan : Hoff
mann Jouct veszprem\: ars ny : 
Havran József Keverm ; Karsai 
Gábor szeged : Kecskés Gábor 
Debrecen : Fogas Pál Szentes ; 
Szabó Miklós Szombathely ; Dol
dl7. llr Gyula Békescsaba : Jármi 
Zoltán Záhony; Kisvárdai János. 
Pál István. Uglyat Sándor Mis
kolc: Hortobá�yl István Bp. Fe
rencváros : levf'lf'lket lapunk. anya
g&hoz felbasz.náljuk. 

subadltal Jvzsct Budap t :  
Horvti.th Jt ,zs fné Pusztaszabolcs : 
leveleiket illet�kes bet3·re tovab
bftotluk. 

KOr.ölJQk l78k9"zen·f'zetl blzott• 
sá,:alnkkat, minden oh·ac.ónkkaJ, 
hog,· a l\Ia,rYar ,·a�uta SLerke.sz.
tőst-�fnek es a vasuta. • zak ...:er ... 
,ezttnf'k mint Onálló po taflókkal 
rendf"lkf'zó 7e-rvnek 1426 a po,· 
tat frAn}'ító.'76"1&. A kerillet. 11· 
letn, aiz ut<'a c;;zerlntl trAn,·ito
c;zi.munk - mint azt má.r e-Jii70 

A minisi:t�rlum pftrtbizott
sagának - hos,zú Időn át a 

párt-végrehajtóbiwttságá
nak - tagjaként is k:emel'n:e
dó munkát vég„ett, el ;ó:,;orl>nn 
az a�t,ició e propaganda 
munka területén. 

Séib o� műtétje után •nég be
j.i,•t dúlgozni s munkat.-'irsal 
reméltek, ho, · \l .. zan ·er, 
e�ész,"'gct. SaJnos nem íi:,· tör
th t. A s1.ocializmus odaadó 
hívzt. elvhű kommunistát, a 
kö7Jekedés kiváló vezető sz -
mélyiségét, kollégánkat é.� ba
rátunka• vesztettük el Agos
ton Györc:y szem lyében. 

Lakáscsere 

JJr•er�!ntm PécS. Páfrány 
u. 17. i. l o. (UJmecsekolJa) ez. 
nlattt mc1sfclszoba komfortos la· 
.kásom.at budapesti hasonl4>ro. 
Erdeklödnl lehet D· nda Sándor. 
2�-3-8-lO :J86 mellé.ken 6.!J0- 17 
óra közott. 

- Elcserélném Bp. VUI.., Kere
pesi űt. 5. az.. ut, emcletl 2 ai.oba 
komfortos lakásomat. Budapesten 
,akó tény!egca .l!o1A \'-dolgozóval. 
hasonlo nagyságú I. emeleti vagy 
liftes házban Ievó lakásért meg
egyez sel. Számításba J het ! 
, ugy _ szoba összkomfortos, t. 
emcleU, \-"a.GY liftes tanácsi keze
lésben levő lakás I!. Erdek!(ldnl 
lehet : a 422 77 1 telefonon, 15 
óra után. 

,\ U h'nfalos Lnphól 
To, ábbra is tapunkh•n I ka,111tiik - 106". 

�·:z�1!1:.k .:��ti!i.���l�-i� •�rJJ: ve!uHJ'::i��,��
b

t ! ·J:1���k a <,port szolgálatában ketló belye · 1 figyelmébe JánlJuk a következő
ket ; 

A kettős esemény alkal- .--------------------------7 197?. hi SZ. sú.mból : 
mából ünnepséget rendeztek 

A NA GY E GY Esu· ·L E T E K  NYOMA' B A  N !�'t/�,.1
0
7.,:indsz��es1iésc�j M

AV• az új csarnokban. Lakt Lász-
1 15 063 197:!. 2. B. Tnrsadal• ló, az egyesület elnöke kö- ml ösztöndlj-adományozll • az ösz• 

szöntötte a megjelenteket, 
I . MA'V MTE t 

, 
k zt'lya tOndijasokltll! Való foglalkozás 

majd Szabó An.tal, 4 Vasutas- a Kiskunha 3S1 ornaszs!a os a ��s! k dmmcnyQk &zabé.lyozá• 
szakszervezet főtitkára mél- 1 1 1 785 1972. 4. e. A Iakblr-tatta Tóth Géza portoló! és Meplakulásának 

ttz.ed
ik 

szcn a Kl:Jc�i � �:J:L�
1
•�ök��:�ésJ::�1

á
�nt."� emberi érdemeit. Hangsú- évfordulóJahoz közeledik a ges ker etszAmtt.i.s. lyozta, hogy nem búcsúzunk Kiskunhalasi MÁV MTE tor- MTE egyike volt annak a k Pályázati telhivAs szakközépls-Tólh Gézától, a kltúnó vas- na,;zakosztálva. Ahogyan az egyesületnek. amelyek min- kolal gazdasás1 vezet61 állás betol• 

utas sportembert-01, hanem évek múltak, úgy erósödntt den koro<;ztál ·ban olyan \"er- tésére. 
egyszerűen tudomásul vesz- évről évre a szakooztály Is. s,e,nyzöket tudtak nevelni. akik 

1 18 �00 1n3i/VL l. o".2'°1'�1�llsta szük az idő szavát. a váltást, Eredményei már országszerte bejuto• ak HZ országos d�ntó- munku,·ers :,y !rányitása. s,erve-a „stafétabot" átadását. Arra el.Ismertek. be. Az eredményekre is büsz- zese é3 elismer s/mek rendszere a 
kérte, gyarapítsa a vasutas- kék lehetünk : a negyedik he- Magyar Allamvasuiak területén. 
s
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J;ék�n�� mm O '-" e e , - _, .,., �-· ségének javitdsa és munkavédel-becsUletes súlyemelőt bocsás- helyezettje. A serdülo csapat mint a Bp. Honvéd, a:z Újpesti ml azerve.oet erósitése. 

son számy-ra. Beszéde végén mLnd.'tét O<;Ztályban az ors-z.í- Dózsa, a Budapesti Post.á5, Tájékoztató a ,egéiyezésl nap-
megjutalmazta az ünnepeltet. gos döntőbe jutott. Euel vagy a v,d&lek közül Pécs. tár me&Jelenésér6L 

együtt ezt Is elmondhatjuk, Ezután Szabó Béla, a szom- hogy az ifjúsági elsó osztály- Szakosztályunk méltán bils7-bathelyi igazgatóság vezetó- k�'�<edhet azzal !" hogy Itt j ... l ' l t  é kf ánt t " b ban már aranyjelvényes tor- = -. e gr .. ,u a s v ova - nevelkedik a Debreceni Or-bi Jó munkát Tóth Gézá- násza is van a sz;ako.'<Ztálynnk, 
nak, s ajándékot nyújtott át Takács József személyében. sz.ágas úttörő Olimpia n.égy

=res bajnoka: Paprika Jenó 

Egészségügyi llfinisztériumú
nak arra a fellüt•ására, amely 
a Népszabadságban jelent 
,neg. A járműjai:1tó dolgozói 
január 3-5-én adtak t·ért a 
szombathelyi t:érellátö kö.:
pontban. ez.::el is kifejezt:e 
szolidaritásukat a VDK sokat 
szenvedö népe iránt. 

- A Szov Jetunió fennállá á
nak 50. évfordulójára indi
tolt munkaversenyhez a hat
rnni vontatá�l fónökség fia
taljai Is csatlakoztak. A KIS:l 
II-es alapszervezetéhez tarto
zó 36 i fjú vasutas társadalmi 
munkában vállalta. a kocsi
javító tetőzetének betonozá»i 
munkálatait, ezenkívül több-
letmunkaként végzik el tiz 
• zemélykocsi részlegviz.sgá-
ját, illetve nagyjavítását. 

- ELŐADÁSOK A szoi·

JETUNIÓRÓL. A hatt·an-sal
gótarjáni pályafenntartási 
főnökség irodai dolgozóinal: 
szocialista brlgádjába tartozó 
nók: ankétot s::en·eztek, s 
mindegyikük eg11-egy önálló 
elöadást tartott a S.:ol"jetunió 
szerepéről, tájairól. kü1- és 
belpolitikájrirol. a nók és a: 
ifjúság hely::etéröl. Az elő
adásokat filmt•etítéssel tették 
színesebbé, érdekeseb�i. 

- Yasota ok lakóhelyükért ! 
Zagyvaszántó község párt-, 
tanácsi és nép!rontvezetói el
ismerésüket és köszönetüket 
fejezték ki Apc-Zaeyvaszán
tó állomls Béke, Rákóczi és 
Zrinyi szocialista brigádjának 
a köz�g ja\·ára végzett tár
sadalmi munkáért, a termelő 
. zövetkezetekkel kialakított jó 
kapcsolatért, egy fiatal pár 
társadalmi esküvőjének meg
szervezéséért. 

- A.hol kell. mlndt>nütt se
gítenek a Curtlci határállomás 
mfu t.akl kocsiszolgálatához: 
tartozó táJU I. lZOClallsta 
brigád tagja!. LOk hiú.n 41 
órát dolgoztak a régi óvoda 
lebontásánál. Kevermes köz• 
ségben 75 óra társadalmi 
munkát fordítottak az új or
vosi rendelő előtti térség ren
dezé6ére, ezenkívül patronál
ják az általános iskola kollé
giumának egyik VI. osztályo5 
tanulóját. A brigád 1973. évi 
felajánlásaiból sem hiányoz
nak a hasonló akciók. 

K E R E S Z T R E J T V É N Y 
Az említet eredményekhez 

hozzájárult. hogy 1972. január 
!-tói a sportiskola is segíti az 
utánpótlás neveLl!-.t. Va-rmak 
azonban gondok is. Ezek közül 
a legnagvobb. hogy mik�t 
fokozh:i,tjuk a jó szereplés kel, 
elért sikereinket. A versen11-
zök léts=álTl{J t>g11re nöi,ekszlk, 
de .�zilkü! 11::: edzések lehetősé
ge. mert htányo::nak a fels=e
relések, tornasz�rek. E gondok 
megoldására helyi er-óforrás
ból kev · mód klnálkozik, sót 
mondhatnánk. hogy lehetősé
;leÍ:1:1< egyenlőek a semmivel. 
S a központi szervek? Lehet
s}qe.-. hogv n,,.m tudna.1< az Itt 
felsorolt eredmények.ró! ? 

,. i,szlntes , f. A kllzelmúlt Je
lentos évfordulója. 1 3. Orosz 
le nynév. 14.  . . .  Adam Friedrich 
( 1 7 17-1  799) Goethe tanára. 15. 
l'.\em hajlékony. 16. Szemét rajta 
fcleJtó. 17. Közei-keleti politikus. 18. 
B,lnyaváros. 20. Nem nálad. 22. 
Egy tétel. 21. Zudll. 25. Régi 
cím rö,iditése. 27. 1055 méter 
m ga,; he�y Görögországban. 29. 
Afrllcal főváros. 31 .  A. 0. 0. 32. 
K mondott betú. 34. Módszer. Ide
gen szóval. 36. Kert-t. 37. Főisten 
a germán mitológiában. ::;9. Azslal 

állam. 41. Német mozi. 42. A Nap 
latin neve. 4•1. A török Don Juan. 
46. N emel személyes névmás. 4 7. 
Monszunban van. 49, Vándorló, 
pásztor nép. 5 1 .  VIS67A : régi ru
hadarab, névelővel. 53. • • .  na, a 
mocsári hód prémje. 54 Elemér 
becézve. 56. Az USA egyik álla
ma. ,,a. A ló legmagasabb pont
ja, névelővel. 59. Wemcsak tegnap. 
60. Neves francia futbal.11.Sta volt. 
62. Európai határfolyó. 63. Ritka 
férfinév. 65. A csomagolás súlya. 
67. Egészen klva.tó. 

FOrr4leges: 1 Résn·éttel tevő. 
!!. A7. edényeket \s ,édl. 3. Elalélt. 
4. Dunéntult megye. 5. A család
hoz tartozik. 6. Betúpótlással me
se. 7. Testének hege. 8 • • • .  EUenne 
(1802- 1692) francia fró és poll• 
tíkus. 9. E. M. 10. Petet rakó ro
var. 1 1 .  Vissza : ég1test. né,·eJövel. 
1 2. Folyó Jugos,Jávldban. 16. 
Lengyel gépkocstmArkn 21 .  Az 
Erdélyt Havasok teema1tasabb csú• 
csa. 23. Azonnal, de fordítva. 25. 
Hajó része. 26. Fényképezőgép
márka. 28. Fúvóshang�7er. 29. 
Ipart növény. 30. . • .  Alexander 
(1847-1920) osztrák geográtus. 
32. Tatár méltóság. :n. A Ratna 
mellékfo!l·óJa. 31. Római 10 19. 
3.5. Slksá� Polesstinában. :le. Fo• 
lyadék. 38. Görög oszloof6. 40. 
Bellit'& tartomány. 41. Megs1lnl ö
dött vízt?Ö7- 4'.l. Hírrs gyomai 
nyomda. 45. Töltis. 47. emc"8k 
szép. de . . .  48. Terméketlen t,
la!. 50. NVUl(atl �ót király. 4 1 0-
ben elfo!llalta Róm�t. 5 1 .  Ellrta 
vala. fi2. Juttatott. fi4. Vls7I. ci
pelt. 55. Oltmánva. �A . . .  inksn. 
n 828- 1 006) fró _.. notltlku•. �7. 
Nem 11'1V&t. SR. ,•ört;c; .. ter1errt ki
köt'5. 59. Tiyf'n dmPn jl"ff"nt mf"� 
a S#o,zava ets:� c;,-1\ma. 61 .  An
,n,alran11. R-1. K. H. 66. Az ar• 
gon ve$:!yfele. 

BekOld•nM, A vtzszlnt<es t .  és 
a ro1111llleges 59. 

Bekflldésl batárldll: 1973. feb· 
ruár 10. 

Az eUlzll lc�re,ztttltvény h•lv•• 
megfejtEse : Beszámolók a kollek
tlv szerződés végrehajtásáról. 

Egy-egy k!lnyvet n)·.ertek az 
1 972. �vt 24. számunkban meg• 
1:��::é:��
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9700 Szombathely. Nádasdi u. I I ., 
Bát;yt Sándorné 4625 Záhony, 
József Attila u. 4 .. Baf:l.zs Ferenc 
1 155 Budapest, xv.. MAV-telep, 
Testvérlsé11 tér 1. 2. ajtó. Németh 
Arpádné 8800 Nattvkanlzsa. I., 
Bolgár hadsereg u. 12. nr. l�pcső 
L 1., Kováts Judit, 8192 Hajmás· 
kér. Középs5 ll. 6. 

Tóth Sándor 

AtAGYAR VASU'l"AS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lap1a 
szerkeszt! a ,zerkesztll bl:r.ottsár 

r6szerkeszt6, Gulyb Jánoe 
Felel6a sterkemt6, Vtst Ferenc 

Szerl<eszt6ség: 
Buc!apest VI.. BenczQr utca 0. 

Teteton. Yirost, t2&-B7Z, 
Qz.emt : lt-TI. 

Kiadja ée terje,ztl, 
• Népszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest Vll , Rákóczl 6t IM. 

Telefon: Z24-llt 
r.evélctm: Bp „ Pf n. 

Felellls 11:ladó: Gibor Márton.. 
• Népszava t,apkladó Vállalat 

tcazgatóJa 
CsekkBzámlM•ámunk , 

MNB Zlil-U 83t 
lzlue �D70mda 

A Magyar Államvasutak 
Budapesti Igazgatósága 
felvesz 
elsósorbon budapesti, kiemelt bérezés mellett 
Budopest-Ferencvóros és Rókosrendezó óllomósra 
1 8--40 év közötti férfi dolgozókot: 

• koc:sirendez6 

• sarukezelö 

• ,onatfékez6 

• rált66r-váltókezelö 
munkokörökbe. 

A kiképzési idó: 6 hét. Ez olatt o bérezés t 550-1850 Ft. 
A szorgolmos dolgozók 1500-2000 Ft szerzódésl elc51eget 
kophatnak. A szakvlzsgo megszerzése utón a kereset, 
havi 210 óra munkával 2400-2800 Ft. 
A sorkötelesek Budopesten külc5n kedvezményben részesülnek. 
Az évi J6rand6sógon kívül havonta 3 plusz szobadnap Jór. 
Jelentkernl lehet oz óllomósok munkoOgyf vezetc51nél 
vagy a Budapest-Keleti pályaudvaron !evc5 
Központi Munkoerö Felvételi Irodán. 
VARJUK a vosutas dolgozók hozzátartozóit. barátait, 
Ismerőseit. 

A MAY BUDAPESTI IGAZGATOSAGA 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
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Mindenkinek segíteni  kel l  

a munkásélet megkezdését 
Hogyan fogJaDroznak a 11111nkáóa lépő liat11lokkal a misko/ci•rontatási főnökségnél 

Az ifjúság felnőtté válásá
'l\ak, életútjának e!O' ik legje
lent'56ebb, meghatározó szaka
szát képez.i a választott pá.lyá
hoz vezető út utolsó része: a 
munkllhel1fÍ beilleszkedés. A 
munkás életút tényleges meg
ke.zdese, az alkalmazkodási 
problémáikból eredő kon1Iiktu
:;ok mer':értése, a .fiatalokkal 
való foglalkozás mikéntje ma
radandó hatást gyakorolhat 
,egy-egy emberi sors alakulá
sara. 

Nyolc mérnök, 
harminc szakmunkás 

A mískolá vontatási fönök
segnél jelenleg 8, egyetemrol 
kikerült mé.rn.ök es 30, többsé
gükben érettségizett s=akmun
kti& ismerkedik a vasu.tasélet
tel. A velük való foglitlkozas 
jelentős feladat elé fJlitia a 
s-rolgálati hely társadalmi es 
gazdasági vezetfüt. 

A von�a .... �i főnökség 1gye.1<
szilt megfelelni ez irányú fel
adat.ainak, melyhez az igazga
tóiság sz,emélyzeti és oktatási 
osztálya is segítséget nyújt. A 
mérnökszaJcképzésben az egyik 
font.cs ,fel,ad,atot a forgalmi 
szi.kviz:;gáro1 va.ló felkészülés 
3eLento, melyd az oktatá6i fó
!lökségen rendeznek társadal
mi munkában oktató szakem
berek segítség vel. Ezen túl-

szakemberek, aki'khez: a képzés 
egy-egy :fázisában kerülnek, 
őszinte szíwel és legjobb tu
dásukkal igyt:kezzenek - a 
vasutaspálya megismertetésé
vel, megsrerettetésével - se
gíteni náluk ezt a folyamatot. 

A fiatal szakmunkásoknál 
arán11tag kedi•ezöbb a helyzet. 
A szakmunkásképz.él,., illetve 
szakközépiskolai tanulmá
nyaik ideje alatt a psári ter
melési gyakorlatokon részben 
már volt alkalmuk megismer
kedni a¼ üzemmel, az ott dol
gozó emberekkel, így a mun
kahelyet már munkába lépé
stik alkalmával tobbé--kevésbé 
.,otthonuknak" érezték. 

A fiatal szakmunkásokkal 
való foglalkozás is terv::zerű. 
Bár többségükben a kepzel.tsé
gükne!k megfelelő, kvalifikál
tabb munkakörökben d,,,goz
nak (villam06. Díesel-mo-.1:
donyjaviws), távlatilag pedig a 
korszerű járművek mozdony
vezetői lesznek, ,.ve.;igvezetilC 
őket az ti7.em egész tertileté.n, 
hogy atfogó ismereteket sze
r<!Zrellek. Ezen túlmenóen he
tenkénti rcndsz.eres 6Zakroai 
oktatással igyekezne.le a szak
ma konkrét isn1ereteil-e megta
nítani 6ket. 

Ezek a fiatalok altalaban 
nagy ambíciót éti érdeklódkt 
ta.nú:;itanak, s 4 megkérdezet
tek kii,étel nWdil életcéljuk
nak tekirúik a va.,utaspalyat. 

A k.EU!ő =lanun'kások több
sége is vasuta>-gyerek, ami elő
segíti a vasúthoz \'aló kötődé
süket. 

Többet v6rnak 
A t,czetókön kívül a mun

kahely dolgozóinak is segíteni 
kell a fiatalok beilleszkedeset. 
A:z. ott dolgozó szakmunkások 
közül SOk-<l.ll becsülete,;en, sze
retett.el és türelemm l nevelik, 
tanítják a fiatalokat. Éppen 
ezért elítélendő, hogy egyes 
munkahelyektm olyan jelensé
gekne!k is tanúi lehetnek, 
mínt például $Zerszámlopás, 
dur1>a beszéd stb. Ez sokszor 
csalódást ok07� es lerontja 
előtttik az idősebb szakmunká
sok tekintélyét. 

A vontatási főnöksel-\ part
és szaksze1-Yezetí szervei 
gondosan, figyelemmel kiserik 
a fiatalok sor:,,át. Igyekeznek 
problémáikat rende-,mi, é,; se
gítséget: nyújtant szakmai, po
litikai fejlodesükhöz. Az elbe
szelgetés soran 1.e11i tartntták 
4ZOnba-n kieWuitőnek a helyi 
KISZ-szervezet tet•ekenys,;gét. 
A fiatalok lendulete e teren 
magasabb igenyeket támaszt. 
Szervezni. irány[tanl kell ol<'et, 
hogy munkájuk t, aktivi!á.su-

t nem célok rde,;ében 
hasz.nosítbassák. 

menöen a hatosági járrnűveze- 1--------------------------
tfü vi:c:sgára történő íelk�szü
lésben Is segit,;eget nyújtanak 
es Jehet&.éget bizt,os!tanak a 
mémokciknek a mozdonyvere
töi tafolyamok öissz,afoglaló 
foglalkozásain való részvétel
re, melyen kereszt.w lehetősé
gük van a tanult anyag rend
u,erez.é,,ére. A mérnökök kép
zesének l.ervl>?.erű irányítását, 
a feladat font,osságának meg
f;,lelóen. a vontatási főnőkség 
főmérnöke végzi. 

A korszenl mozdonyok és 
berendezések hamar felkeltet
ték érdeklődésüket, s vonzóvá 
teszik számukra a vasutat ak
:kor is, ha nem értenek min
denben egyet az elavult kikép
zési tematikával. 6 mar nem 
:;zivesen veszik a gőzmozdony
n.ral kapcsolato6 vi2.sgaköve
telményeket. Kétsegt.elenül 
ideje lenne ti már több év óta 
'l.flérl oktatá.d reform idevo
natkozó elképzeléseit i8 reah
zálni, 1 a fiatal mérnökök 
munka.helyi beilleszkedését ez
:el is eló&egiteni. Figyelmet ér
demelnek. az áltáluk tett meg
figyeléM!k is, melyek közül sok 
a megszívlelendő. }'elvetik. 
hogy a reswrtos mérnökök sok 
időt töltenek el olyan mun
kákkal, mint peldaul szer
l!Zámkétl:z.ités, átadás stb., ami 
nem kíván főiskolai-egyetemi 
képz.ettseget. 

Őszinte sz'ívvel 

Jfju memökeink többsége 
vasutassztilők gyermeke, ig;y a 
családi trad1ció átsegíti őket a 
kezdeti nehézsegeken. Szüksé
ges azonban. hogy az.ok a 

Szabad az út az érvényesüléshez 
Nöfelelosöket és KISZ-titkárokat jutalmaztak 

Debrecenben 

án<lor nagy elis-

Szamítógépek a MÁV Tervezőnél  
A MAVTI kibernetikus mér

nökei es dolgozói az utóbbi öt 
PVben közel 50 specío.li& szá
mttággépesité,ii programot dol
goztak ki. A cél az volt, hogy 
a programok. ala.kalma7.ásával 
inagytömegú ru tin.,;zanu tási fel -
adattól mentesítsék a tervező.. 
ket. 

A műszaki tervezési munkát 
&egítő programok mellett 
1973-tól negyedévenként ío-

Tudósítóink íriák: 

Elismerik, megbecsülik az újílóf<11t 
Negyedik ötéves tervünk vasútra háruló feladatainak véc

reha.jtása során fontos szerep ,·ár a.z újítómo-zgalomra is. Se
gítjük, támogatjuk ezt a mo-zgalmat, bátor kísérletezésre, al
kotó keweményezésre bu7Alítjuk a vasút újítóit. Közös érde
künk a műszaki fejlődés meggyorsítása. a munkamódszerek 
korszerűsítése. a munkakörülmények javítása. S arról, hogy 
konkrétan hol is tartunk az 1í,iítók segit�sében, munkájuk 
megbecsülésében, ei,útlal tudósítóink írásai ala.pjáu :;'Zá.molu.nk 
be, 

Negyedévenként értékelnek 
A pecsi igazgatóságnál a 

szakvonaLi és a moz.galmi ve
zetés napirenden tartja az 
újítómozgalom helyzetét, tö
rődik eredményeivel - írja 
Halmai János. Negyed
évenkent értékelik az eredmé
nyeket, s ezeket igazgatói uta
sításban t.esztk közzé, kiemel
ve az adott időszak legered
nién yesebb újttóit is. A cso
mópon tl vr.r;,eny szerves re
szeként értékellk az újítások
kal. az újitóklral való lelkiis
meretes foglal'it<Yd,st is. Az 
utóbbi években rendszeressé 
vált az ují{ási honapok szer
vezése. 

A gondos tr.rődés eredmé
nyeként, ha lassan Í:,, de meg
mdult a fejlodes a pecsi 
iga7..gatós.,g újítómou;almá
ban. Amig 1971-ben 276 újí-

tá.5-t java.,latot adtak be, 1972-
ben kilenc hónap alatt már 
310-et. Az elfogadott újítási 
javaslatok száma 81-ról 98-ra, 
a bevezetett újításoké 73-ról 
96-ra emelkedett. Az újítások 
révén elért gazdasági ered. 
mény 603 ezer forintról 1 

millió 192 ezer forintra 11átt. 

A pécsi Jgazgai.&;ug legjobb 
újitru közé tarto,.i.k Bodócs 
József, Szokol Imre, Kvell Já
n-OS és Molnár La3os a pécsi 
vontatási főnökségnél; a dom
bóváriak közül Vándor Mihály 
vontatási, Szalai József, Vin
cze János és Vörös József 
szere.a.rí, Kiss úuzlö és Ge

lencsér József építési dolgo-z.ó, 
Szekszárdon Sélley József pá
lyamester és még sok.an má
sok. 

Cél jutalom a legiobbaknak 
Az ujit-,s1 ügyinterok tav<UY 

meghirdetett versenyére 33-an 
neveztek a szegedi igazgntoság 
területén. Az év végével - ír
t,a Kel'skemét, Ferenc - érté
kclték az eredményeket és 
meg ls jutalmazták a 11 újí
t.ás.i úgyinté-1.v,. alti megfelelt 
a verseny követelményeinek. 
A= igazgato,ug ttgyo.nekkor 
megjutalmazta a mozgalom
ba.a eredmé11ye,en te,,ekeny-

merlették - olvastuk Boros 
Zoltán levelében -, akik tá
jékoztatták az.okról a műhe 
lyek dolgozóit. De nem álltak 
meg ennél : mozgósítottak a 
versenyre és mo.guk is res.."t
vettek abbo.n. 

Az eredmények tokozása ér
dekében több alkalommal ren
deztek. úji tá:Si hónapot. is az 
tizemben. Az ennek soran be-

érkezett javaslatokat soron kf• 
vtil bírálták el és az arra ér
demes újítókat jutalomban re
szesftetLék. Az üzemben u.er. 
vezetten segíti az újítók, el
só.sorban a munkásújítók te
vékenységét a müsz.akiakból 
álló smktanácsadó gárda. 

Az óév végén már értékel• 
ték a szombathelyi járműja
vító újítási versenyét. C,etet 
Ferenc múve,.ető, műhelybi-
7.0ttsági tag érte el a legjobb 
eredményt, az újítók köztll, 
míg a szaktanácsadók verse
nyét Kopcsándi György nor
matechnológus nyerte. A ;ár
múja1.,'itö vezetősége 26 ezet' 
forint jutalmat osztott u.ét 4 
40 legjobb újító és szaktanács
adó között. Amikor sor került 
a jutalmak ünnepélyes át
adására, kérték az újítókat, 
és a szaktaruicsadókat, hogy a 
még jobb eredménye.lo-e való 
törekvé.s jegyében segítsék az 
Jzem 1973. évi újítási feladat
tervében foglaltak megvalósí.. 
tását is. 

December közepén újítás! 
ankétot tartottak a mi.skol.d 
járműjavító-üzemben. A be
adott újítási javaslatok száma 
20 darabbal magasabb volt, 
mint az előzö évben; és az el
fogadott újít.ások szúrna rs 
nőtt. Az újítók által az év el
ső háromnegyed ré&,.ében be· 
adott újítások megtakarít.á:,a 
eléri a neg_; edmiJliót. újítási 
díjként pedig több mint öt
venezer forintot fizettek ki 
- írja Pál István. 

A járműjavítóban az újítá
sok beadásában a gépimeg
munkáló osztály újítói járnak 
az élen, mig a szakvéleménye
zők versenyében jelenleg 
Tóth Jözsef főtechnológus, va
lamint Török József és Petró 
István technikusok tüntek ki 

kedó újitnkat es szakszerve- ,.... _______________________ ...;._ 
zct, Clktivistakat i.s. 

Al: Ol'!iza!(v. versen;- befe
jeztével a szegedi iga;,.,gatvsá 
- szak.,wn·e.1:etiink területi 
bízott.ságána • egyetértésével 
- a ,·a.sútra háruló feladatok 
megvalósíf.a�á.nak clóse�1te,�
re menhirdette az :19; 3. éi:I 

·.j•tá�, rer.enyt. A not'ember 
30-iv tarró versenyben leuiobb 
err.dmenyeket elérő szolgálati 
helve.k és uJitá , úgyintezöik 
ri.'�ére 40 300 formt céljutal-
1n,,r tűztek ld A l�jobb uj1-
toil:at kítiinlctésl>en és egyéb 
Plismeresben Is reszesítik. 
Mindez onmai::aban is az új1-
loi munka fonto,sá;:;;1., megbc
csül6et ti.Jkrö�. 

Muszaki :.zaktc,nácsadás 

H E LYTÁLLTAK AZ  ŐS Z I  FORGALO M B A N  

Vándorzászlót nyertek a debreceniek 
A mult év szeptemberében 

vándorza3zlót rendszeresített a 
debreceni a...('''-!'i(]C.Zga!.(.'is� is 
a szak$zcrvez.rt t.-ri leil QIZ<Jtt
ság,a, amelyet az 061li. forga
lom száll.it.ási fel.adatait leg
jobban tel;esító S'ml.g.álati 
helYnek ítélnek oda. 

A vandorzás:t..ló elnyerésére 
1rányuló mu.nk..werseny érté-
kelése a napokban megtör
tént, ,. az I. l'Mportú állom.a• 
sok közül ez alk.o.lom.mal Deb
rec�n eredményei b1:cmyul
ta.k a legkiválóbb114k. Az ál-

k,ni.iis dolgozói - mint az ér-
tékelők megállapították 
ne,:nc,,.a_:c az őszi for.;alnu fel
adai�l oldották meg ,;.ike
t"esen hanem egész évi tervü. 
ket e'.üzem.�nlen teljesítet
ték.. 

Az elnyert vándor�ohoz 
530 ooo fonnt jutalom i.,, járult., 
amelyet az ő,;z.i focgalm.i cél -
kitűzés teljesítése, valamint a 
bértömeggel való helye� gaz
dálkodás alapján oszlott ki az 
állomás gazrlasá.gí, párt- élJ 
szakszervez,eti vcret&sége. 

Az o lvasópályazat nyertesei 
a miskolc i  iármúiavítóban 

I rányvonatok 

Dunaújvárosból 
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Szakszervezetünk nemzetközi munkája 
n

anuár 12-én t.'irgyalta m. elnökség 
szakszervezetünk 197'2. évi nemzet
közi munkájárol aoló jelentést. 

melyr6! az elozo s-dlmban közölt tudO&í
tásban már rovld tájékoztatást adtunk. 

A szak>.-renezetl munkában jelentős sze... 
repe van a nemzetkozi tevékenys!gnDk, 
his7Jen a szakswrvezet! mozgalom a vi
lágméretekben folyo osztályharc fontos té
nyezője. A szakszervezetek a proletánnter
nacionalizmu.-.hoz h1ven., cselckvo rt!Szese1 
az antnmp I ista harcnak. akhv támo
gatói <'S tői a tarsadalmi halad1sért, 
a fu!lge len ert fob o küzdelemnek. 

A SZOT XXI. kon;;r zusa határü7..atá
nak $7.ellemelxn vei;zctt nemzetkö:ti te
vékenységün mindig eo:eknek a c"'lkltúz\_ 
seknek a me va!ósit.á. át szolgálta. Arra 
törekedtürtk, hogy kapcsotataink nöeelésé
vel a dolgozok, a szakszervezetek össze
fogwt, a b?ke ügyét erősítsük. fl<!Ve'.e'll
be véve az eróVISzonyok ala'rnlását, az új 
jeleM ��eket és l<>he· 5sél!e',et. 

Külonösen nagy gondot fordítunk a 
testverl swe-lalis•a orswiiok szak�;,;e,:-v<.>ze
t 1vel megJevo kapcso'ataink elmélyítésé
re Uttmúköd� unk erosítésere. E1mek 
er�menyeként kapcsolataink egyre erő
telj�ebbé vállak, A JÓ kapcsolatokat segt
tette elö a szocialista. országok 1"ttsuta., 
naks=ervezctei fötitkarainak kcnzultatiD 
találko::o)a iS, melyet mmden evben m 
szociali ta ors;:ág fóv:írosá ban tartanak és 
olyan fontos témákban han<:o1iá'< néz.,.�ei
ket. mint a s-.<aksrerveze'ek fe1<1r!a'ai a 
testvéri orni"okt-an t:u-+o'' nfrt'·o�n•�s-.:
SZU60k után, va!?v a szaks•.e--vewt'.:'k te,:é
kenysé,ze a KGST XXV. ülésének megvi
lágítás:íban. fi lmondh'ltjuk, hocy az utóbbi évek

ben egyre re'1dS7.er ebbé való két
, több old�lu me,:b zélésekre ke-

rül:t sor eg:,•-egy konkrét témában, Vala
menny, résztvevő országot érintö és ér
deklő konzullativ megbes::élés volt 1972. 
októberben Lvot,ban, a Szovjet Vasutasol: 
Szakszeruezete kezdeményezésére. Ezen a 
találkozon rajtunk kívül részt vett még a 
lengyel és csehszlovák vasutas szakszerve
zet küldöttsége és a résrlvevó orsz.-\gok ha
tárál!omásai kazöttl munkaverseny for
máinak továbbfeHesztéseről és tökéletesí
téséröl tárizyaltak. 

A szocialista országok közül el. 6sorban 
ti Szovjetuniói,al és a lengyel testt•érszer• 
oezette! fejlődtek kapcsolataink mind tar• 
talmában. mind formáiaban. Az NDK t.'4-
sutas .=k"Zé'rveze 1 Is eredménn.s az 
et:(yüttmuköd ilnk. baráti knpcsolat.a1nk 
sokoldaluak A t b i l ta ors� �al 
1s jgyell . .zunk bar.'..ti kapcsolat.amkat to
vább rösítcni, 

Elmondhatjuk, h tudatos1m töreked-
tünk az elm lvilltebb, tartalmasabb ka1>
csolatok k1éoltésérc a s?.OClalista or.,,'V1>(ok 
zakszervez0teivel. i,t:vekezve =1 Is erő

sít-:,nl cgysf>(oolftikankat. Munkánk nem 
V"" n�edm nytelen. 13 "'"· 01at.: ink alnku1asa a f jlett tó

kesors-,;agok szakszervezeteivel is 
lovabb s7..clnsedett . .  Wírú eddig, a 

jovóben is a SZVSZ tags;:ervezetewel, kil-

lllnöam az lglltl erős francl4 éa olasz szer
vezetekkel erősítjük együttműködesünket. 
Ugyanakkor uj kapcsolatok )étel,1 té$ére, s a 
meglevők megtartására törekszünk ai: 
SZSZNSZ-<'zervezetekkel Is. mert széles 
munkástömegeket képviselnek. 

Az angol vasutas szervez.ette! tíz éve 
me,:levö kapcsolata!nkban az 1968-as cseh
szlovák események törést okoztak. de az 
elmúlt évben már bizonyos közeledési 
b.Zándék jelei mutatkoztak. 

1912-bcn euó tzben kapott meghfom és 
látogatott el sza�-crvczctúnk vezcto zintü 
delegációja az NSZK vaStlta., sza.'-surt·eze
téhez. A skandináv országo<t viszonylatá
ban pedig h zú éveken ke ·ztü1 rend-
67..eres a de!eg:tciók cseréje. elsóso::-ban a 
svéd, norvég szakszervezetekk.l ala:rult ki 
igen baráti kapcsolat. 1959-151 rendszere,; 
a kükliltts�1�-:,re a B2!1a Al��l<inos Mun
k.is SziivetsJ:, vas•1•1S sz-:,'ct,:,-'\val Is, 
Aus�'rlával p:xli;t Fi'"'b éve megrete:ó ba
ráti kapcso'atunk van. 

A távoli kontinensek fejlett től<�rszá
gai kózül A?s, ' ban a jap ín autonó n köz
ponthoz, a SOTIYO-hoz tarto=ó Vasutas 
Dolgozók Országos Szövetsegevel épült ki 
kapcsolatunk 1972-tóL 

U j kapcsolat Jött létre az A tuztrállai 
Vasutasok Szakszerrezete Szöretségi Ht
tiatallal, el óso,\>an dokumentác1ok kicse
rélése szintjén. 

a fejlődő országok a világméretek
ben folyó osztályha•c e ·k fó 
frontiát jelen ·1c, ahol a gyarmati 

rendszer végle;;e,, fe:Számolás.i� é,; a tá,-_ 
i.ada:m.i haladásért egyszerre folyik a ha::-c. 
Jgyzl;szúnk őszinte, baráti k-ipcso·atokat 
kiépíteni a fejlöd.6 országok vasutas azak
szervezeteivel, azzal ti céllal, hogy meg
erösödéstlket segítsük. 

A fejlódö országok k'lzül IE'gnagyobb 
mértékben az arab or·zágok zakszerveze
teivel szélesedtek kapcsolataink. AL Egye
sült Arab Kóztársa gba, Szíriába é 
Irakba 1 973-ban meghivá ·t várunk. Bár a 
jelenlegi korülmények - az izraeli agresz
sziók sorozata - lehetséges. hogy meg
hiú ltják a tervezett találkozokat. 

Az alg1ri vasutas szakszervezettel 1966-
ban vettük fel a kapcsolatot, akkor Járt 
itt egy küldöttség, 1969-ben pech eG)' ve
zetószintu dele áció. Marokkoi-al o mult 
évi láto atásukkal tovább erősödótt kap
csolatunk. 

A Jovóben bővíteni k1vánjuk kapesola
toinkat Latln-Amenka zakszervezdelvel. 
El osorban C�Uc, Peru, Panama , utas 
zakszervezetev l. Ezekben az or. zágokban 

ugyunis. a zak zervezetek baloldali irá
ny1ta. alatt állnak. 

emzetközi munká..-ücban jöv ben is 
az.on leszunk, hogy kapcsolatainkat 
tovább S2léles!tsük, a tiWCiali.sta or

&ágokkal tartalmasabbá �k, a fejlődő 
országokkal pedig új kapcsolatokat keree
sünk. E é6Z munkánkat m ltudato-

bá, wr,,l!ZerU bé sz.eretnénk tenni. 
Lak • 

Két évtizeden át kezP 'te 
a ! ... özösség vagyonát 

Hol vnnna., mw- azdt az 
idők. ami.kor csak protekció
val lehetett bejutni a vasút• 
hoz. Kovács András szép szak
mát tanult a debreceni Alföl
di Nyomdában. Könyvkötő se
géd volt, szervezett munkás, 
amikor beállt a gawaság:l vál• 
ság. 1936-ban enn<lk kovctkez• 
lében kenilt at a vasúthoz. 

Idén Január el. Jén ment 
nvu d1Jba Debrecen lilio
ma: rúl és ugyanc:;ak ezen a 
napon vált meg tiu=dalm! 
munklijatól, a szakszervezeü 
bizott,;agban viselt tisztsé é
tól. 

A vasutas-szakszervezetnek 
é;s a kommunista pártnnk a 
legnehez.ebb ldőkb�n, 1945-ben 
lett a tagja. Neki Is szerepe 
volt abban, ho,gy D breeenbcn 
a párt jól m�ezte kap
csolatát a szakszervezettel. Ko
vács András a fordulat éve 
után fontos tisztséget kapott: 
a vasúti.gazgatoság s.-:b-titkára 
lett. Kés6bb ví.!&zakerült az 
állomá...ra. é& ti �kszeroezetl 
btzottsag gazda.sági felelő e
ként több mint két ét,tlzede 
kezelte a közösség vaguonát. 
Mert nyugodtan bes:relhetünk 
vagyonról. hbizen csupán az 
elmúlt évben felmlllló forint
tal gazdagodtak, s a balatan• 
akara:t.yai hétvégi 0dülő, va
lamint a Szárnya, erék kul
túrotthon költségvet Is hoz
zá.j uk tartozik. 

Debrecen állomás szaksze<r
vezeti blrot!Bágához kétezer 
szervezett vasutas tartozik. A 
szakszervezet anyagi eszkó:z:ei, 
segélykerete nem végtelen. 
Voltak és lesznek Is olyanok, 
akik ®"-egy idlíszakban le
maradnak a listáról. De ennek 
okát meg6rtenl, m:ír a szak
szervezeti ok'ató-ne,;eló mun• 

hoz tartozik. 
Kovács Andr h<>=Ú pá-

lyafutása alatt mindent m -
kapott a va;,úttól. amit mun
kájával. k " �wl kiérde
melt. Négyszer lett kiváló dol
gozó és tulajdonosa a azak-
1zer1•ezefl munkáért járó ki
tüntetés arany fokozatdnak. 
Fiát is vasutasnak nevelte, 11 
a menye Ls Itt dolgozik, az ál
Jomás személypénztáraban. 

Ma még nehezen képzeli el, 
hogyan alakul majd nyug• 
díjas Jovóie- Meg az Is lehet, 
hogy a szak:sz.ervezeUól kap 
val.aml!ele állando munkát. 
Egyébként olvas,nl és horgász
ni szeret és nagy párto:ója a 
DVSC-nek. de a fiúk mosta
nában nem nagyon rem:,kel
nek és több bo zúsá;lot mint 
örömet okoznak régi hús. gcs 
szur-;.olóiknak. Márpedig Ko
vács Andrásnak örömteli bol
dog és h0151i7.Ú nyugdíjas évt.� 
ket kívánlak munkatarsru. 

(molát) 

Kfi.ZLEMÉNY 
Közöljük szakszervezeU 

szervelnkltel, lapunk min
den kedve ol as6jával, 
hogy a MlnlszteTtanács Tá
jékoztcitási H!vtitala k,ré
silnkre engedélvezte a Ma

gyar Vasutns oldaltt'rjedel
mének bővítését. Eszerint 
lapunk minden második, 
vagyis a hónap közepén 
esedékes _ zárna 8 oldal te,-
Jedelemben jelenik meg. 

A Táiékoz\-�ta�i Hivatal 
az oldalterJ delem bóv1té-

n k :igcdélye•6 évei 
czyict5hen a lap arannk 
e�el & is m.:"határozta. 
Az ed1!g 40 fillér helyett a 
6 oldcilas lap ára sa. a 8 

oldala,é vedfg 70 f!!lér lesz, 
":z a'l"Vit le•e„t.. ho.zy a lap 
o,..,&c;7, évi e1 '1"17e'-óc::e 8? e<i
,1, .. 1 9,61J Ft hel„ett 14 40 
Ft-ra - h.,,.,.,i,&�t 20 fillér
rel - eme1ke1ett. 

Tekl n tettel arra. hOJtV 
s7ak""lerve•etí bt?.ottsáu�tnk 
illQtóleg elófi•,etl)ink már 
1973 elsö félévére.. vai:y 
e • z évre - a régi ár sze
rinL - elóCizettek a Magvar 
V utasra. a kűlonbözetet 
lehetolel! félévkor es'lközöl
;,,k a Nep zara LaTJ1<'-idó 
va11" 1�t c1m�re. T ev"1"'Í9ll : 
19 4 B„-t,.,�st. V11„ 7UM
czi út 54, ("sn1c s•á.,,hs•A
munk valtozat1 i'>. K�rlük 
meg. ho,rr az atutlllásl pos
tautalványra mlnde'l eset
ben írják rá a változást, 
ebben az e et'len majd a 
már befizetett ö ;ug ku
lonböz t is, 

Mindent a teljesség igén �é ,, J 
Portré egy sokoldalú emben-öl, akinek bobbyja a népzene 

Török Mlhál11, a szolnoki 
pályafenntar f6nóksé 
tatótlsztje 1 azán koldalú 
ember. egyv nkiienc t 
dos kor ra 1 szakmából i;wr
zett bizony{tvanyt, s ahogy az 
egy tatttm-gyakból kn;,ott 
erdemejegyeket nézem: bi
zon11 maa, mint ;elea, eaak 
eloétve akad Jcözöttük. 

- 1942-ben g plakat�ént 
kerültem a szolnoki jármuja
vftóba, m d a h;ibot"U v e 
6 a a pal afenntartásnál dot• 
goztam. Mindig többre törtem, 
mlncUg úgy éreztem: m van. 

hogy Török Mihály tartja a 
les - uizrendesuw , ,...re
te.ttről :;w!ó lo dáw.roi., t.'S a 
lapt J� !ar-.u;Zló f lada
tat 1s ó valla!ta magára. V 1-
lan tehát ,;ok teher es, nogy 
mei;b helyt tud állni, azt. -
saJat be\·allása fiZerint -
módszeretiSégenek, rends;i;ere
tetének köszönheti. 

- Nézzen ide - mutatja 
lróai.ztaltmnk kihúzott flokJat. 
- Itt d 3ziékban, C OJ)OTtOSÚ
Vlt ol! minden ellnté-."'nival6. 
Gonda an azamon&artom a 
hatandókct, 1g11 mindenkor 
tudom, ml a l.eg urgetobb fel-

_----------------------------------------------------------------7 adaton� 
Aki rrn gondol, hogy csak 

H ETVE NÖTÖ ' .  A vasutns-szak.<;z.ervezet T 
szervezést es kadero ztály:ínak 
nyugdíjas s7.ervezoi - a 75. 
rr,:ületesnapJára nemrég kitün
tetett Csfz1114z1a Jo::seJ cs a 72 
evos Goh.ath Ferettc - alig
hanem a legnehezebb p06Z-

L 

tot tölt.111: be a mozgalmi 
munkában. Fáradhat tJanul 
jarják az orSzfigot, fe !ko
r sik a területi bizottsá
gokat, swlgálati helyeket, vá
rosokat, falvakat, hogy Intéz.. 
Zék a nyugd1jasok ugye1t, or
voslá t találjannk panaszaikra 
VaJ!Y csak VÍli('lSZt'1!' t adja
nak. Su!rdan és péntek n v1-
S?.ont ökct ker ik f 1 sokon a 
szakszervezet központjában, a 
rendsz.crE'8crl megtartott foga
dónapokon. 

Életeleme a munka 

- Főként a maganyo , a1a-
1!3ony nyugdíjban TeszcsüUJ, 
idős emberek jönnek hozzank 
- mondJa Csizmázia bacsi. -
Tudják, hogy jo helyen 'kopoi:
tatnak, hiszen ugyanaz a sor
suk nekik IS, mint nekunk, 
ezenkívül. ha o1van problemá
kat tárnak cJenk. amelyek el
intézésére Jelmkg nin mód, 
a. szakszervc:::et e;s a 1,asút leg• 
joblJ 1'C.?etőiMk fifTllelmét b 
-raiTányíthatJUk a mC'17oldtist 
sür17ctó altalános gondokra. 
Ehhez mAr csak azért Is meg
van a lehet nk. mert ta�
jal val!Vllllk az eloo mel
l tt mükodo nyugd1jas szakbi• 
zottsáimak. 

Csizmazfl:1 .Tóz f él teteme 
a munka. Meggyozódéssel vall
ja, hol!V egészséget, f1;ssesés,;&t 
a munka,..ak. a mnirl1g ú1abb 
tettekre késztető akaratának 
köS7.önheti Most. túl a hetven
ötödik életévén is, kora reggel 
Indul X. került?tl otthonabnl és 
Pste ér haza mindennap, ha 
épn,,m n"'ITI utnzott Jd messzi 
vtdékre. 

- 'Nt!hOflfl „elkoluogjak" 
Mmol, hO(IIJ tecndolnl;; nem 

férnek bele ti námunkm n
gedélyezett havi 70 órába -
jei::vz,i meg Jóul bácsL - Kü
lönben ugysem tartozhat en
kire, hogy azon a bi.::onyos l&et
ven órán felül mivel töltőm el 
az ldömet. .,Passziózom" jo
gom va,,,. hozzá. Nem igaz? 
Sokan nem Is tudnák el
kep,:elnl, milyen jo érzés 
tapasztalni, hogy a mi 
l>Lako;.zerve,:ctunkben - ellen
tétben m s szakmákkal -
ugyanolyan elénk mozgalmi 
elet folyik a szak,zcrve,zetl bi
zottságok nyugdíjas csoportjai
ban, mintha nem ts nyugdíja-

k k pezn a ta got. Ha 
peldául má szakmából, gyár
ból. hivatalból egy idős dolgo
zo nyugdíjba vonul. akkor -
bár megmaradhat szak,Lerve
zetl tagnak - rendszerint csak 
a tagdíjak beflzel.é<,ével fej<-zi 
ki hovatartmását. Nálunk m

szont mindenütt lehetoseget 
teremtettünk- ahhoz, hOflll a 
nyugdija ok a megC'l'demelt pi
henes él·eiben is gyakorolM·
sák szakueri,ezeti jogaikat. 
S-dízhatvanncgy nyugd1jas cso
portunk Iatogatá$a kozben 
gyakran tal lkO'ZUltk a nyugdí
jasok ta,:eyúlét;ein olyan idós 
vendégekkel akik 150ha nem 
voltak vasutasok. Mégis eljön
nek k1Yzénk. hiszen ra mek; 
híreket esem nyeket, tájekoz
tatásokat hallanak, es kicserel
hetlk l(ondolataikat. Egyi;-z.e
ruen jf>l é!'Zik mat(u'kat n ve
lük egykoní nyui?díjas vasuta
sok nagv c<1aládjában • • •  

Bátor ember 

.Józsi bácsi bátor, kemény 
kiállásu ember. Ha valamivel 

nem ért egyet, kend6zetlenül 
kimondja. 

- Kommunúta t•am,ok -
:Jegy-zj meg egyszerű n, Sza
valnak ukkor 5t'm ad kúlönö
sebb nyomatekot, amikor ki
fejti, hocy a Tanácakóztársa
sag ide3én &Zillöfóldjen - Fü
zcsabo1111ban - tagja t,olt a 
d,rektórlumnak, s lakn,,üioi 
biz:toskent vett kezébe a leg
elt:.Sett 'bb emberek sorsának 
irány1t t, s probálta egyen
getni boldogulásuk utj t. 

- Hogyan lett egy flatatem
berból akkoriban kommunis
ta? - k rdeztük. 

- Sok ldóbe telln , ha egy
szer úgy jg-azában n !fognék 
elbesilélnL Ele az hozzá. hogy 
apum uszter vo!t, engem pe
<lig az lemi ·ola hatodik 
o,ztálya utan lakatosinasnak 
adott. Kilencszáztlz.enötlx>n be
hívtak katonuna • s a hud1ten-
er sz.ethez kerültem. Horthy 

Miklós, a Novara gyorscirkulo 
parancsno a. a kesóbbl l<Was
tengeresz volt a teni::ema
cyunk. Jellemző ra. hogy az ő 
hajóján szmmagyar lt.,geny 
szolgált. d magyarul soha 
nem allt zoba ,nktvel. En
gem a Szent lsti•an csatahajó
ra osztottak be, s a cudar b -
n.1bmód miatt dnte orillhet
tem. amlko1· nz ellen g cl
sullyesztctt bennűn et. Az 
1356 fonyi legenyséu k6zul 
8''5-en maradtunk életben, re.
söbb, 1918 februárjában kap
CS(l!atb kerllltem a munkás
mozgalommal PoLában allo
másoztu nk, s lti.adas tort ki a 
ha;ónkon. A lá·,.,vfa"' leverese 
ut.án sok embe11 elhurcoltak, 

mire ujabb litadással cerez
tűnk érvényt akaratunknak. A 
tengerészek me,gtizedelése már 
ismeret · lorténelembol • • •  

1i1:enöt é, ig J..rnmpác olt 

A fotT&dal()IYI után interná
las, uJ bb < ujabb megpró 
tatá • munkanelkuliség, meg
al.i·�tat juto J bá 1 
0:,1:tályrészéUI. Hosszu eszten
dők multán n bal �dali érzel
mű Bezzeg Janos pályam ter
nek: köswnhette, hogy végleg 
be.'kerülhet.ctt és megmaradha
to t a vasutnáL Tfzenot évig 
dolgozott pályamunká k nt, 
kesóbb vcmalor, majd blokk� 
lett. Megnősült, s márodll
világháború i ején a jo:z:sefvá
rosl o.sztályrnei:nök:;ég Jetszá
maba tartozott. Vonatjelentő 
őri l!!álatot teljesltett Rákos 
és Pecel között. 

- A felszabadula, wgre 
meghozta a. emhen eletet -
f ·icztc be elbe t a mun
k.ismozgal rn �leranJa, holott 
még csak most kezdöclhmne 
egy rd re má odlk 
kötete. Ez már a szakszen;eze
ti m�atorn katoruijakt'nt ve
f/.11?kfrr.dött t bb mint k t s fél 
évtized esem nyelt öleln feL 
Elobb biztilmi �·olt, majd 1946 
februárjabau Rákosswntmi
hát11on nrngválasztottak ub• 
titkarnal.:. 1957-ig - 11ugdi
jaza•a1g - függetlenített r.:b• 
titkárkent tet,ekenykedett a 
munkahelyéhez tartO"'..Ö pálya
f enntarMai dolgozók érde-
1.:eiert. Eletében ekkor fogadott 
el előswr üdulésl beutalu • dc 
- haza.,'l)arit. Galyat tóre uta
:rmt a !elel!ég�vel. 

OdaJottek utá a az 
eZvtarsak - SZól mosolyogva, 
- lrjak rögtö" egy életrajzot, 
mert o központban nyugd,jas 
nercez6re lenne szilk8ég, ker
leltek. S három nap mult•a "l
fogail.tCl s::emélyemet a= elnöl,-
•g. 

Születásnapi ajándék 

a.: az unber vtillalhat ilyen 
sokat, aki mag nyaban mun
kába temetkezik, nagyon tt.� 
n.'Cl, Törok llllhályt otthon, 

Lajolban ft'leség és két fiú 
várja. A h nnadlk fiú (ő a 
le�idósebb) mar önálló csa
ládapa. A két kisunokával 
surün ellátogat a családi ház.. 
ba. 

- 'Nag11on basz1ce ti017Uok cs 
gyerekekre/ te6z.i elém 
f nykepilkcl. - A k3zép!i6 
fiam nemreg szerelt le, há• 
romszoros kiváló, €.-gyszeres 
elenjaró katona kitüntetés.eL 
A kicsi most jár nyolcadik-
1.in, már tobbs1,ór �- �t vett a 
megyei mat.em.:iUkai Vcl'II<..,_ 
DJ' en. 

tun a • család. ts � 
,·alaml, amiről eddig nem 

tt sző: a mu-sika. Török 
Mihály ucyam„ nemcsak az 
elözó kettorol, hanem tároga
tójáról is hlr 

- A ma divato6 sz6ffat él
f.'t!, er,y hobbym tan: a népze
""· Gyakran jatsz:om estéff
kent rendezvényeken. erm-em, 
timfulyam „hannadik félidejé
ben", vaqy akárc�ak c;;aládi 
körben i& taro?atón, ezen Cl 

Soh::i, sehol. semmiben ne szep népi llangs=eren, Felkér
rule.ssen enne! hel "t! bb don- �k n sznlnll „Rópülj, páva"

tcs, választás. Biz.ony,sag erre kllr ve-zet�re is. de ezt már 
C' lzmaz a Jozscf :u szep ki- le', hl invuhan t nvle>( nen1 
tüntet , amelyeKC'l egesz vnll, lhatta111 C'I. • tusoros e-s
él !ében tnpusít.olt helvtalla- tt•ken visz.ont szívesen fellé
.saert, lclltibm retes szak.Mer- pek. 

z.etl munkájáért lropott, 75. Nemcsak muz ik:61 !!VtHtl Is 
6Zuleté:snapja nlkalmaból Sza- n zen t. Amelv1k da11�m mel!
bo Ant(Jl főtitkár n;rujt.otta át letsz1k ne!,.,. l 1 1\'zl. - 12fl0 
ru,;zere a Munka Erdemrend dn1"1!hhl,l álló kottazyújtemé-
ezüst fokozatát m e , an. 

- Raitmn múlil,, hogy med- 1'un11lá�hnn. m1ml<,\hnn. 
<11� maradok je1enlegi funk- hobbyban ee. •aránt a teljes
ciómban, ezt mondta aki;:or re törek,·o. önmal?á"al 
Szabó elvtárs - emleke-�ik szemben Igényes emt-ert is
Józ,,;i bácsi. - Mire azt vál - mertem meg Török Mlhályszoltam: betö!tom 1neg itt ti b n, Aki nani i::ondok metnyolcvanadik cletevemet, mPrt 

'

lett v1dams ll t. közvet!er,;;6-addig talari az eg�b-zcn ala- ,:et Is mei: tudta oriLni. vacsony 'nlJUfldiJakat külön u ;s flatalsá,;at peldamutató rendc:;111 fogják . . .  emben 0
..,t. 

Rácz JudU Schürt"!i' Jeoi 
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,,Jaivaslat a magyar 

közlekedésügy rendezéséröl" 
Seédimyi, István ,125 éve terjesztette el6 az els6 

magyar közlekedéspolitikai javaslatot 

K öztudomású, hogy Szé-
chenyi 1••1,án, mint a 

M. kir. Helytartósági Ta
nács közlekedési osztálya
nak főnöke és az eUenzék., 
a baloldal vezére, Kossv:th 
Lajos, sok mindenben nem 
értették meg „gymást. Vas
útközlekedést illetöen, ket
tőjük között talan a legna
gyobb öss;r,ecsapást a Pest
.ll'lume, illetve a Vul:ovát' 
-Fiume vasútvonalak kon
cepcióbeli különbsége je
lentette. 

Egyes vélemények sze
rint Széchenyinek., az azó
ta 18 joggal megcsodált, 
nagy jelentósé[.!Ú tanulmá
nyát - ,,Javaslat a ma-
111/Gf' közlekedésüW t"ende
zém61" - az is su�allta, 
hogy ezzel megbuktassa 
Kossuth vukovár-fiume1 
vasútépítő tervet. 

A magyar nemzeti fejlő
dés. a;i;on bi'!Ul a közleke
dés megalapozása. szerve
zése, mozgalmas 25 eszten• 
d6 alatt, 1825-50-ig tör
liénL Széchenyi megbízást 
kapott • kormánytól, egy 
refonntervezet megalkotá
sára. 0 a legjobb szakem
bereit kérte fel a rervezet 
öuzeállftására. Ami,kor a 
tt!!rvek elkészültek, Széche
nyi elbiráláJ! végett, átadta 
11 munkát egvik kiváló bi
zal.masanak: Ko.•acs La.jos-
714k. Senki so,m ismet· e 
jobban Széchenyi ilyen irá• 
:iyú elképzeleseit. mint Ko
nca, aki nem találta jónak 
a tervezetet. E2 �rt a Lánc
hidat építő Clat'k Adám és 
Tutin AfttaJ Széchenyi 
legmeghittebb emberel, va
lamint Suk.u es Csányi 
mérnökök segítségével -
lftindenben Széchenyi gon
dolatait lrovelv - új ter-

vezet készítését határozta 
el. 
'f udta, hogy nagy fel-

adatot vállal. Ennek 
megfelelően dolgozott. 
Amikor eJ.készült, bemutat
ta Széchenyinek a terve7.e
tet, am"lY mindenben egye
zett az ő elképzelésével. Gyorsan kinyomtatták és 
a 800 példá<nyt 6Zétlruldt.ék 
a pozsonyi alsó- és felső
házi tagoilcnak, megyei, 
városi hatóságoknak, új
sá.gszierkesz1lősé.gekne}t. 

Mint bol'!lPa robbant bele
a közélet� az érdekes 
munka ! Az ellenzéki Peati 
Hírlap folytatásban közöl
te a tervezet szövegét. 

Az eszmei szerző, Széche
nyi - 125 esztendővel ez
előtt -. 1848. január 25-Én 
tt!rjesztette a tönrényhozú 
e:.i a „J avasla.t II ffla(lt/Gf' 
közlekedesügy l'l!ffde::e-
séröl" cimii tervezetét, 
amely még nem volt tör
vényjavaslat, dt!! annak 
mindenben alapjat képez
hette. Sürgette, hogy Ma
gyarország - 100 millió 
forint kölcaön árán Is -
mielőbb kapcsolatban ho
zassék Európa főbb piacai-
val. Elldpzelése sNl"itM 
Nyu114t-Európcit, MCIQtlltf"-
orszri:gon tit kell ösuekötm 
Kelet-EunSpával. A t,arit
halózat közpomjts Pu& &egyen. melyből csak fgy len gyorsa.n világtiáros. 
A löválo mernöld, köz-

gazduszi, jogi zakér
telemmel megírt munka, 
hét nagy fejezetben, mláro alapját képezte t!!gy 
törvényjavaslatnak. Bár 
oltak ellen2!JÖ!. A'l. Idő 

azonban S*hen:,it Igazol
ta, mert mt'.!ve azóta 18 
talpköve a magyar vasüt.
pulitikának. 

Ge,seJ:, U9MJf 

FELELŐSSÉG ÉS IIAT.4SKÖR 

Egy bajai brigád 

meggyőző 

példája 
A szoclaliata brigádmozga

li)m emberfol'JM16 erejét or
szágszertle jól ismerjük. Mégis 
meglepnek bennünket azok az 
eredmények, amelyeket Baja 
cíllomd.1 altg egy éve alakult, 
Hám.tn Katóról elnevezett kö
zössége ért el a hármas jel
szó követelményeinek teljesí
tésében. 

A brigád tagjai tavaly vért 
adtak. nőnapi ünnepséget ren
deztek. különféle rendezvénye
ket szerveztek, értékes társa
dalmi munkát végeztek a 
vasutas vízi-sporttelep rend
behozáaánál, továbbá múzeu
mokba látogattak, kirándultak 
a fővárosba, éa karácsonyra 
feledhmtlen míboroa feny6-
f11-iln,iepaéget f'endeztelc a 
QVff8keknek, felcíldozvct é!'tilk 
sz11bad ide;üke& és megtaka
rított pénzüket. Ebb6l az al
kalomból még filmvetftésről is 
gondoskodtak. Szakvonall 
munkájuk ugyancsak kiemel
kedő a brigád megalakítása óta. 

úgy érezzúk, hogy ebből a közösségből nev azerint barkit klemelm nem volna illő, hiazen egyemberként adtak 
ízelítőt mindnyájuknak az ön• 
zetlen munka öröméből, s jó 
példát a közös összefogásban 
rejlő lendület erejéről. Ha 
így dolgoznak továbbra is, 
biztosan szép eredménnyel 
büszkélkedhet még ez a kis 
vasutas kollektíva. 

Glllambos Frt'fflCI 
Baj.a 

- On.-v:ENKENT MEG
KÉTSZEREZI TERMELESF;l' 
a győri Magyar Vagon. es 
Gépgyár. Tavaly tíz százalék
kal gyártott többet, rnínt 
1971-ben, s u azt megelőző 
esztendőkben Is hasonlo mér
tékú volt . a f�ltutás. Az idén 
12,7 százalékkal lt!!Sz nagyobb 
a termelés, mlnt 1972-ben. 

9 

Ö � ÁLLÓ SÁ� KE Z DE M t NYE ZŐKt s z s tG 

Korszerú páJyafenntartási gépek. 

az egykori , ,kapagyárban ' '  
Angyalföldön, RákoSt"endez6 

pál114udvar azomszédságában 
tef'iU el a MAV Gépjat,ftó 
Vzem• A:z. egykori ,,kapagyár
ban", illetve "vasanyagjavitó
ban" már jó ideje pályafenn
tartási nagygépe:<et is gyárta
nak A fontos munkáról, az el
múlt esztendő eredményeiról 
és az újabb feladatd.rról be
szélgettünk Városi Istvánnal, 
az szb-titkár helyettesével, 
mu:nkásellátúsi ve?.etövel és 
Vajta József termelési osztály
vezetövel. 

50 aláveró, 17  rO!llaló 
- Uzemü!lk Ö1tlilló8cíga., a 

tl!Clritn4l betöltöU speciali8 
azerepe jogos büszke$éggel töl
ti ei az fde tartozo munká.so• 
kat. u,a.Jcembereket - mondja 
Varosi István. - Van eti.nek az 
önállóságnak terni.észetesen 
hatra.nya is, mégpedig az. hogy 
feladataink megolda.sa. közberi 
kizárólag önmagunkra szont
kozhatunk. Az egész orszagban 
nem taLálhato olyan tarsfu:em, 
ahol gondjainkat, szerke;,ztési 
és gyártási problémáinkat. 
megbeszélhetnénk, tapasztala
tainkat kicseréllletnénk. De 
éppen a klgutóbbi időszak 
eredményeként sikerült ldala
k.itand <is tovább fejleszteni 
tervező és sz.ervez.ő a,oportun
kllt. 

- Félreértés ne essék -
kapcsolódik a besrz.élgetesbe 
Vajta J óz,;ef, a terme1é„ irá
n_vítója - az általunk g,vártott 
pály-afenntartá,J nal!,),gép,:,k el
ső példányai a 60-as eveJ<: ele
jén Svájcban lá!1t:ak napvilá
got. Az ott el.kezdett uttörő 
munka alapJan ike:lldtük el itt
hon a gyártást. Eddig már 50 
alái,erögépef é3 17 am,,a.za.tros
tá!ót ,n,ártottun.k. Ezek a gé
pek • legnehezebb fi.%ikai 
munkától T,im�lik meg a pa
lyamun/casokat. Egyetlen a.ló· 
oer-ógép példaul Jo-40 em
bert mentesit a testet, lelket 
öld krampáC$otdstól• 

Az u.:i.-nevezetl alikii1'.tómö
rftö gépt!k tökélétéis1tése szin
tén az utó hl ldószal,; !clada
tai közé tart:ozott, 

Kiiéröaláverőgép, amely csak egy, a MA\r Gépjavító tJ-
számos gyártmánya közül 

peink szinien ielé.gítik a pá- nl öltözö, mo.di tót 81111 kul· 
lyal-p1t.ók., karbantali.ól. il;e- túrterem is. Szü:ksé.g van 
nyeit. ezekre, mert az emberek ti)bl>-

Jellemző a mindig jobbra, sé,ge vidékről jár be. 
tökéletesebbre iranyuló mun• 
kára, h<,>gy a MA V Gépjavító 
O.z,em dolgozói a.z elmúlt év
ben 143 újttást dolgoztak ki, , 
,ezek t"évén csaknem 2 mmtó 
forintot sikerült megtakarita
niok. A sakoldalú tevékenysé
get, s-mktudást pedig a=ü ér· 
zékeltethetjük, hogy vasú�iz
tosító berendezések, illetve 
azok alkarészeinek: gyártása is 
beletarto'L'ik az üzem profiljá
ba. Legutóbb pedig hóolt,asz
tógepeket ké�zített-ek·, Ennek 
hőleg:;ug-aras motorja I OOO fok 
körüli meleget bocsát ki, elsö
pön·e, vízzé olvasztva a v-.U
tók miíködé;et akadályozó ha
vat, jeget. 

Összeforrott közösség 

A MA V Gépjavító már jó
néhányszor volt élüzem. 1972-
ben is meg;kapta a kitüntető 
címet. Az ut.óbbi esztendő 
eredményeit most értékelik, s 
igen biztatóak a kilát.ások. 
Sokat számított, hogy a dol
gozók zöme 15 évnél régebbi 
mun,k;ás. .Elleven a brigádmoz
galom. A 236 tagot számláló 31 
bWCiallsta brigad kö-wtt Ha
ván. lstvan, Schmidt Antal, 
Tat'ján István, Boroa György, 
Süveges Imre brigádjai járn.atk 
az élen. A KISZ neveltjei kö
zül HOt"t>áth Eletnéf', Simó 
l'rHhált1, Heged� Györf/11 és a 
h�juk hatlonló fiatalok mu
tatnak jó példát-

Az üzeinnek: Szegeden is 
van egy 230 fős �ege. Az. 
ott 1o1goro kollektíva tagjai 
többek kazött pályamesteri 
bajtókákat és �t 
gyártanak. 

Mennyire vezetó a müvezetö? llölég„ugan,;; hóol as:.tó 
- Igen, 1913-ban már Z6 

- Sok l'ált=ú tOl"tn& n4-
ltmk az elmúlt időszakban -
szól ismét Vá.roti l5tván. -
Azért persze hibák., megoldat
lan problémák. 'Is akcdnak. Az 
üzem Jej!ódéserel ,ae-m tartott 
lépést ,a s::ociáli.s ellátottság, 
Mha a ma,gunk erejéből sok
mindent rnegtettü.11.k- Eltúnt a 
•. pitli", mint masdótlil. helyet
te hideii;-mcleg vízzcl ellátott 
kéz:rnosot, zuhanyozót h•t.es1-
tettünk. Sa n<1<5, kicsi, szúk a 
hely, alig fexnek be a dolgo
zok. A regi épület 1'1.2>.ll11S7Rd
ságaban aronban f!!lsobb tá
m.ogatá.f301 mar épül a korsze-

- Miattuk &e111 kell szé
gyen.ke..'"11.ünk - mondták az 
an,gyalfökllck. Jeliem2lÖ 
munkájukra. hogy Ü7JellÚ ter
vünk mintegy 25 =.izalékát 
teljesítik Szegeden • • •  

Két fiatal éretlen trefajaból 
súlyos baleset származott az 
územben. Jóllehet a körülmé
nyeket alaposan ltivizsgálták, 
a művezetőnek az eset ezer 
torlntjába került: premium
osztáskor kihagyták a nevét. 
& csupán egyetlen széJ.sősé. 
PI példa arra, hogy mi min
denért felel a müvezető a ter
melés irányítása, szervezése 
mellett. Vajon a sokrétű fe
lelÖlll!éggel arányban áll-e 
megbecsülésük ? - er.ról b<>
Aélgettün.k a miskoi.ci jármu-

. tavitóban. 

Átmenetileg 

caöklteat a kereaet 
Zaebeházi Ferenc elmondta, 

hogy amíg szakmunkásként 
dolgozott, 300 forinttal többet 
kereaett havonta. Csak évek. 
watíwa sikenllt elérni a múve
utói munköt"ben. a f'égi fize• 
túéc. Más munkahelyeken 
IEffi ritka, ho,zy a régi szak
JDDn:kás többet keres, mint 
a művezető. Pedig a mun• 
ka irányításához, a \SZük
.... tekintel:r meggzerzésé
hes a jó azakm.ai felkész\llt-
116ps, kiY01 annak la köze 
wu, boa kit hogyan becsül� 
tiek 11111C anyagilag. EcY6lta-
1'8 aem ritka. hotO' az .!Sreg 
r&a:• mealeckéiztetfk a fia
tii �el: - akik ke'ft
lebbet keresnek náluk -. 
hocY metll)'6z&ljenek képes
�- Apm Llljos fiatal 
�-� am-int, az ilBembell 
aiak azt a vezetőt Ismerik el. 
,ilci llr.akmailag a többiek fe
lett All, és aklt a vállalat 
--.,.gllag .  megbeéaüt 

Nem oágnali 
a Tti1N"6Mre 

Wem lehet csoddlko:mi te
Mt. hom, • jól keres6 azak• 
-1tlisok e!zá1"k6:enak a ma

� J'cineNzes elöl, amit 
� az alaC<'IOnvabb fl7e
� masrkzt perliiz az inöo'lml. 

aan akarnak olyan te-

G. L lelósseget vállalni, ami forintokban megfizethetetlen. amihez még ninC3 műszaki leiráa és ilyenkor a művezető leg!eljebb szakmai rutinjára vagy a .megérzéseire kenyt.eleo ti.gyatkozni. Ezzel együ1t minden felelós&ég rá hárul. Ha ugyanis nem vallaln, a sargős munkát, önállótlllnll&k:, te
hetetlennek tart.anák. 

ltot'. llz:?lll? fflés:, flf'ffl adtak 
ha�tós eazközt a termelé� aljköztőnwrítö gép gyártásat .------------------------

„ Tele/onoe" felr,elel 

para?I.C$nokainak kezébe. Am, 
ha havonta rendelkeznének bizonyos il6szegek felett., akkor az anyagi érdekeltség a 
termelésben íol:ramato.an je
len volna. 

A' lrozeljöv6ben a jarmdja
vítóba.n is egyr;égesittk. tisz
tázzák - éppen a munka 
eredménye66égének javítása érdekében - a műve?,etók 
jog- és hatáskörét Ez feltét
lenül szükséges uhhoz, ho •v 
a gondjukra bizott munkahe• 
lyeknek telje9 jogú vezetöi 
legyenek. 

agy Jizael 

irányoztuk elö - jegyezte 
meg Va;/4 Józse!, mire Sán
dor lsti,án technl!kus hozzátet
te, hogy a fejlesztés ezzel nem 
éi:t v�t. h!S7.el'I a tökéletesí
tés állando 'folyamat. - Je-
1.en-leg 11 „,igányiranvftó Ú G 
nintkiemelö aláverdgepek to
vábbfejlesztésén is dolgozunk, 
felhasználva az elekt:rotechni• 
� legujahb vivmány.n:it annak 
erdek""teben. hogy a „libella". a 
pálya:rnesta-e!<: keli l!ZmtezóJe 
Is fölü:Jegessé v-álion. E1mond
lultjuk, hogy a vágán�bá
lyozö, fúro- és 6in1 � 

A bcsrelgetéa .során fel.vetették a múve2et6k, hogy vezetőiktől nem miru:iig jutnak el hozzájuk megfelelő Időben ;e; �ükséges információk. Nem 
lwlyesük az úgi,net1eze« .. �-1.efonos" feli,ételek.et, 11mikor .,_ _______ ----------------
nélkülük iies::nek fel embet'eket az üzembe, 11 csak telefonon közlik velük a változást. Az ilyen Intézkedések aztán nehéz helyzeteket szülhet.n<"k. 
Gulyás István miiwzet6 számolt be egyrol: 

llar:i /teret lenne jó 

- A aúritett leveg6vel dol• gozó szegecsel6gép meL1é oaz
tottunk be egy új munkást 
Napok múlva is csak kínló
dott a ,.légpuakával". Munka• 
tánla.i jelezték: azén - áld· 
,a elWm II feladotdf. ..re 
tuU f0(/1/aU"lcoá. Ha - fa 
történik a felvétel, nem oko
zunk ennek az embenM!k és 
magunknak ia kellmnatliee 
perceket. De már miért nem 
nyilváníthat Wllemén� a 
múvezetó azokkal a a:rdéllek
kel kal)C60latban, amelyek 
leginkább rá tartoznának? 

Om-ba Bcíffflt f6mt'lvezet6 
elmondta, hogy iri(O"ml hall
gatták a minap a t.elevíaióbm!l 
a h(ltőgyárlakat, mivel azokntl 
már évek óta tén,tegea ver.e,, 
t.ője a munkahebt'nek. a nibf• 
zott műszaknak a mGvezeM. 
é,i ehhez a jogköre Is meg• 
van. 

- Viszont, h4 l!tlenként 
csak. két&Zet' kérik ki Cl oele
Slé� Jll''1nit:ncutt► 

Többet ésszel . . .  ! 
Ralom6ny1gazítás egy ötletes újítás nyom6n 

Nem ri'liltán foroul el6, boCY 
szállitáa közben megcsúaznak 
a vagonok n<>béz rakománya!. 
Helyrel.pz;tásukhoz t'endue
rint Budapestr6l ,-end,. lnek 
DieHl-iizetntl dat'UI géplwcai«. 
A rendeléstől a daru helynín
re �ig 3-4 nap is eltel
het, nem �lve a tetefflefl 
'kökaégekról, bmeD & dara 

küldése kocsinkent 35-40 ezer 
forintba kerül. 

Ezen a gondon 5egil a sze
gedi rakodogep-karbantartó 
műhely Béke szocialista bri
gádja, amely már kiérdemeke 
a MA V kiváló brigádja kitün
tetést. c.íl:i Gt,. Fflt'enc, dr. 
Papp Zoltán és Guztánv Fe• 
nnc liJítúa nyomán elk&zf
tették 68 likereseu alkalmaz• 
zák a csavaroraós emelőket. 
E1,ek aecítaécével II legrils,o
,abl, t'Gkomá..,olca& ia 2-4 
órán belül • hel11éffl ioa,zitjtik, 
meghozza ü::emb1-town, bal
l?Jietmen.tae,i, 

A Sz,egedi Va6U�t6ság 
teruteti:in. tóként a hailárállo
másokGD :U esetben vett.ék 
igénybe köuemtiködésüket az 
elmúlt évben. A rakomány
Igazítások aorén i!ssze.&en 447 
tonna súlyt mozgattak meg, s 
a helyn,rakott szállítmányok, 
géprészek egyenként 5-40 ton
nl.t nyomtak, Képünkön: nehéz vas alkatrészek Igazítása 
esds.ztatással, a csavarorsós 
«neló!< segft5égével. (Gasz&ő1111 
Fllf'enc felvet.!«.) 

Dr. BúMahJ' G1ula  

Így is lehet! 

S00 szMllilyes öltözH110Stlót építettalt 

a debreceni jónnljarító ,lo/gozói 

január kö?.epl>n új, 500 aze
mélyes öltözó-mosctót adtak át 
a debrecent _jármúja!'itóban. 
Eg,• évvel ezelott a mozdony
os7.taly, ezuttal p.,d1g a kocsi• 
osztaly dolgozoi rcszesültek 
kü1"'5ségeiben es a bclsó be
rendezést llletóen egyaránt 
kormerú szoc1a.li6 létesítmény
ben. 

Az idén 75 éves jubileumát 
ünneplő üzemben ezzel befe• 
jezódött az új öltöző-, mosdó
ép!tés progran,Ja.. A szociális 
létesítmények építését ugyanis 
évek óta tervszerűen végezték 
az egyes osztályok belső szer
vez:etében, vaizy önállóan. A 
most atadott öltöző-mosdó alig 
e{Q' év alatt épiJlt fel. Külsö 
épitesi kapacitás hiányába" az 

konként jelentkezel rendkívüli 
javítási feladatok elvégzésére. 
Ugyanakkor nem feledkeztek 
meg a munkahelyi Viszonyok 
jat>ításárol, a munkat>édelem• 
röl. egyszóval a dolgozók élet
es munkakörülményeinek job
bá tételéröl. A múlt évben el
ért kiemelkedő eredmények és 
a saját hatáskörben felépített 
szociális létesítmény i,;; bizo
nyítja, hogy a munkásokra le
het szá.mítanL 

A debreceni jármú;ravitóbala 
egyébként az év végére telje
sen kialakul a szociális, e�ész, 
ségügyi és kulturális létesít• 
nyek sora. A jármújavitók kö
ziil E!'T. az első üzem. ahol első
nek fejezik .be ezeket II létesit
ményeket. 

ilzem t,ezetéae saját dol.gozói- .------------' vcil!Gl&G • tioitelezést. Az 
épitkezéeen doigm,.6 munkások 
kit.ettek magukért. Nemcsak a 
tervezett batárid6t tartották 
be, hanem mlnWgllea; la olyat 

A BRIGÁDAI.APÍTÓ 
GAZDAG ÖRÖICSIGE 

alkottak, melyre joggal lehet- A ._. _ _..narirald _,_.__.,_n-nek bOszkék, nemesak a 1ao- ... ._.. ....,.._.,.. 
emosztál:,, hanmn n egész tartási f6n6bég - v........it,1 
07.em dolgozói. Ennek a lét.e- Nl mfinaki emclaUsta bri• 
sitménynek a felépítálévl'!l ve- gádja évzáró értelrezletén bú
zetök é11 munkások ;ö páldát csúzott el a �ba 
uolgálta.tttlJc 11mz, 'homl ,a;ját vonult Temeai G"1G f6p6lya
h4t44'kŐt"� i.s lehet azeJ!e' oJ.- mestertot. a brigád alapító 
kotni. tagjától, s ez altalmmul 

Az üzem úJ lllJOCiális Jélleeít.. ajánd� kedveskedtek ae-
ményét Matkó Jouef, a jár- ki. 
műjavitó szaloosztály belyefltes Temesi G1'Ula ._ MAV„Qfl 
Ye7,et6je adta át rendeltetésé- eltöltött ftté"' •� pi
nek. Ünnepi benédében hosz.. l!IWlfutá&iMk gazdao �
szan méltatta azokat az ered- llltait ham,&11 6rl.ikúail • lli
ményeket, melyeket a debrece- zöa11égre, • ezért kllQl>netet 
nle'k a termelésben elértek. mondva: arra kérték a brfl4d 
Hangsúlyozta, hogy mu.nkáju- tagjai, hogy ezután Is támo
kat a javftáal i•ények kielégí-· gassa &et hllaznos, éinerl1 
té6ére való törekvés jellemez.. javaslataival. s lehet61éaei 
te, minden esetben lmtevé- B?.erint vegyen rP,;"1 a miQd 
�• mtézkedWIII:: az ld6aa-- DMmüJiílMa Olwl...., 
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MIT KELL TUDNI 

az új nyugdíjszabá/yokr�I 
További lehetőségek a nyugdíj alapjául szolgáló mu nkabér átlag számításhoz 

Mint arról lapunk elozo 625- A va,;ulas dol.go.lókat is kóz... 
ma.ban besz.ámoltunk, a vellenul rlntő, a korkeclvez-
Népköztárll4.w1-g Elnöki Ta- ményrc jogo. ulL«ag szabálya -
1u1c&a. és a !\11n1sztertanacs, ruk e,; a rnunkakö jegyre
t'lllamint a • :ak.&zervezetek keknek a korszenhllésérol 
Orazágas Tanác.sa - az érde- m.ir u:iunk. 1'.'7..ért mo,;t a 
kelt mlni.,-zterekkel ero·eter- munkav,szonyban alló oolgo
ttit;ben - módosította. illM.ó- zok nyugdíja alapjául szolgálo 
!eg kiegéS?.itette a dolgozók munkabératlag szamitásl sui
t!Lrsadalomb12tos1tásl nyugdíj- bálya nak ki eszftlserál 
renclsz.erenek egyes szabályait. adunk tajékoztatas 

Kiegészitö rendelkezések 

A Január 1-én hat..l)·oole 
pett jogszabályok a munka
bératlag számltására vonatko
z.oan - az eddig ervényes sza
bályok fenntartása mellett -
<> ·an ki eges-a to nmd elkezése
ket tartalmaznak. ,amelyek to
vabbi lehetóségeket adrwk, 
hegy a nyugdijba.menó dolgo
•ók rés.:ére kedt,ezöbb munka
bcr figyelembeveteLé t•el aUa
pitsáJ,: meg a nyugdijat. 

A januar 1 -e előtti :;zaba.. 
ly<YLás si.ennt az öregségi es 
a rokkantsági teljes va,gy �
nyugdíj osszegenek alapjat 
i;rolgáló munkabérá.tlagot a 
nyugdíjazás evében a nyugdíj 
megallapilásai.g, valamint a 
közvetlenül megelózó négy 
naptári ev alatt elért munka
bér havi átlaga alapJan kel
lett kiszamitani. 

Az új szabály szerint az 
1 972. december 31 . után nvui:
<iíjba menő dolgozók öreg:,ég, 

·� rol..k -1l .;i nvu <!1Jai•ak 
osszegét a nyugdíjazás ct'éf 
megclő:ő 5 naptári ev kc=ill a 

munkabér szenipantjabot Zeg. 
ked1•ezobb 3 naptári <'t· es a 
11yugd1JQ.Zás éve 1ek tort része 
alatt elért munkabér atlaga 
a/apJan is meg !ehet állapita• 
tii, felteve, ha az az igénylő 
s,ámára is eLőuyösebb a 4 év 
és a tört eu atklganál. Ezt az 
úJ szabályt azonban csak an
nál a dolgozónal· lehet alkal
mawi, akinek az C"Jnl!tett 5 
év alatt van ol.·an 3 evl.', 
amelyben le,;alabb 1 81-181 
napra és az 1l)en 3 év alatt 
összesen legalább 24 hónapra 
(730 naptári napra) bért ka
pott. Ha ,oan ilyen 3 ev, de a 
régi s-aibály alkalmazása a.: 
előnyósebb n dolgo?,óra, akkor 
az 1972 utáni n -ugdíjaz-ísnál 

as-.rerint kell a nyugdiJat, 
il!E'toleg a munkabérát.!agot 
megallapitanl. 

Háromféle lehetőség volt 

Emlékeztetóill közoljűk. 
hOSY a régi szabály szerint 
az a dolgozó, aki a nyugdíj
korhatár elérésénél (férfi a 60., 
nó az 55., illetőleg korkedvez. 
mény esetén férfi az 55., nő 
az 50. életévénél) később mei:y 
nyugdíjba, kérheti, hogy nyug
dijá.t az öregségi korhatár bP.• 
töltését vagy ennel öt evvel 
ala.c.<onyabb ektkor betölteM.• 
megelőzően elért atl.a.gkcreset 
alapján aUapitMk meg, ha a 
vala&ztott idópontig mar 1zer
zett lega.labb 10 eui .szolgalati 
tdót. Eddig tehát csak három
fele lehet&é,: közótt "-ál.iszt
hatatt a nyugdíj előtt álló 
dolgozó. ha nem ment nyug
díjba_ amikor a korhatart el-

Változa;; törte11t az év vegi 
részesed�-nek a munkabérát.. 
lag s-ain11tásá:nál törtenő !i
gyelembevetciére vonatkozó 
szabályokban J:.. A:t. új ren
delkezeS('k szerint az év végi 
részesedes ha.ti atla.gtit külön 
kell kiszam,ta.ni akkor, ha a 
nyugd11 megal.lapittisa koz-i:et
lenül a nyugd1jazti8t megeZó;;r, 
munkaber figyelembei:etelé
vel torténtk. 

A-,; év res-rescd :itl -
gana.k kí,s-4nútásánál azt � 
ossz, t én r ,elembevennl, 
amc-lyet dol�ozonak a mwi
káltató nyugdíjazá:.át m eló
zó ncgy napturi évoon - a 
három lcg ed\E'zóbb év alap-

ján tórténó mlJJlkabérá tLag 
�zámltasa eseten pedig a kivá
lasz:ott három naptári é,·ben 
- ktfizete•t. A rovidcbb idó 
alap)an szanutott a"lagot, 
,·agyi,; a 4, tlletóleg 3 évben 
kifizetett ev vegi részesedések 
havi átlagat adják hozzá a tel
jes ldt'i, a -1. llletóleg 3 ev és a 
tnrt év a1apj:in szAmított töb
bi munkabérn,sz álla;;ahoz. 
Nem t:eszik tehát figyelembe 
a nyugdíjazá.f ét-ében kifize
tett, iUetöleg az erre az évre 
iaro eo vegi részesedest, de 
n-'11 ,·eszik !így ·'�be Januar 
l-tól a nyu�d!j megállapítá
sali; eltelt töredekl:dót sem. 

Kinél nem alkalmazható 
az új szabály? 

A munkabérátJag sz:im1tá
sának és az év végi rcszesedés 
fii;yctcmbevetclénck az uj sza
bályait az 1972. december 
31-ét követő ídoponttól m gal
Jap1t.ásra 'kerüló ör� ős 
rokkant&agi nyui;diJakra, ille
tol g a� ezt kovetócn törtcnt 
el.halálows e etén mcgállap1-
t.ás:-a kerillö hozzatartozói 
nyugellátásokra kell alkal
mazm. A-,; uj =bályok 5ze_ 
rint kell a munkabérátlagot 
megallapitam annal a dol• 
gozónal j,,_ aki a n ·ui::cltJige
nyét meg az 1972. évben be
nyúJtotta a nyugdíjmegalla
p1tó S'U'T\0hcz, d a nJ,-ugdijat 
1 973. január 1 -töl ,·agy ennél 
késöbbi Időponttal allapitják 
me,:. 

Nem lehetn,e alkalmazni t,i. 
szont dZ új számíta.&i 11:Zabá.lvt, 
ha a n11Ugdí.1at 197 3. JQ.nua1' 1-
nel korabbi idöponttol kell 
megállapítani Ezért annál a 
dolgozonitl. akinek a munka
�-zonya 1972. december 31-e 
elótt szilnt ?ne:?, csak abban az 
esetben állap1\ják mei: az úJ 
szabály .nnt nyugdiJ t, ha 
írásban korte, hogy nyugdf�t 
1973. janwlr I •  J állap1Wlk 
me.g. A-r., akinek 1973. ,anuar 
1-e clötU 1dópoot.tol már 
nyw:d1Jat állapítottak meg, 
nem kérheti, hogy nyugd(Ját 
az Ismertetett uj bér-átlagszá
mítási szabá'yok szen:it ujból 
aUapitsák meg. 

Dr. K" 

t 9'73. PEBR'tl'1'11l S. 

SZEGEDI TAPASZTA LA TOK: 

Nem a véletlenen múlik 

a balesetek számának alakulása 
Lapunk 1 9í:.l. JÚniu, JU-1  szá

mában már beszámoltam a.r. 
önálló kezdeményezésnek ar
ról a soroz.at.áról, amelyet a 
zegedl lgazga�g forgalmi 

osztálya indított el a munka
,·édelem tarsadalm:isíla..«a. az 
óvórendS?.abáJyok es eeyeb 
udnivaló .széles körű ismer

tetése, a balesetek megelozése 

éruekeben. Az elk-e.:dett ú.tor1 
nem al!tunk meu, hanem a 8i
kereken feLbuzdu.ka Jolytattulc 
ci dolgozók testi épségenelc 
megórásara. a fegyelmezetlen 
munka 1els.i:amolásara, a kö
zönyfüsé{I és kónnyelmiuég 
megs=üntetésére ircinyu.Lo har
cunkat. Igy most az ujabb 
eredm�·ekról adhatunk 5zli
mot. 

Kevesebb kocsirendező sérült meg 
Miután a ktilönboző lomá

s kocsi rendezőinek 1 H szo
:1alista brigádja re. r.t vett a 
munkavédelmi és :akmai ve
télked ., ón . a let:jobb helye
zettek k zött !!O ono forint ju
talmat kiosztottunk. a bazis
!dósza.khoz képe több mint 
SO szazalekkaL csökk-ent a ko
csírendezői munka.körben elő
fordult úzcm.i balesetek szá-
ma. 

A vctelkedókkel parhuza
m05al\ egyeb vonatk<Ydl. ban i; 
szamoo intéz.ked �t tettek a 
forgalnu osztály dolg<Yi.ói. Igy 
például az allomást'e=etóktől 
megköveteLték. hogy ök i& töb
bet tegyenek a balesetek mcg
elózéséért. Ennek érdPkeben 
munkaten·e kés:d·lel ünk, 
eszerint ,·alamennyi illlomás
vei:etó be:;zámoltattunk az al-

taluk foganatocsított intézkedé
sekről. Eren túl�óen mun
�at'édelmi ismeretekből is 
rizsgaztak a szolgálati förw
·ok. 

·em tul.Lli azt áll1t.anl, hogy 
a bal ti i,1at.isztika :,zembe
túnó javulása i>,-szeíúggésben 
11 mind • De lássuk. mit 

mutat a , tatl:,ztika az elmult 
tv kilenc honapJaJl.1.k értéke-
l tükrében. 

Az 1970. ev1 91 és az 1 971.  
évi 81  fori;alml 1<7.akswlgala
tos űZeITU baleseti.cl szemben 
tavaly ugyan.abban az idöszak
ban csak 70 bale&et történt 
,gazgat.óscigunk tGrületén. A 
baleset miatt bet.egálloman)·
bun 'öltött r•apok szama az 
1970. évi 5251 ,  illE'lYe az 197 1 .  
PVI 3284 naprol �608 napra 
csökkent 1972-ben. 

A vonatkísérők is csatlakoztak 
A forgalmi osztály nek 

után örömmel tett eles a vo
natkíserói ��at kerésének, 
, 4 szo.kazervezet ,zegedi terű• 
leti biz!>ttstigával egyetértés
ben felhwást adott k1 a vonat
kúéró noeia.li.sta brigadok 
munka.ti delmi eJ 1za.kmal v 
telkedójenek megszerveze1ere, 
Illetve a brigtidok felkésnté
gére. Elásf-g1tettük a felkészü-
lest azzal ho felaj ni -
kent jol kcrult ,áll/ t 
k zíletlünk a munka,·édelml 
ismeret kbóL Ebból az ossze
allításból kérdes-fe!elet !omiá
j ban ismerhdték � a vo
n.a•kíscr k a jelenleg en·ényes 
5vórend: zabályokat, a jogi 
udmvalókat, az utasítások 

lP.gfontosabb rendelk ·. ·t, 
amelyek nelkülözhetetlenek a 
balesetmentea srolgalat ellátá
sában, 

Ferin.e <$ Mrena Jó.nos vonat
fékező. 

A további helyezettek !& rá
szolgáltak arra, hogy n:1gy 
szerű tudásuk alapjun nevük 
az újságba ·erúljön. !gy má
sodik és harmadik helyen -
azonos pont.számmal es e.:,·
arant 2250-!!250 forint juta
lommal - a békéscsabai Pa
csika. Ferenc von.atvezew, 
Vigh Andrtú, Zsilak Mihah1 
rnnatfekezó es a sz.e;;edi Kt!
rekcs Gyula vonatvezető. J\fe• 
uyerí László es Bogdan lstvá11 
vonatfékezö végzeU. 

A '1egyeclik és ötodik helye
zéo;sel járó 1 500-1500 forint 
jutalmon az azon05 pontszám 
miatt szentesi és bekesc..abai 
vonat.kísérók osztoztak. e ·ped1" 
Pete Ferenc, illetve Ko�'<ic., 
Ferenc vonatvezető, valamint 
Debrecen, Antal, Horróth ht
va.n Mehea Jo=sef, Auta.lol, 
rerenc vonatfékezók. 

Hatodik helyez.ettkent a ki&
kunhalasi Brec,ka Gabor vo
natvezet.ó és úis=lo Imre, No
oak József vonatfékezó 900 fo
rint jutalmat kapott. Ez:enki• 
vül jutalomban ré,-zesültek a 
7-13. helyen véi;zett szocia
lista brigádok is, oktatoikkal 
e,n·ütt, s vegeredményhen ez 
alkalommal szinten 20 OOO fo
rintot oazrottunk kL a legjobb 
tudasú. vonatkísérő brigadol< 
ta.gJai közótt, kerve óket. hog:,, 
tegyék közkincc:se a mE>gtanult 
szakmai, munkavedelm1 1�me
reteket, s a grakorlatban 1s al
kalmazzák, hasznositsá.k azo
kat. 

Váljon közüggyé! 
Mutassanak jó példát mun

katarsaiknak. neveljék őket. 
mert a munkavédelem, a bal
esetek megel6zése csak ig:, 
válhat a vasutas társadalora 
közügyevé. 

érte és tovább dolg07,0tt, kér- r-------------------------------------

A vetélked6re Békbc111báf'6l 
10, Mezöhl'{Jyesr6l 12, OroiM• 
:.áról 7, Vé ztóröl 5, Kecsk,e
métrőt 7, Kukunfélewházáról 
8. Kiskunhalasról !!O, Ku.n
szentmiklő8-Ta.&srol 6, Kalo
uáról 3, Mezótúrról 7, Szen
tcsról 10 es SzegedröL IS 10 
zoclalista brigad Jelentkezett, 

Illetve készült tel. A telepállo
masokon lezajlott M-lejtezók 
után 17 brlg:id jutott a Sze
l(eden december 8-án megtar
tott dootó • A zsürln tai::Ja 
volt a szakszervezet !llegecti te
rüleotl bizottságának munkavé
dclml felügvelóje i&, valamint 
a .szakszolgálat munkavédelmi 
ügy'lntézóje. A fél napon át 
tartó srlnvooala� él izgalmas 
ver,;enven el ó helye t ért el 
é.s 3000 forint jut.alomban ré-

'em tit.kolJuk : a •zegedi 
vasutigazgato. ág ve.::eto1 4 ve
telkedök eredményeképpen és 
a.z emhtett intézkedések revé• 
tovább, riktt„ket remélnek a 
dolgozók testi ip&ei,ének meg
óvásaert, az emberek bizton
:oagaért indított harcban. Jó ér
z.és szamunkra, hogy eLirány,í 
törekvésünk p ;ut a legne
hez.ebb és legveszélve,,ebb 
munkaterilleteken dolgozó 
vasutasok, szocialbta brigá
do' lgyekezetevel. s megegye
zik a val!alásaikban .sz.erephi 
célki tüzesek,!< el. 

hette, hogy nyu�díjat. 
- a nyugdija7.as évében 3 

nyuidij me,::áll.:p,t..,_«aig é..• nz 
ezt közvetlenül megcloro 4 
naptári él'ben. elért kere,,et 
nlapjan, vagy ha ra nezYP 
kedverobb, 

- az órei;se,;1 nyui:;d1jra Jo
gosító életkor betöltésének 
évében az életkor elér ·séig 
es az ezt közvetlenül megelő... 
zó négy naptári évben elert 
kere!let alapján, vagy ha ez 
kedvezóbo. 

- az örei;sei,:i nJ-ui::d1jra JO· 
i:;osító korhatarnal öt et•rel 
<>lacsonyabb életkor betöltese
nek az ei-eben. c-nn k az det
korn..i.k az elérese11; es az azt 
közvetlenül megelőző � nap
tari evben elert keresete alap
ján :iHapit,,ak meg. 

Az ismertetett új swba.:� ok 
lehdóvé teszik. hogy a dol
gozó több - rá ne2.vc kezdn,
zóbb - lehetóség közül vá
las-.1,tha�son. Az ú; .,zabályzat 
szer-int figyelem be t•ehetö leg
ked,•ezóbb 3 eret hit•atalbol 
1:ála.sztjak, illet�'c számítják 
ki. 

Az. új szabály alkalrnaz:a�á
ra sor kl'rülhet akkor is, ha 
az !gényló nem a nyugdíjazást 
közvetlenül megelőzően elért, 
hanem az öregségi korhat.itr 
eleréset. llletoleg ennél 5 évvel 
alaa;onyabb életkor bt tölté,;ét 
megelőzően elert munkabér 
figyelembevételével kéri 
.11yugdíjának me"allapítá.sát. 
Az erre íranyuló kérelembe11 
csa.k azt kell megírni, hogy a 
nyugdíjazást megelózöen elért 
kereset helyett a nyugdíjra jo
gosító vagy a.: ennél 5 é,:vel 
alacsonyabb életkor betöltését 
m.egelózó keresetet vegyék„e 
alapul a nyugdíj megállap!tá
sánál. A választott életkort 
megelőző 5 ev közül a legked
vezőbb 3 év kiválasztása eb
ben az esetben már hivatalból 
tör1énik. de e ak akkor, ha az 
ehhez szükségen béradatokat 
az igényló. illetóleg a munkal
tató a nyugdíjmega!lapftó 
pg.erv rendelkezésére tudja bo
tsátani és a dolgmó az általa 
•álasztott életkorif! legalabb 
10 évi ,;zo!galati időt S-t.1;>rzett 

KIK JELENTKEZHETNEK 

lelsőlokú mu11ka védelmi tanlolyamra 
, tanfol)am sikerei, eh-égzé�e u tán a MÁ 

a hallgatók J..ölt�égeit 
megtéríti 

A SZOT fclsofoku munkavédelmi tanfolyam 1gazgatosai;a 
td,.,1.,11 pal ,,zatot hirdet az 1973-74 tancvre. A MAV te
rületc-rol fclvéte!llket kt:rhetik : rnunkn\éd !ml u,..vlntezok, 
<7.ak "'en·ezetl b1zott:sa;;o tari;ad:ilMi munkavédelmi fo!ugyc
loi, tudrnnan)os kutatok, ten ezé,r,• feljogos1toLt szervek dol
go:1..01, a oeruh zasokkal fo,,:lal"'ozúk 6lb. 

/\ j iL'l1tk ze�i hotaridö: 1973. ápr1l1 24. 

Ket lagozat indul: szakm rnóki cs s;;akt chntku l 
Sz·1k.mcrnökl ta..:ozatra oklcvelt>s m mökok � 1udornan� -

L\,ydcnwt H\gz,:tt h'SY szek, a s1.akkchnlktL�i tago-zatra pedig 
mindazok J I ntk zhetnek. aloJ.. ipari vagy mwgaulasagl 
techntku,i kep<:s1to oklevéllel rendelkeznek. 

/\ tagozatokon budape,,tl és vidék, ágazat IS Indul, azon
ban a foglalkod!sokut Budapc. ten tartják. 

A 1a1111lmanyi, idö a budapesti tipa.zatnál kettö, a vidéki 
ugazatoknci! kct és fe! eo. Az oktett..· az e -�•!emi t,•velezó 
rend,zer szerint lolyik. A hallg tó az előírt viz.,garcnd sze
rint félev veg •n ko!lok,iumut, me:::határozo!t tantárgyakból' 
s7.1gorlato: t ,mek. A tanulmányi idő befejezhe után a hallga
tok diplomat<'rvet, il/etre s.akdolgozatot nyújtanak be, amely
nek sikeres mcgi•édese eseten munkat•édeLml szakmérnók, il
letve szaktechnikusi olderelet kapnak. 

A budapesti mérnök hallgatók heti óraszáma 10, a foglal• 
kO'Láso hétfő délutánra és csütörtök délelőttre esnek. 

A budapesti technikusok heti óraszáma 6 (hétfő délután). 
A \"idéki hallgatók a tanevre el6re meghatározott napokon, 

eg� napos foi::la'koz.ásokon vesznek ré:;zt. 
A tanfolyam hallgatóit ugyanazok a kedvezmények illetik 

meg, amelyc-ket a főiskolai levelező hallgatók élvemE'k Az 
idevonatko7.ó rendelet �ma 1511967 (Xl. 1 8.) MOM. 

A:z f MT-re \alu bebkolá
zást a MÁV Vezérigazgatóság 
3. általános Igazgatási és jogi 
:1.akos7,tálya szenez.i Tehát 
minden jelt>"ltkezé,nek oda 
kell bejutnia 

A tandíj n szakmcrnöki ta
gozaton félévenként 200 Ft, a 
s7aktechnikus! tagr,.taton 150 
Ft. Bizonyárn a jelentkez&: 
osztotJan ürömérc ,r..o1gá� a 
MAV Hiratalos Lap 1 973. ja
nuór 1 2-i 2. s,.ámában megje
lent 1 18 906 1 072. 3. A sz. ren
delet. meli nE'.k érlelmeb n 
amn h.illgatok.nak, akik a tan-

folyamot ikeresen eive.; lék 
- a tanfolyam befejezése 
után - a felmerült költsége
ket (tandíj. jegyzet, tankönyv) 
a MAV megtéríti. A vasút fel
só ,·ezetése e-a.el a kedvez
ménnyel is igyek!!7.Jk elósegíte
nl a munkavédelemmel foglal
kozó s-za'kelóadók ma,zasal>b 
fokú zakmai f<'Jlodését. 

Amikor az FMT-re ��.iJo fE'l
vetel t udnivalúit ismertetjü:<, 
szükségesnek tartjuk az érde
keltek figyelmét felhívni 
azokr:i a vál lozá,-;okra, ame
lyek a.: utobbi években a va:;-

utnál beko\ etkez1 . Az ÚJ 
lechn1ka technologia csak
nem minden esetben megvál
toztatja a r�gl hagyományos 
va. uti munka menetét. Egye,s 
munkakörok megszűnnek 
uja:k kel tke?..nek. A= uj mun-
1 'tátas során a regi t•c•ztly
forra ok e /Jkkené,e 1·agy tel· 
ies megszunese mellett UJab
bak ;önnek letre, amelyekre 
ha idoben odafigvelunk cs a 
s1.uksé-g.;,, intézkede,;eket m ,::
'esszük, akkor ewk csokként
hE'tők, ilk>tve megszüntethe
lok. Mindez me);kö\·etel! a 
ma�a�abb l,epz.ettséget, igE'nyli 

z elórelat.:;,,t. Ehhez ad nagy 
git. get a SZOT felsó.folcu 

munkat·édelmi tanfolyam.a. 
Alahúu.a a tanfolyam elvcr:-
enek fonto5..ságát a,-; az 

ig�ny is, amelyet a MAV Ve
zérigazgatoság - mint egyik 
alapfeltételt - támaszt a füg-
etlen!tett munkavédelmi (lgy

lntézói munkakör betölthetó
!iégével 5zemben. Az Igény ab
ból a felismerésből fakad, h0f11/ 
a biztonsagoi munkáltatás 
szervezésével való foglali·ozá� 
níntje - a magasabb fokú. 
biztonságtechnikai képzettség 
hlánl/11 miatt - nem éri el a 
jogos elt:ártút. A Yeszélyforr.l.
sok felismerése. a rnunkabiz
•.onságot rögzítő rendeleteik, 
=bályolt és elóirások Ismere
te. , ,rasútl kö-ileokedés fejlesz
tésével való foglalkozás mind
Inkább a magasabb képzettsé
gű munka,·roelml 57.akembe
rek beállítli:,át kóvetel!. Tiyen 
kórülmén)·ek között, hossz:ú 
távon nem lehet azt a gyakor· 
latot folytatni, anli egyes he-
lyeken tapasztalható. 

T. J. 

=űlt Or�Aza állomas s:ro
cialista brigádja, név sv-rin t 
Szóke Antal vonatvezető, Sii!e 

Dr. Sn la 1'no 
�ztályvez.et,ó 

A Magyar Államvasutak 
Budapesti Igazgatósága 
felvesz 
elsósorbon budapesti, kiemelt bérezés mellett 
Budopest-Ferencvóros e� Rákosrendező óllomósro 
18-40 év közötti férfi dolgozókat: 

• kocslrendeiö 

• 1cn11lreielö 

• wonalfékez& 

• vólt66r-wált6keteló 
munkak&nlkbe. 

A kiképzési Idő: 6 hét. Ez alatt a b6rezés 1550-1850 Ft. 
A szorgalmas dolgozók 1500-2000 Ft szenódésl előleget 
kophatnak. A szakvizsga megszen'5e utón o kereset, 
havi 210 óra munkóval 2400-2800 Ft. 
A so,lcötelesek Budapesten kGléln kedvezményben részesGtnek, 
Az évi Jórond6s6gon klvül havonta 3 plusz szabadnap }6,, 
Jelentl<eml lehet oz óllomósolr munkaügyi yezet61nél 
vogy o Budapest-Kelet! pólyaudvaron levó 
Kozpantl Munkaerö Fl!lvétell frod6n. 
VARJUK o V'Osuta� dolgotólc hon6tartozóit, borótait, 
ismeróselt. 

A M.6.V BUDAPESTI IGAZGATOSAGA· 



1ffl FEBRUAR !. s 

Minőségi eredmények jelzik Mitől szocialista 
a Münnich brigád? a szocialista brigádm·ozgalom f e jlódését 

LEVELEK, TUDÓSÍTÁS OK 

A S ZOCIALISTA B R IGÁDVEZ ETŐK TANÁ C SKOZÁSAI RÓt: 

Be11111tatjuk a Landrer jánnújaví:ó négyszeres llffltl.,lroszonis 

túzikorács nocia[ista btigádját 

Tucatnyi srogálati helyról 
bptunk az elmúlt napokban 
tudósítást a különböző vasúti 
szolgálati helyeken dolgozó 
62l0Cialista brigádok vezetői
nek ':anácskozásáróL Az elért 
eredményeit., tapasztalatok 
összegezése, az idei tennivalók 
meghatározása avatja a kisebb 
létszámú szolgálati helyeken is 
kiemelkedő jelentőségűvé eze
ket a tanácskozásokat. Az 
alábbiakban e tudósításokból 
- kiragadva mondanivalójuk 
lényegét - kötöttünk össze 
E®' si:ínes csokorra valót. 

Dolgozz hibátlanul 

'f�öt fiatal. elsőteles mm:
irlonyvezetó se,gitesét vállalták 
Kiskunhalason a vontatási fő-
11ökség szocialista brigádveze
tói- Vi1'ág Sánd01', a főnökstg 
vezetője arra kérte a swcialis
ta brigádokat, hogy sremélyes 
példamutatással segítsék az 
ittasság elleni küzdelmet, mi
vel -nég gyakori ez a fegyelmi 
vétsé•< és sokan nem számol
nak beláthatatlan következmé
nyeivel - olvastuk Tóth Tí
b01' levelében. Idézt.e Naf111 
Istvánnak, a szakszervezeti 
bizottság titkárának megálla
pítását Is, ho!(Y a szocialista 
brigádok teljesítményei lénye
gesen jobbak az átlagosnál. Az 
ezüskoszorús jelvénnyel kitün
tetett Gagarin lakatosbrigád 
például az értékes csapágy
fémből két százalékos megta
karítást ért el 

S...iib6 Sán.d.oT é; Gyön{Jyösl 
Albert elómunkások :;z.emélyé
ben olyanok is részt vett.ek a 
Bp. Angyalföldi Pályafenntar
tási Főnökség brigádvezetó1-
nek tanacskozasán, akik meog 
fiatalok, s c,;ak ezután kivan
nak S7.0C1alista brigadot alak1-
tani. Tapa,szta.Latok szerzésének 
szándéka vonzotta őket a SllO
cialista brigádvezetók tanács
ko7.ására, s nem is csalódtak. 
A beszámolóban Bangó Sándor, 
a főnökség vezetője elemezte a 
brigádmozgalmat, majd Makr,i 
Imre vezetó bizalmi a vere,
egyházi szakaszt.ól, Czifra Zol· 
tán é; Jakab Boldizsar, a ra
kosrendezöi munkahelyekról, 
Kromek Károly, a dorogi sza
kasztól a brigádvezetők szemé
lyes tapa,,,,-talatait, kritikai 
észrevételeit összegezték. A 
tanácskozas résztvevői a Csá
nyi l...a:,zló technilrus-mérnök 
brigád kezdeményez.ésére -
amint erről Chemez Déne&, a 
szakszervezeti bizottság titkára 
tudósította lapunkat - hatá
rozták el csatlakozásukat a 
Dolgozz hibátlanul! mozgalom
hoz. 

,.A uocialista brigádok új 
f'end&zenl erkölcsi. és ani,agi 
ösztönzésének bevezetése óta 
csökkentek a korábban tapa.sz
ta.lt formáli.� voná8ok. A bri
gádok tekintély'! megnőtt, 
munkájuk tartalrna. egyertel
műbbé vált, nagyobb hang
B'llli,t kapott magatartásuk szo
L'Íalist<I ,;ellege" - olvastuk a 
2áhonyi Jar-mi Zoltán levelé
ben. Beszámolt arról is, hogy 
Záhony átrakókörzetben 150 
brigád tett vállalá.st a n1últ 
évre ÉS 115 swclalista brigad 
ért el jól értékelhető eredmé
nyeket- A vállalasok teljesíté
se alapján 1972-ben náluk 34 
brigád 260 tagja részesült ki
tüntetésben és mintegy 138 
eza- forint összegű jutalom
ban. Záhonyban fs minősegi 
eredmények jelzik a mozga
lom fejlődését. 

T ársasházalc.ció 

A dl-1-bw.atonl vasútvonal 
állomásain - Kiscséripv.szta
tól Balatonszentgyörgyig - te
vékenykedő s:ZJOCiallsta brigád
vezetők Fonyódon tartották 
második tanácskozásukat . .,Mi
vel a szocialista ln-igadverseny 
munkahelvi mozgalom. a szol
gálati helyek vezetőinek kell 
biztosítaniok a verseny felté
teleit. elósegftve, hogy a bri
Qádok megfeleljenek a mozga
lom hármas jelszavának." -
han.,.úlvozta a vitaindítóban 
GÖ1'be Zoltán. a fonyódi szb
tltkár. N�meth Jin->s, Fonyód 
állotnás!ónöke arról 6Zámolt 

be, hogy éppen 10 éve alakult 
az el.só szocialista brigádjuk, s 
ma kilenc dolgozik állomásu
kon. Azóta minden évben el
nyerték az :f:lü.zem cimet és 
négy alkalommal a Szocialista 
szolgálati helu kitüntető okle
velet i,,. Amíg mítsutt munka
erógonddal küzdenek. Fonyód 
állomás száz emberrel növelte 
létszámát. Vonatkísérő telep
állomásuk 50 vasutai;t szám
lál, három kocsirendező bri
gádot alakítottak ls havonta 
négy-négy dolgozóval kisegí
tik a létszámhiúnnyal küzdő 
budapesti igazgatóság egyes 
állomásait. Dolgozóik részére 
most tár8-0.8ház epítését szer
vezik e, a terv megvalósitasá
ban ,3zám:mnak a azocia.lista 
brigádok $eaitségére i&• Bala
tonfenyvesról Csup01' Bél4 
brigádvezető a kultúráit utazás 
elősegitéséró!, a balatonboglári 
Lakos István kereskedelmi 
sz.olgáhtukról számolt be, 

ők és a tanácskozás többi 
felszólalója annyi Jó ered· 
ményről szólták, hogy a vitát 
összefoglaló Görbe Zoltán 
méltán állapította meg: ,,Ahol 
a szakvonali és a mozgal
mi vezetők nem hagyják ma
gukra a brigádokat, ott a ver
senymozgalom c.odákra ke-
pes . . ... 

Kiváló eredmények 

Hatvan, Salgótarján, Kiste
renye é;; Vamo:sgyörk állomá
son is igen sok jó tapasztalatot 
hozott fe'bzínre a l>Z.Oeialbta 
brigádvezetők tan.icskow.,;a -
írta Szúcs Ferenc tudOSitónk. 
Salgótarjanban Nuerge& San
dor s;:ocial.!sta bngadját emel
te ki a be5zamolo, Ki . terenyén 
a ,;zoc,áli.,, lde..ftmények hla
nya.ságait bírálták. Hatvan ál
lomáron 14 brlgádvueló adott 
felszólal.i->ával ertékes jaYa,;
latokat a venaenymozgalom 
1973. eVi .szaka.:.zának inclita
sáhO'L. 

Lok&h.ázán és Curtlci n>
mán-magyar kÖ7.Ö6 határállo
mason dolgozo s7..ocialista bri-

részletesen értékelte a sz:ocia
lista brigádmoz.galom hel:>-i ta
pasztalatait. TarjánpttSzta ál
lomás és egyben szocialista 
brigádvezetője, D&m.onkos 
Gyula 38 500 tonna áru elszál
li tásáról, a takarék06Ság, a 
tár;;adalmi munka példás 
eredményeiről számolt be. 

Minőségi szempontból is ki
fogást.a.lan munkával. a terve
oott 450 ezer tonna helyet 549 
ezer tonna árut továbbítottak 
Zalaegerszeg állomás dolgo
zói - olvastuk Markos József
nek, a szocialista brigádveze
tők tanácskozásáról küldött le
velében. A brigádok számos 
fiatal vasutassal er&ödve el
határozták, n idén mindent 
megtesznek a tervek túl!Jelje
.sfüseén. 

Ószin'én a hibákról is 
Bánréve állomáson 

amint erről Murányi Tibor tu
dósításából értesültünk 
Hort,.,bágyi János állomásfő
nök ' értékelte a hét szocialista 
brigád szép eredményeit. A 
miskolci igazgatóság kép,ise
letében Erdélyi Janos főfel
ügyelő adott husznos tanácso
kat, útmutatást a soron követ
kező feladatokhaz a swc:ialista 
brigádvezetóknek. 

Száz szocialista brig:hlvezető 
tanacskozott Miskolc-Tiszai 
pályaudvaron. Pcint01' Zoltán 
állomásfőnök arról számolt be, 
hogy a kiváló sz:inbeket meg
haladó Elredményekoon döntő 
rés:rt vállaltak a 52XX'ialista 
1:>ríg:í,dok. Az ·,• ,égi un. •pi 
forgalom zök:kenómentes lebo
nyolít.á..-.a érdekH,en is há=
:'17.áza.n vegertek tóöbletmun
kát - tudósít Ki.s,,árda, János. 
A tanácskoz n osz.in� 
beszéltek a még kija,it:andó 
hib-d'król . e. m haUrozt:il. 
a feladatokat. amel ·ek a mun
kafegyelem er ·té&ében, a tár
sadalmi tulaldon védelmében, 
a k tlturált utazás elósegítésé
ben harulnak a pályaudvar 
&7.0C.ialista hrl.,"ádjaira 

L. J. 

A MÁV Landler Je-n.ő Já1'
mü;avitó Vzem javító csarno
kai ban, a reszlegek m il.he
lyei ben a 5ZOCialista brigá
dok még múlt évi munkájuk 
felmérésével, az „önértéke
léssel" vannak elfoglalva, de 
mar élénken foglalkoztatja 
őket az 1973. évi brigád
szerződések megkötésének 
előkészítése is. Ezekben a 
napokban veszik kézhez az 
üzem gazdasági vezetése és 

mozgalmi szervei által meg
szabott általános irányelve
ket, s ismerik meg azokat a 
tennelési feladatokat. ame
lyekre a maguk vállalásait 
alapozhatják. 

Persze, alig van brigád, ame
lyik ne tudná, hogy körülbe
lül milyen feladatok várnak 
rá az új esztendőben, és ki ne 
gondolta volna múr hozzá a 
maga irányelveit. 

Hatékonyabban mint tavaly 
Ilyen brigád a sok közül, 

a kocsiosztály cserejav1tó 
részlegében Nagy Ancl1'as 
Münnich Ferenc nevet viseló 
tuz.ik.ovácsbrigádja. 

- A mi általano.s iranyel• 
vilnk az - mondja a brigad
vezetó -, hogy az idén meg 
hatékonyabban, még gazda
ságosabban csiMI;unk min
dent, mint tavaly. Természete
sen nemcsak termelómun
kánk hatékon11ságának fo
kozására gondolunk, hanem 
minden egyébre, amitöl szo
cialistává válik egy brigád. 
Tehát a tanulás, a muvelő
dés. a társadalmi munka még 
előforduló kampanyiszerűsé
geinek felszámolására, az egy
masközti es a részlegek kö
zötti baráti együttélés elmé
lyítésére, a brigádé!et sokol
dalú gazdagítására is. Négy
szer n11erttlk már d az arany 
fokozatot, de tudjuk, -m le
hetünk elégedettek. Törjük a 
fejünket, mi a7.., ami még 
hiányzik munkánkból, kö
zösségi életünkből ahhoz, 
hogy megvalósitlu,.ssuk a i;zo
cia!u;ta bngádt!szm.enyt és 
még inkább, mint eddig: 
aranykosz01'WI J.:oUektit;ához 

meltón dolgozhassunk, élhes
sünk..• 

A Münnich brigád néhány 
személyi valtozástól eltekint
ve 13 eve van együtl. Ta
valy év kö..:ben még nyolcan 
voltak, de az erre a lét.szám
ra kötött szerződést, amely
ben 108 százalékos teljesíté,,t 
vállalta1-, heten fejezték be 
109.2 százalékra, mert a bri
gád régi tagja, Tamási Pál, 
megkezdte nyugdíjazása előt
ti szabad..Agát. Ezt a telje
sítményt, a kisebb létszám el
lenére az idén i;em akarják 
alább adni. Már ki,;zanutoUúk, 
hogyan tudnák az elórelátha
lólag nagyobb feladatot ki
r;ebb létszámmal elvége7.Jli. 
ElőszÖT is újtttisf javaslatot 
dolgoztak ki arra, hogy a 
kovácstíizhelyeket forg6daru 
&zolgálja ki anyaggal, az ed
digi kezi erő helyett. Javas
latukat elfogadták és meg is 
valooították. A forgódaru már 
ott áll a kovácsműhelyben és 
bekötésre var. Egyidejűleg új 
kement-et e-pitenek, amelyet 
már az üzem munkahelyei
nE>k 80 százalékaban b<!V'<"t<"
tett földgázzal üzemeltetnek 
majd. 

A főművezető szamít ráiuk 
A brigád a földgáz foga

dására ia !elkészült: minde11 
tagja elvégezte • főtclgáz
melegftó tanfolyamot, ,rizsgát 
tett e& alii; varja, hogy a na-

;:advezetők tanacskoz.asan -.---------------------------t 
írja Pacz Józs<'f - FarkaA 

gyobb kalórláju, ha�sosabb 
tüzelőanyaggal minőségileg is 
jobban kovácsolha6sa a mun
kadarabokat. l!:tt.ól é6 a darus 
anyagmozgatástól nehán:, 'em
ber munkájanak mcgtakari
tásat varják. 

úgy gondoljak, ezzel hat.á
sosa.n bc:;egithetnek a csere
ja vitó részleg egész munká
jaba. A részleg munkaerö
hiannyal küzd és emiatt uz 
egy főre tervezett jelenléti 
oránál mindenkinek l1myege
sen többet kell majd tdjt:Si
tenie. A l\llinnich brigud mar 
bejelentette Mohácsi Marton 
1ómüvezetonck, hogy a több
teljesitésböl alaposan ki akar
ja venni a r<?szét.. Természete
sen nem túlora áran, hanem 
a már említett gépe..ités és 
munkaszervezés segít<;égével. 
Nem azert, mintha megvet
nék a több penzt. De tudják a 
mult évi tapasztalatokból, úgy 
sem járnak: ro,..-;zul, ha 
,.aranykoszorús módra", bán
nak gepeikkel, "re1-,,zama1l,
kal é:; végrehajtják a külön
böző celfeladat.okat. Tavaly 
a soron k!vü.!i munktiért kt
erdemelt jutalmakból ki-kf 
atlagosan 200-250 forinttal 
növelte haz,i ker11setét. úgy 
igyekeznek, hogy � idén. � 
legyen tz másként. UJabb uJt
tási elgondolasaik is vann�k, 
példaul a csavarkapocsg?'�r
tás gépesítése a technolog1al 
osztály t.ámogatasával. 

Pál állomásfónok e,; dr. Pal 
Zoltán ll(A V-k pvisclő érté
kelte az eredményekPt ..s 
szólt a feladatokról. Kiernel
ték. hogy a szocialista brii:t.i
dok ..egiL-.;ege nelkfü nem er
hett.ék volna el 1 972-ben az 
előző énnd lény�esen jobb 
eredményt: 1664 vonat. mint
egy 82 ezer kocsi f eLdolgozá
iát• 

A kaposvári vontatási !ónök
ségnel 14 brigádban 187 dol
gozó ven;enyez .a swc:ialli;ta 
cím elnyeres.,ért vagy megtar
tásáért - olva. .. tuk Nagy Zol
tan levelében. - A brigádve
zetők taruicskozá,,án több ki
v-.íló eredm.enyről S?.ámolhat
tak be. A 275-ös sorozatú moz
donyok szemelyzetent�k Petófi 
brigádj ... Devecseri Gyula ve
zetésevel l)<!ldául 375 tonna 
S?Jenet takarított meg a múlt 
évben, az eddig ismert ada
rok szerint. A kisebb javítá
sokat maguk yégezték el, szak
szervezeti politikai iskolára 
járnak, .részt ve„znek a főnök
ségi rendezvényeken és a vér
adómozgalornban is. M al11/IU' 
G11ula esztergályos vezeti a 
mozdonymúhel.v Ságvári szo
cialista brigádját. A 20 tagú 
kollektíva úwaly ,nár az 
aranyfokozatú jelvényt nyerte 
el. Terven felül végeztek moz
donyjavitásokat, elw helye-
7..ést ertek cl az igazgatá&ági 
önkéntes túzoltóven;enyen. Ta
valv óta a kaposvári MAV Ne
velóotthon egy el'SŐS növendé
két, az árva Csipai Ibolyát 
patronálják meleg szeretettel. 

Ládába zárt tele/ on 
Az 1851. november 16-an jóváhagyott Vusutüzemi 

Rendt.artá.s 3. para,.;rafusara ma már �enk.inek nem kö
telessége emlékezni, c:;upán az erdekeM>Cg kedveén 
idézünk belole: 

,,Az üzleti iizemélyzetnek, hivatalnokoknak é3 g;;:ol-
17aknak, kellő $Zámmal kell lenni. azoknak a megkíván
tató tulajdonokkal b,rní, s az üzlet valamennyi esz
közeinek rendelkezésük alá bocsátua kell lenni . . .  " 

Hála a megváltowtt idónek:, ma már nincsenek urak 
é6 �zol.gák, o; az utasítások, rendeletek paragrafusait is 
egészen más szellem hatja áL 

"Embercentrikus rezetést kell megi,alósitanunk" -
mondotta nem is olyan túl régen dr. Meszáros Karoly 
miniszterhelyettes, a MA V vezérigazgatoja, vasúti kö
zepvezetők jelenlétében, majd részletesebben kifejtette: 
- ,.A vasútnál a legkisebb beosztású dolgozóra is ha
talmas ertekek vannak bízva, sokszor nagyobb értékek, 
mint egy gyár egész vezérkarára. Mar csak ezért ih. 
súlyának megfelelöen kell gondoskodni az embe,·ek 
megbecsülesero!, 11 ez bizalom, a s=emélyiség tisztelet
ber tartása alapvető követelménu." 

De miért ideztük a fentieket? Azért,' mert akadnak 
még olyan szolgálati helyek, ahol a v_zetok figyelmen 
kívül hagyják, hogy a dolgozókat emberi méltóságuk
ban nem szabad megalázni. 

A Nyugati palyaudval' kocstvizsgálói panaszolták, 
hogy irodahelyiségükben tialakinek az utasítására fa
ládába :zárták és leólmoztci.k a városi telefont. Ha 
cseng a kéi;zülék. felvehetik a hallgatót, de ók senkit 
sem hívhatnak, mivel a számtárcsa forgatása lehetetlen 
az ólomzár íel'örése és a ládikó kinyitása nélkül. ,.Miért 
czláznak meg bennünket ennyire?" - kérdezilc. - Ha 
mashol is ez lenne a szokás, még hagyján. de éppen 
csak bennünk nem lehet megbízni? 

Igaz, előfordulhat, hogy egyik-másik dolgozó nem
csak hivatalos célra használja a távbeszélót. De mus
hol ugyanez nem történhet meg? .Manapság tulaJdon
képpen már emberi szükségletnek tekinthető a telefon. 

Jó, jó - érvelhetnek egyesek -, c�akhogy vannak, 
akik a telefonozással visszaélnek, és teljesen fölösleges 
beszélgetésekkel raboljáit az Időt, illetve tetézik a MA V 
postai telefonszamláját. 

Mindenki tanul, 
múve'.ődik 

Ami Nagy Andrásnak a la• 
nulásra, művelódesre vonat
ko><ó szavait illeti, még nin
csenek hatarozottan kör-vona
lazott terveik:, elkép..:eléselk. 
ú:zy látszik, ennek ne-mci>ak 

a megfogyatkozott Jetszam 
szab határt, hanem a bigád
tagok atlagosan magas élet
kora is, Hiszen a jelenlegi 
hét tagból egy az idén. egy 
pedig jövőre szintén eléri a 
nyugdíjkorhatárt. Igaz„ 111/. 
utóbbi években iskolázottság 
ban sokat haladtak. A brigád
vezetönek hár-01néves marxis
ta-leninista eg11etemi tiég
zettsége van, négyen az utób
bi években vizsgázta.k le az 
általános iskola VIII. osztályá,
ból, egy tag regi polgári Is
kolai végzettséggel rendelke
zik, kettő pedig (még a nyolc
tagú brigádot számítva) az 
általános iskola VI. osztá
lyáról szerzett bizonyítványt. 

Politikai oktatásban viszont 
mindenki részt vesz. A negy 
párttag pártoktatásra jar, hár
man pedig az időszerű poli
tikai kérdések szakszervezeU 
tanfolyam hallgatói. 

Kúlturális vállalásaikat é 
ról évre megújítják, Narrv 
Andrásnak operabérlete van. 
Minden hónapban egyszeT fe
lesegével együtt ott ül az Al
lami Operaház nezóterén. A 
szervezett szinházlá togatáso•• 
kon mindnyájan részt vesz
nek. Most a Thália. Szinház 
egyik februári teltházakcio 
keretében sorra kerülő elő
adására készülnek. A brigád-· 
nak mozibérlete is van. a/
ilzem művelődési házának 
vetítéseire. A bérlettel felvált· 
va járnak az előadásokra. 
Gyakran rendeznek családi 
összejövetelt, ilyenkor fehér 
asztalnál beszélik tru"g, mit 
láttak a tv-ben, .színházban, 
moziban, mit kellene megnéz
ni legközelebb. Tavaszt.ól 
oo.zik sportvetélkeclókön is 
részt: vesznek es évekkel elő
re megvan a kirandulási 
programjuk. Voltak mdl' csa• 
l.<idostól bükki, tokaji, más 
nlkalommal pedig -,oproni ki
randulcison. Az l(jén Pécs 
környékére készülnek, ezen
kívül Budapesten országházi 
retán akarnak részt venni. A 
napilapokat rendszereeen ol
vassák, a szakmai sajtót is 
állandóan figyelemmel kísé
rik. Mind a heten elöfizetiii 
a Magyar Vasutasna.k, a Bri
gádéletet együtte�en :Járat
ják és kézről kézre adjál;. 

Élen 
a társada:mi munkában 

A társadalmi munka erős 
oldala a Münnich brigádnak 
Nincs olyan megmozdu.lás •z 
iizemben, a kocstosztál11on, 
vagy a Tészlegben, amiben 
részt ne vennenek. Tavaly 1t 
cserejavíto re,,z!eg tisztasági 
versenyében harmadik lett a 
brigad, most előbbre akarnak 
rukkolni. Ugyancsak. elöl 
voltak „A szep, tiszt.a. virágos 
Budapestért" mozgalomhoz 
csatlakozva az ü,..emi parko
sítasbau és a kocsi osztaly te
rilleten az útvonalak beto
nozásában. Elllatározták, nem 
maradnak el a kommunista 
vasárnapokról sem, sőt igye
keznek az eddiginel többet ad
ni, mert mint mondják, Viet
namnak - most, hogy Cl t-úz
szünet megvalósult - még na
gyobb segitség,·e lesz szüksé
ge az v.jjá.épitéshez. A térí
tésmentes váradásból i„ fo
kozottan igyekeznek kivenni a 
részüket. 

Ilyen és ehhez hasonló ter
veik, elképzeléseik megvaló,,;í
tásával szeretnék az. idén gaz
dagítani a brigádéletet,- s 
szándékoznak közvétve houá
jarulni a modern vasút kifej
lesztéséhez, a nagy vasutru, 
c:.alád boldogúlásához. 

Szász Ferenc 

Kifogás'alan mun!cával 
Való igaz, hogy akadnak ilyen emberek is. Le kell 

azonban szögeznünk, hogy a dolgozók tbbbsegére nem 
ez a jellemző. Ahol elöfordul, ott a túlzásoknak ha.
ta.r' szabhat a netielés, a jobb érzésű emberek másokra 

Tanulnak a lökösházi fiatalok 
Ve:.-zprfnwan.ány állomás- gyakorolt hatása, a jóindulatú figyelmeztetés, vagy ép- Lőkösliá.za határállomuson a ról. ahol már inin<lenki szo- pen a helyénvaló fegyelmeze· s, sót a 'ölösleges többlet- d 1 ók 'ld · kmal cialista bri "ádban dogO'Lik, • o goz - a pe us sza • "' kiadás megtérittetése is. munkán kívül a társadalmi Hoffmann József tudósított a Nincs tehat erkölcsi alapja annak, hogy búrmelyil, munkából is alapos:in kiveszik brlgádv:izetol ertekez.letről. Ta- szolgálati helyen ladába rejtsék a telefont a dolgozók részüket. Különösen nagy gon-valy 5-ös o,;ztályzatot kapott elo"t• Belát'"k e·-:' az említett főnökség vezetői is, ami- t Ali „ az állomás és e-..: az iden !,; ki- ""' "' dot fordítana,. az " omas 

váló eredrrényekre kötelez _ kor tolmácsoltuk a dolgorok panaszát. A lá.clikót meg- környékének tlsztántartásá-
h(vta fel a tennivalókra a bri- szüntették. hogy fl.8 rontsa tovább bizalmatlan.•ág a. ve- ra, rendezésére. A fiatalok a 
l"IÍrlvez�•ők fl<rv,,Jmét Kiss Jo- zetők és 4 beosztottal. kapcsol.a.tat. (kovács) munkában és u tanulásban Is 
zseJ állomásfonök, miután.:.. ______________________ _,jó péld.á\'al járnak e!iil. Ta-

val y 20 fiatal tett szakvizs
gát. Levelező tanfolyamra je
lenleg két nó és egy férfidol
tzozó jár, nappali tagozatra p�
<lig egy férfi és egy nő. Se
gédtiszti tanfolyamon két fél-fi 
tanul Az idősebb dolgozók 
szívesen segítenek a fiatalok
nak, átadják nekik tapasztala-
taikat. Boldiwr Gyula 
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AZ N B  I ÚJON CA 
Bemutatjuk a Ceglédi VSE NB II-es bajnokságot nyert 

férfi asztalitenisz csap a tát 
A Crg!l-dr \'SE nem tart-0· 

z u n:1� e csü l k köze, 
J !:ch, l ltz zako ztál}ában 
több mint 50{) Igazolt ven-eny
zőt tartan.ik nyilvan A szak
osztalvo koztll legcredmé
ftllesebbck az asztalitenis�c
-Ök. A ferficsapat 1972-ben kü
lónösen nagy zeni teljesít
ményt nyujtott Az 'B 1T Gar
dos-csoportjaban pont�•eszte
ser, néUdU, reretlenül nyerte 
11 baJnoksar,ot. Ezzel j()Got 
S1lereztek: arra, hogy 1973-ban 
a sportág élvonal ban, az NB 
I-ben "er cnyezzenek a baj
noki pontokért. 

A:r. ceyesuletnek hosszú 
evek óto nem volt olyan zn!k.
os.ztá!y,a.. amelynek sikeni.lt 
volna fc-lv r-ckedn.l magat a 

emzcti BaJ1wksay clvonalá
ba. Utol;ara 15 é"" •1 ezelőtt 
volt NB I • cs,patuk. Erde
kes, hogy akkor 1� asi:t.a.litc
nlszben, ar.zal 11 különbséggel, 
hogy a nők JUtotrok a lezjob
bak koze. Most pedt.t: a fér
Ciaknak sikerült. H og)·an ér• 
tokelik a 57,akos-l:lály va!oban 
bravuros teijesitrnén,yet az 
CS> e:,u let; vezetőt? 

A Ce1tlédl VSI!: a.'>zl�litl'oisz-esapata. Balról Jobbra: Bodrogi, 
G. Blro, Kudl'lich L. Kudcllc,b 11., Fvkas cs dr, Réthy, a já\é

·o,,edzó 

tó e 1 +úz:i:ünk a mult .évi baj
noki evad roran : t·eretlenül 
nyerrn a bajnol-;Jagot. 

Az asztali en.lsz-,zak06Z· 
talyban ennek érdekében 
munkalkodtak az edző e.s a já. 
tékoso eg ·arant. Az ellenfe
leket sohasem becsülték 1c. 
M nden merkő:l'Jésükre gondo
. an k zultek, mert nyerni 
akartak. 

rev :1 megfelelő ballist t,ettm
tanek a fiatal, a sportág 1rant 
érdeklódck tudasának kábon
takoztatasára. Az NB l-ben 
egyelőre a bajnokságot nYert 
csapat tll€iaira számítanak.. A 
fiúk tehetségesek, s ami a 
legfontosabb : 1zorgalomba11 
sincs náluk hiány. Ez bizi 1-
tek acra, hogy a csapatn.ak si
kerül a benrururad . 

( Isi) 

Kispuskás 

löTészver11en 

- tL!l!NK KULTURALIS 
BLET. A békéscsabai vasuta
sok muvelődésl házaban a:t uJ 
eszt1mdó legi togatottabb mu
sorának a január 17-co ren
dezett, úrkütatásrol szólo, 
íilmvetf� ecybekót.ött TIT
elóadas bizonyult. Az előada
son részt vevő brigádtagok és 
nyugdí;as vasutasok utána 
nagy számban hallgatták meg 
a múvelődésl ház népi zene
karának és a vasutasok cltera
egyilltesének műsorát, 

A miskalci jármtljavító 42 
�zociali5ta brigádjának Ú 7 
tagja vett részt amn a k.15-
puskás Iö-;részversenyen, ame
\ycl a,: üzem l',UISZ-=vez.e
te Miskolc várai felsl.abadu• 
lásának évfordulójára rende
zett. A verseny legjobbjai
nak a 1eherkocsijavíló osztá· 
lyon dolgozó brigádok bizo
nyultak, vagyis Dombi Sán.. 
dor és Mol11a!' Józae/ festő-
brigádja, valamint Lugosi 
Sándof' és Ondf'eJ István mű
szaki, Sup Sándor és Gulyá3 
Janos lakat.osbri.l(ádtagok 

- MOZEUMBARÁTOK.'Sze• 
reocs allomá� Petőfi Sándor 
szoclolb1' br1gádiábao lelkes 
múzeumbarátok dolgoznak. 
Látogatókat toboroznak a Ra
kóczl-várban lét !tett képes
levelezölap- es ex libri.s-gyüj, 
temény, llletve helytörténeti 
kiállítás megtekintésére. Leg
utóbbi ,.akciójuk"' eredménye
ként - a múzeum igazgntójá
na� kérésére - nagy méretű 
táblát helyeztek el az állomás• 
épület kijáratánál, amely a 
várban látható érdekességekre 
hívja fel a Szerencsre érkező i-------------

ték el a !egjobb h y�. 
- utasok figyelmét. 

- !TAROM TESTVf:R A 
MU KASORSEGBEN. Hat
van csomopont legutobb c,,kút 
tett vasutas munkásörc-1 kél
zott egyutt \-állalt szolgálato 
a part fegyveres te:.-tületében 
a h·irom Somogyi t tver : 
L:bzló, Pal I tván. Kovellk 
a városi Zalka Máté munká�
óregy�égben helytálló vasuta• 
'<O · példáját, akik közül a ko• 
zelmúltban lezajlott eg} eg
gyulésen többet kltünle tek. 

MINTASZERVEZET. 

A szerkesztőség üzeni 
Dotdlzsár G:yul,I B�kEscsaba : 

l\"emeth Pé.l s crcnc: ; PAJ L,tvJi(l, 
Ktsvardal Ja.nos tiskolc; s1ocs 
Fcr e Hat,;an; Leh()(2.ky János. 
Kecskeméti Ferenc, dr. Bankfal
\'Y G�uJa zeroo : Pacz J :.se! 
ru1rt11:-J : Zagyva >- nClor POspök
ladény: Or ndl "1lbály Bp. Krlsz. 
una-.:áro 1 Ftt. F. ; Ga.J.&mbo Fe
renc B Ja: Jónal.s Imréné Debre
cen : Pt.ntér lAjOR Vácrátót: Bo-
ros Zoltán Szombathely · Halmai 
Janos Pécs : Tóth Tibor Kiskun
halas : Chcmcz D ncs !lp. Angyal
fill<ll Pft. F. ; .Tármt Zoltán .Ga• 
hony: Hott nn J f v zprém• 
vars.:,ny· Nagy ZOltán Kaposv r: 
Mark<>S J6 esd Zalaqi= g; Mu• 
rányt Ti!>or Uánré1.e ;  'Végh G> 1• 

la Riko,m d 1.0 . Görb<' .!Qltan 
Fonyód: le, eJ ikl!"t lapunk auya„ 
J.ihoz ff'lbasznéljuk. 

- Elnók..segunk l'li.'gedeti 11 
r-ako zta.ly munkaJaval 
mondm:;a Utasi Jozuf, az 
egyesület eln ,. -. Ügy rr
tckeljilk. hogy jo szellrmu, ki• 
egye,u;úlyo::ott garda harcolta 
I..-t a feliuttú . A sikerben 
oroszlcinreszc nan dr. Réthy 
A lbert edzonek, az eoykon 
sokszoros roma.n áloga.tott
Mk, akí az e ir.vlt bajnoki 
idény elején került Ceolédre. 

Az egyesulet elnoke a já\e• 
ko, ... '<.lzo Rethy .\lbcrt utan 
chsmeressc! szólt a verseny
zo ·ről is, mert b1,;z nehk i.; 
na• r<.>sZUk van a b:ljnokság 
rnei,;nyercs ben. Bodrogi, G, 
Biró, Kudehk G., Farkas es 
K1Jd.d1k F� a c.sapat játékos.a! 
min ent mei,'te,tdt n siker ér
dekében. A l.akosnt.lyban te
véke:iykedó dalmi akb
vak közül Kova.cs Bélát és 
Toth Isti,á,�t illeti elismerés. 
Varga Ernó az elnökség kéré
sére a mú.l.t iN veg�n kerúlt a 
s� zt.ily élére, s nyomban 
hozzálátott a vezctose:; ujiá
S7..ervez,:,séhc-z. 

Sikere évet zárt az Uta ellátó se 

Otödszor erdemclt ,J. ki a 
me I ztcló címet oklev"l t 
a miskolci ;armuja,ito voro. -
kc-rcsztesei. A kitüntcles át• 
ad, sakor Varga Zoltán i z

at.ó m Itatta az uz..em1 szerve
zet akth táinak mul vl 
munkáját, s külonö. cn n gyra 
értékelt hocy a járrní1Javi
tóban a vér dók zárna nz cló
zó évi 198-ról 240•re mC'lke
dett, vagyis minden ót.ödlk 
dolgozó vuadó lett. 

Murán)-1 Tibor Banréve: \•o.Jk11t 
SándrJr D.iv •d• lCH'lf'lkc& ille�u 
bet1 re to,·abblfottuk. 

Köz;ölJUk aza.ks1rrv�zeU brrott-, 
Agalnk1u.l, mindf"n olvasónkkal. 

bo,-y a ,1a�" va utb 7-<"rken
tósé t')ork és a va uta.s• zakSU'r-
vezetnek, m..!nt lh1AUó t-''l tafJ,,Ji: .. 
&i.al rt-ndl"lktti) szervnek 1 -428 a 
postai lran,íw, zama.. A került-t, 
illet,•f> az utca �lt-rlntl lrAn, ttO• 

agy munkabirás.ira, kltúr.ö 
llozzáertesére m1 sem jcllem
zobb, mlnt az, hog • sokáig 
egy személyben volt sl:Bkosz
talY'•ezetö, 1ntézó, vezető ed· 
zö es jatékos. M'nt edznnek 
nagy tordeme, hog)" bátran 
mert újí!am Ezzel beb1zonyi
totta, ho;::,· a versenyzők szí. 

n váJali'k a nagyobb t r
helest, a keményebb edzf.se
·et, ha értelm t látják. 

Réthy kezdettfü !og\a terv
s:zeru sza.'<szerű eázéscke 
fo1ytatott a te!Jes ,erimivzö

árdával Szorgalomban soha
liell!I volt hiány. :i-:, érlh tö, h -
·zon a csapat sztmára elérhe-

Ami n Ce !, Ji \'SE ru t.a.11-
lénÍ.IIZ-szakosztályának ez évi 
tC'n él Illeti : bccstiletl:3 helvt• 
alla.& az NB I-ben, ami egyel 
Jelent II bentmaradáasal Erő-
i re Is gondolnak, de e 

m ><'Já\'al. N�on hclyesen 
arra törekszenek, hoe.Y ai 
ut.ánpotlas tervszerű nevelé-

Kimag ló sportsiker k &ZÜ· 
lettek 1972-b,m az Utaullato 
spoTtklubjában. A bajnoksá• 
gok befej<!'llése után �erre 
harom csapat került fels6bb 
osztályba, ami örömmel tölti 
el n vallala ,;portraj n óit. 

szellemi sportok királya 
a sakk, erő6 sportága a klub• 
nak, A: el..sö caapat 4 .S pont 
etönnyel megn11erte Budapest 
l. oo=tiílll" ooJnolc&ágát es ez. 
zel !el;utott az. OB Il·be. A 
másodJ.k pat V. kerilletJ. 
bajnok$ágban \�lt az eJ:,ó 
helyen !gy Gl:intén egy ,.;z. 
tállyai ! • jeob. 82 OB tarta-
1 aj ok:::l�1= ! � tj a 
kü7Xlehnet. A iak.k.szakoszuily 
ecraiban egészen ifjú, általá-

Mfu1chen után, Montreál előtt 
A:: t•N>timényck m ;rl<>geléscl a liolnap lemiioolóinak megvit.attiJJO 

követte a BVSC közgyülé én 

lekb&zonó ugyvezető elnóké• 
nek d.-. Meszáros Karoly mi

· <ilás úLtör tői az ldö
scbb, erett jaték060klg minpCTI 
koraiztály m�t.nlálhato. A ja• 

OSOk Alföldi La.szló mester 
irány1tása mellett hosszú e, 
s:,nrgalmas munkájaval érték 
el ezek t nz eredményeket. 

A fu:ikai o kőzül só-
sorban a nét róplabdacsapat 
.szereplése emetk dik Id. A 
BudapeSl 1. = yu bnjn�
sagban lerL eredmény ' 
alapján oszlalyowka vlvtuk 
t jut.ru t n -6:zelem• 
me1, vere1!1mil! 12:I-es o, ::.e
ntett }átnrrl4 aránnvcl k.erill• 
tek az NB ll-be, 

klub n ha:i;,.ll;ioiJa a 
tömegsportot sem. Ta1.al11 al.a• 
kitották meg o11 ki.&pá.l11á& n<li 
e.. férfi labdarúgó-csapatokat, 
amelyek a különféle területi 
baj:nakságakban ert.ek cl erté
k helyezéseket. l}gyanez vo
oa ·ozik az asz1 1J nisz-szak
OM y munkájára is. 

1 973-ban,. a vállalat alap1tá
Nlk 25 évffl jubll uma nl

kalmáböl a k:1ub szám� sport
dezvényt szervez, amely'be 

a vidéki üzlethálózat sportolo1 
LS bekapcrolódn3.k. 

- SEGITOKe Z E.-..,_BE· 
REK. Kom rom állomás vo• 
nat.klséróinek 20 t.agu f elsza-
badul1s iall�ta t:ri dJ 
tava! 1110 ora t ár. Adalm1 
munkát v llalt, ezzel szemb 1 
év végéig 212 órát teljesített. 
A brl ud tagJai Aradi L:bzló 
ve:ret · ével részt vettek az ál
lomá és a ren1ezó ;,dly::iurl
var tukarftásái>an, czcnklvul 
mindenütt segítettek, ahol 
szük g volt ráJuk. 

- KOSZORúZAS. .-1 
va uhga:yató�ág 
Mikló, ocialista bngad;a. -
mint minden esztenáöbcn -, 
1.1mt!t megkoawrúzta a név
adó, a Budapest febuibad1tá
·,-;anáL elesett 1&6.• r.:ot'jet par
lamenter pccsf l!Zúloháza.11 le
vó f'mlektabla}át. 

L.in1unl.: 106 • Oh.a"ojnk tf>hAt 
bannclvtk lrá.n:yJtó�.ttaroot alk&I• 
m z.hatják. - miodkeUo hel es! 

A Hiv ta! s Lit hcíl 

A liJvatal J pból a BUtk 
\CZcll blzol gok és a dolgo,úk 
hgye.Jm be iJánljuk a kb, e\k.ezóket. 

3. zll.mbóll 1 19  C'OO't 072. 3. B. 
A vas11U s,;en-ek sukhalósá n 
1.: :uem kl)d m ek 11 • 
tásk N! tart<r<ó cnge-
dtly � elJ rll•on. 

Allú!og!at.l.ok a MÁV Fegyel
all SabAJyza\.ho:L. 

-4. . Lámbol: 100 6'197:':\ 1. D 
,.._ 1 V Kollcktiv S;ur,15dés 1972. 

1 vég·eh4J áról szóló besz • 
moló az 1 073 évi F gel I< 
terv etének vitája 

1 1 1  533 1972 10 B. V ú lár
mllvckr.n t•lht:lyez.ett. kézi ttl oltó
ké-szUlék<-kk I kapcsolatos tcenC16Jc 
a l =QJavlb'l üz mbe tönéno 
b /UUl.ás 

100 331'1973. 4. D- Anam\asá
u dolgozók rululté.-Jtesc. 

• ei:tartoLta ev1 kozgyűlését 
a Budape.rt1 \ a.smas Sport 
Club, J::rt.ekelték nt. <-.múlt év 
eredmenyeit, e,; az 1973-a év 
feladatait jelölték meg.A köz
gyűlésen a menhívott 256 
li.lubtag kozul 230 megjelent. 
Hiába, a spo1iolókon még az 

arra, hogy �n.g n szerepel
tek 1972-ben az 1íj · · é" a 
erclillő korosztály versenyzői. niszterhelyettes dicséró olde- ..--------------------------,,

Lakáscsere 

, mfl enzaJárvá,w ern tud ki• 
ÍO!:)ld l 

Az e!noks 'r:hc.'Il !.ittuk a 
"BVSC !egered.mén) e ebb 
olimp kanja! - dr. Fenyt•esi 
Csabat, dr. Kamuti Je,wt -, 
valamint azok t n ve,etóket 
akik 5ok se�1t;,eget nyujlanak 
a vasuta.s-ei;yesu:etnek : S=abó 
:tntalt, a \ csut.asok Szakszer. 

Szó esett arról, hoi;y nem 
megfelelő a klub létesítmé
nyeinek állapota. Felvetette az 
�'Yesülct elnóke. hogy ntncs 
a. klubnal átgcmdolt létesít
menyfejlesztési és -felújítási 
terv. 

Molnár G;yorgy elnök szólt 
arról, bocy a jövóben erösite• 
ni kell a. szako.,ztályokban fo• 
lyó nevelömunkát. Az után
pótlas nevelését úgy kell biz
tosltani, hogy a fe.lnövekvó 
fiatal nemzedék az egyesület 
versenyszakosztályait eró.sil-

e etcneK [olitkárat, dr. Csa- "'-
11adi Arpadot, az MTS elnök- A közgyúlesen fel.szólalt 
1eh ettesét. Ozimák Istvánt, Szabó Antal, a Vasutasok 
a - l V. kerületi pártbizottság zak.szervezetének főtitkára. A 

· rat. Gabor Zoltant, a s,akszervezct és a MAV ve
KP\J parlbizottsagának titká- 7,érigazgatója nevében Udvö
a , Tóth Ja11ost, a Budapesti zölte a részvevőket, majd át
' ,ut1gazgatoság ve7.etóJét és adta K1u Mihálynak, a klub 

'{ot,acs Jánost, a BTS elnók-
he)s teséL 

Váci vasutas sportolók 

velét és a vele járó jutalmat. 
Felszólalt a vitában dr. C-,a

nádi Arpád, az ITS elnokhe-
1 ·ettese. Elmondta, hogy a 
BVSC-ben biztosítottak a fel
tételek ahhoz, hogy a nemzet
köz1 küzdőtéren Is eredmé• 
nyesen szerepeljenek a vas
utas �olok. A magyar 
sportvezetés elis.merébsel adó
zik azért, hogy a Budapesti 
Vasutas szerezte Münchenben 
a magyar olimpia! csapat 
pontjainak l o0,'0-á•. 

A közgyúlé,, részvevői 
egyetértettek abban, hogy 
1973-ban még többet várunk 
a vasutas sportolóktól. Ezt kí
vánja az egyesülettől a va.•
utastársadalom, és joggal var
ja el az eredményeket a ma
gyar sportvezetés. 

Kóhidi László 

A n,szvN ók m :;kapták a 
BV:::,C elnokségének írásos be
s7.amolúját amelyhez Molnár 
Gyorgy, az egyE-súlet elnöke A magyar vízi sport élvonalában 
LlZUtt iegészite 1. Méltatta a 

B\ SC �portulouiak müncheni 
,,er p'e,,ét. de ugyimakkor rá-
1u tolt arra, hogy a vasutas
lub 1{iemeH:l'dó szereplé é

'le,, vun gy repséghibája: 
a:. hOfJ!i a BVSC olimpián 
>LC1'ZCtt 26,35 pontjábóL 
!J,85•üt a v11,ok szere::tek. Ez 
" ,� et a , ;voknak, a többi 

·..kosz:t:ílv v-jswnt levonhat
a a s ;ü s •, küvdkeztetésc
. , " evsc elnok.sé�e sze
rint r-lsosorbon :i birkózóknak 
< � ,.,, úszókra•· kell javulniuk 

ih.Yl ho v a BVSC jobban 
c�e�\Jen :i montce:ili ollm• 

i> .. n 
lt.t· tan. J:c!I a l·I tbn.ak a 

hazai mérlegen" is. Az elözo 
:v wz vls c• 'lvltva ugyanis .az 

e,..i t t "6 p tut ve:zte 
"ul no,oo ><la kell f,g elni 

t,;zclott Svha n m tapasztalt 
kiY ló versenyeredmények 
femjelzlk a Vác! Vasutas 
Sportegyesület vízi szakos-ztá
lyának múlt évi munkáját. A 
,za.ko,,ztálv 1951-bC'n 22 íóvel 
alakult, mo,,t viszont, 78 tagot 
„-zámlál. Ebből húszan ab.1:ív 
ver� nvzo"k. ezenkívül negy• 
vcnheten csónakkal vagy mo
t.orc,,ónakkal rendelkeznek. 
Nem véletlen, hogy a Magyar 
;'\fotorcsónak Szövetség Jeg. 
utóbbi or.szágos díjk(os-,:IÓ ün
nepsegén gyakran �zólitották a 
,:íci vasu1a.�ver,;cnyzők nevet. 

A vízi f'portho.: szükséges 
feltételek me�teremtéséhez, a 
vízi tűrázók igényeinek kielé
gítéséhez nagyban hoz:1.ájárult 
a szako.;ztály taejaínak önte
vékenysége, je!ent9s iársadal-

mi munkája és a vasuta,-szak
szerrezet közelmúltba11 enge• 
delye��tt 35 OOO forintos anya
gi támogatása. 

!cy válik Jehetové, hogy 
(olytassák elkezdett építkezé. 
seiket. s még s....ebbé tegyék 
Vác felsővárosi Duna-partját. 
SzeretnPk azonban, ha erófe• 
szítésetket a tanács iltetéke-
•ei i.! figyelemre méltatnák. 
Rendkívül sérelmre, hogy a 
csónakházhoz vezető út elha
nyagolt, holott a környék ösz
sze:; útját rendbehozatták már, 
C-7..enkívül a csónakház egyik 
részében lakó özvegyasszony
nak a kikéllt.özteleséhez szii.1-
séges, immár tíz éve !gért la
ká,,1; sem biztosították. 

a. s. 

A TAPOLCAI CSOMÓPONTON 

Vöröskereszt-szervezet a lakult 

El t"rfln ffömro1 e- alácll 
h•zam.a\ - 2 szob&, k<41Yba.. 
kamra, műhely, á.Uauartá.S lehe
tőség, az Uomilst6I 2 perc - bu• 
dapes 2 szoba u�zkomfortn 
laká ra első emeletig. megegye
zéssel, E:rdekl6dnl lehet: Somm 
Páln�. 228-284 ,ngy !)28 Bf;. 
es, 39-77-es el ronon 8 - l fl  30 
óra közlitt, este 20� 8t;l sz -mon. 

Amik,..,. a tapolcai várool, 
jar I Vöruskeres:t-szen·e
zetnel a vcze , g-ujjavlila3�
tásokr0: tájékoztattak, n1.t is 
elmondották, hogy az 56 h 
J1•i gz..ervezet, a ·1 ezier vörö,;
k.ere-,;zl tag tovab gyarapodott, 
a-ósödött, tartalmi munkában 
és létszámban egyarfuit. Ami
kor az újjaválasz.t.ásokat el
indították. úgy 67.ámoltak, 
hogy a járá,;ban és a baux!l
városban 100 új vörö ereiZ• 
t tagot toboromak a hu
m nwn m�alma sr.ímára. 
Elképzelésüket a jó szervezö 
munktíval siker koronázta, a 
100 helyett 239 új tag vallal· 
ta a vöröska-e,,ztes munkát. 

-es ebben a részletes táj 
ko-z.tatru ban kU!ón örom, hOf/1/ 
a tapolcai vasúti c&omópont
nál is létrejött a V ciröskere&..."'t 
helyi azervezete. megke,,,d e 
önálló tevékenységét. A hc-lyi 
szerve-zetet Kovács Margit tit
kár irányítja és vezetésével 
awnnal bekapcso:ódtak a vö
röskeresztes munkába, amely-

IIAGYAJl VASUTAS 
• Vasutasok SzalC>;zervezetOneli: 

lapJa 
Szerkeszu a szer1<eszt6 1>17..otlS&g 

S'OSzort<esztO: ou1yas JiUloe 
S'elel03 azert<esztO:  VISI 1·eronc 

Szerltest.t&ég: 
Bu(lapcst VI. BenczOt utca „ 

Telefon, _..ros1, u•-�uz. 
azeau: -11 

IDadla m oeneszd, 
• Népszava LaplnaCIO Yéllalat 
suaape,n vu .• R4kóe2j 01 M. 

Telefon: z:i+-&9 
'-ev-Clm: Bp ti Pt. Ill. 

i'ele!Oe léa<IO: 011.bor 1111.rton. 
a N�va 1.apkladO Véllalat 

\PZll!l1ÓJ8 
Cseldtsz.ám1a&7amun.kc 

MNB 215-tl lfltl 
S&ULla J.apnyomda 

nek a cM1<1tuzé,·e1 kozott sze
repel a voradás. a családvé
delem. az lfjúsag neve !!:le. 

�-

Utazós előtt és utazós után 

EDESSÉGET,  
AJÁNDÉKOT, 
TRAFIKÁRUT 

nagy választékban vásárolhat az 

'eUTA S E LtATO;:T' 
pályaudvari pavilonjaiban 
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a MÁ V legnagyobb 
hőközpon lja 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

xvn. J;!VFOLYAl\l, 4. SZÁM Ára 50 fillér 1973, FEBRUAR 17. 

Az MHSZ-klubok betöltik hivatásukat 
A: elnökség megvitatta a:: JlfllSZ-s::el kötött együ tlműködési megállapodás 

tapasztalatait 

A békés építómunka zavar
talan elvégzéséhez szükséges, 
hogy a dolgozók m indennapoo 
tevékenysége párosuljon a ha
za szeretetével, a haza hatá
rainak védelmét biztosító fel
adatok vE'grehajtásával. A 
vasutas do],gozóknál - a vas
út honvédelmi fontooságát fi• 
gyelembe vé\'e - ez a köve
telmény fokozottabban érvé
nvesül. Ezt ismerte fel szak• 
szervezetünk elnöksége, ami
kO'T egy évvel ezelött a MAV 
Vezérig:izgatósággal kezdemé
nyezte egy együttmüködési 
megállapodás megkötését a 
1\1agyar Honvédelmi Szövet
séggel. A megállapodás, mint 
arról annak idején lapunkban 
js beszámoltunk létrejött. s 
ünnepélyesen aláírásra került. 

tén belül az MHSZ-klubok vóben az országos érdek 
as.,zetett honvédelmi verse- mellett fokozottabban kell 
nyeket rendeztek. foglalkozni a vasút érde-

A szakszervezet a különbözó keivel is. Jobban kelt fej. 
típusú klubok részére közel leszteni a kü!önbözö szakkörö
fél mi!lió forint támogatást ket, amelyek hivatottak lehet
biztosított. •Ez az összeg ele- nek a vasút munk2erő-után
gendőnek bizonyult a zavarta- pótlásának biztosítására. He
lan működéshez. A technikai lyes lenne például rádió- és 
felszerelés biztosításában azon- elektronikai szakköröket léte
ban bizonyos hiányosságok síteni a szakmunkástanuló-in
mutatkoztak. Mint a vita so- tézetekben. A jóvőben többet 
rán kiderült, ezt elsősorban be- kell foglalkozni a megállapo
szerzési nehézségek okozták, dásban foglalt politikai tenni-

Feltét.lentil segíteni kell a valókkal is, ne korlátozódjék 
lövé ·zkluboknak létesítmény- minden i:,,z anyagiakra. 
helyzetükön. Több korszerű ló- Az elnokség a vitában el
teret kell létesíteni, illetve a hangzottak alapjún, nf·hány 
meglévőket fel kell újítani, kisebb kie"észít ssel a jelen
hogy a legmagasabb szintű  tést elfogadta. 
versenyek megtartására is al- Az elnökség ezután megvi
kalmasak legyenek. Ennek tatta a SZOT XXII.  É.s a Va
megi,alósulása csak mindhá- suta, 1• Sza'.-szervezete VIII .  
rom szerv közös összefogásá- kongre szu<a határoza\.ainak 
i,a1 képzelhető el. végrehajt:'isaról készi.tlt jelen-

A személy- és áruszállltások 
vontatási teljesítményének 81 
százalékát ma már a korszerű 
vontató járművek végzik. Az 
ipari és fűtési gőztermelést il
letően is évről évre javult a 
helyzet. A vontatási tele
pek olaj. és gázfűtésű 
kazántelepeinek teljesítménye 
a miskolci vontatási főnökség 
hét éve működő telepével már 
elérte az 50 százalékos arányt. 
Ennél lényegesen jobb az 
arány a jármüjavítóknál. A 
Szolnokon január 31-én át-
adott nagy teljesítményű hő
központtal a kazántelepi telje-

A szolnoki új böközpont 

sítmények 90 százalékát már 
ol'.ii- és gáz biztosítja. Az új 
hőközpont azonban nemcsak a 
járműjavító, hanem a vonta
tási főnökség és az állomás új 
létesítményeinek gőzigényét is 
megoldja. Az 1972 73. évi fűté
si idényben még csak a jár
műjavító részére termel gózt. 
A további felhasználók belé
pésének megfelelő ütemben ke
rül majd sor a tároló tartá
lyok feltöltésére, az olajfejtő 
iparvágány teljes. hosszban 
való kiépitészre és a tervezett 
személyzet beállítására. A lé
tesítmény üzemeltetése a jár-

Az egyéves munka tapaszta
latait, eredményeit És az el
követ!,ező idósza;. feladatait 
tartalmazó jelentést a szak
s=ervezet elnöksége február 
2-i ülésén tárgy.1lta. A jelentés 
megállapítja, ho:w az együtt
működési megállapodásban 
foglaltak nagy ré«ze megvaló
sult az elmúlt év során. A Va
sutasok Szakszervezetének és 
a MAV Vezérigazgató.�gának 
politikai, erkúlcsi é anyagi tá
mogatása n� ban hozzájá
rult ahh02. hogv a va.-sút te
ri.ile' · dó kíili'nboz6 

A jelentés vitájában felszó- t�t, valamint :sz·1kszervcze
lalók közül többen is értékel- tünk 1973. é\'i pro;tramját. A 
ték az éves munkáról szóló jelentés jól tükTOz: szo: zer\'e
besz.ámolót. Megállapították, zeti szerveink munkájat. J·
hogy a területeken is kifogás- mert�ésére ezútt ... l a7ért ne;n 
talan az együttműködés. A térünk ki, mert az an}ag a 
fiatalok körében az MHSZ kü- központi vezetö.ség le;sközeleb
lönbözó klubjaiban való resz- bi ülési n még megvitatásra 
vételre készség tapasztalható, kerül, s az ott napirendre ke
amlben nagy része van a rülő egyéb kérd · �kkel E'g iltt 
KISZ-szervezetek jó agl- ré;azletesen táje;..oztaljuk majd 
tációs munkajának. A jö- olvasóinkat. 

Új szociális létesítmények 
Kunszentmikl6s-Tass állomáson 

1\!HSZ-klubok betöltik hil'ata- ,-------------------------- és a mezőhegyesi csomóponton 

sukat és or z: go vi zonylat
ban b fi�yelemre meltó ered
ményeket erte!, el. 

Hatékonvabbá vált a fiata
lok lsörében a fel\'ilágooító, 
h�zafias ne\'elé.,t segítő agitá
ció és propaganda munka. 

A művelód:s1 intézmények, 
a vasutas klubo', biztosították 
a munkához szükszge, helyi
ségeket. segíL�éget nyújtottak 
a szervezesben. Az állami, tár
sadalmi ünnepek alkalmából 
rendezett sportese.'Ylényeken, a 
,:asutasnapi sportműsor kere-

Az újítómozgalom katonái volta . . .  
A békéscsabai p:ilyafenntar

t:\si főnökség két régi műszaki 
dolgo-,<ája járta végig a köz
ponti irodákat é. a külső pá
lyamesteri szakaszokat a na
pokban, hogy nyugdíjba vonu
lásuk alkalmából búcsút ve• 
gyenek a dolgozóktól. 

Eizyikük, Hortobágyi Adám 
főfelügyelő, újítási fele,ós 39 

évig dolgowtt a vasú'tnál, s 
az utóbbi évtizedekben 2200 
újítást. könvvelt el. Másikuk, 
Dénes Jó=sef felügyeló három 
évtizedes vasúti pályafutása 
alatt szintén soknt tett az újí
tómozgalomé:t. Egymaga tobb 
mint s1.áz ujitást adott be, 
amelyekért mintegy 20 OOO fo
rint összegű jutalmat, illetve 
újítási díjat kapott. --------------------------: Mindketten kiváló dolgozók 

MAGYAR-CSEHSZLOVÁK 

közös határállomás épül Rajkán 

és többszórós kitüntetettek. 
mivel mindenkor párttaghoz 
és szakszerve?.Rti aktiYistához 
méltóan végezté!, szakvonali 
és társadalmi munkájukat. 

A szegedi igazgatóság terü
letén az utóbbi években több 
szolgálati helyen épült ú, öl
tözó-m�ó. üzemi konyha és 
orvosi rendelő. A IV. ötlves 
tervidőszakban épülő szociá
lis, munkavédelmi <!S egész
ségügyi beruházú.sokra mint
egy 30 millió forintot fordila
nak. 

Az elmúlt év utolsó napjai
ban, december 28-án Kun
szentmiklós-Tass állomáson 
került átadásra a 2 millió 856 

ezer forint költséggel épült 
új 105 személyes szociális lé
tesítmény. A központi fűtéses, 
8-1 személyes fehér és 21 sze
mélyes fekete-fehér oltözó
mosdó lehetőséget teremt. Kun-

szentmiklós-Tass forgalmi, ke
reskedelmi és vontatási dol
gozóinak megfelelő körülmé
nyek között történő lisztálko
dására és öltözködésére. 

A kivitelező. a Bács-Kiskun 
meiltlei Epítési és Szerelöipari 
Vállalat jó munkát végzett. 

Az új letesítmény átadását 
megelőzöen befejeződött az ál
lomás egész területét á trogó 
csatornázási munka, közel 3,2 
millió forint költséggel. Se
lejtpótlási beruházás kereté
ben egy 2x2 szobás iker lakó
épület került megépítésre 553 

ezer forint érték;ben. Az állo
mási kocsiviz.sgálók jobb 
munkakörülményeinek bizto
sítása érdekében egy ERDJ1:RT 
faház felállítására is oor ke-

Az utóbbi években nemzet- awnba"l ldekívánko:z.ik. Kezd
jük talán azzal. hogy korszerű, 
a határforgalmi igényeknek 
megfelelő felvételi épület lé
tesül. Ebben az épületben kap
nak helyet a dolgozók szociá
lis helyiségei Is. Már az e!ső 
ütemben 2X12 lakásos házat 
építenek az áll.omá3 dolgozói 
Tészére. 

------------------------, rült. 
kózi fővonalainkon jelen-
tősen megnövekedett a 
tranzitforgalom. Ennek ered
ményeként több fontos 
határátkelőhelyen létesült kö
zös határállomás. Az észak
dél, illetőleg a délról 
északra irányuló tranzitforga
lom nagy része a legnagyobb 
csehs2lo1:ák-magyar közös ha. 
tárállomáson, Sturoi,on halad 
keresztül. Természetesen bő
ven jut a forgalomból Komá
romnak is. 

Ebben a térségben van még 
egy olyan határállomás, amely 
szintén meghatározó szerepet 
játszik a tranzitforgalomban, 
eddig mégis keveset hallottunk 
róla. R ... jka állomásról van szó. 
Arról a Rajkáról, amely hosz
szú évekig szerényen dolgozott 
a nagy forgalmú Hegyeshalom 
szomszédságában. A megnöve
kedett tran:z.itszállitásoknak 
azonban a régi kis állomás 
már nem tud megfelelni. Ezért 
a magyar-esehszlovák közle
kedési albizottság többszöri 
targyal \sok. heiyszíni szemlék 
után úgy hararozott, hogy Raj
kán, a jelenlegi állomás helyén 
1975 végéig MAV-CSD közös 
használatu. üzemváltő határál
lomást ,ípítenek. 

Az új, közös használatú ha
tárállomás kialakítása nem 
könnyű feladat. Főleg azért 
nem, mer• nemcsupán a meg
lcvó bővítésekről van szó. 
Hosszú lenne mindazt felso
rolni. amit a tervek alapján 
meg kell oldani. Néhány fon
tosabb feladat ismertetése 

A határállomás hossza és 
befogadóképessége is nagyobb 
lesz a jelenleginél. A vágányok 
hossza 150 tengelyes vonatok 
befogadására készül. Az 
átmenő fővágány mellett 
épülnek tehervonati fogadó
és lndítóvágányok, átrakóvá
gányok, kihúzóvágányok az ál
lomás mindkét végén, javító
vágányok a MA V és a CSD ré
szére. 

Vám- és áruraktár biztosít
;a mindkét fél raktározási, és 
egyéb igényeit. A MAV-javító
műhelyben és a pályafenntar
tási épületekben kerülnek kl
a!akításra a MA V két szolgá
lati ágának javítási és fenn
tartási műhelyei, valamint 
raktározás, helyiségei. A CSD 
részére külön javítóműhely lé
tesül. A nagyszabású építkezés 
elókészítését már a múlt év 
őszén megkezdték. A beruhá
zás, figyelembe véve a munka 
nagyságát. bonyolultságát, to
vábbá azt, hogy a jelenlegi 
ü-zem biztosítása mellett kell 
építkezni, ;6 együttmúködést, 
küriLltekintő szervezést igényel 
a beruházó budapesti Igazgató
ságtól és a kivitelező szervek
tói egyaránt. 

KO F F E R- K U L I  

A múlt év végén 30 db koffer-kulit, azaz poggyászkézikoosit 
kapott a Keleti-pályaudvar. Az utazóközönség örömmel fo
gadta az újdonságot. Mint ahogy ml 1s örömmel értesültünk 
arról, hogy a vasút ez évben 400 poggyá.szkézlkocsit vá.sá.rol, s 

ezek nagy részét a Déli pályaudvar kapja 
(Laczkó Ildikó felv.) 

Mánap, december 29-én a 
mezőhegyesi csomópont dol
gozóinak adták át a kétszintes 
szociális létesítményt és orvo
si rendelőt. Az új létesítményt 
az állomáslaktanya épületé
hez csatlalrozva építették 
tetszetős formában, közel 3,9 
millió forint költséggel. 

A 370 személyes létesítmény 
a csomóponton szolgálatot tel
jesítő forgalmi, kereskedelmi, 
szertári, pályafenntartási és 
vontatási dolgozók részére, az 
egészséges munkakörülmé
nyekhez méltó tisztálkodási és 
öltözködési lehetóséget bizto
sít. A földszinten kapott . he
lyet egy 28 személyes n61 és 
egy 48 személyes férfiöltözó, 
m'lSdó, a központi fűtést )liz
to.5ító kazánház, a széntároló, 
a salaktároló és a fűtő szociá
lis helyiségei. Ugyancsak a 
földszinti részen kapott he
lyet - külön külső bejárattal 
- egy új orvosi rendelő, ké
nyelmes váró és kézi-labO'T 
hel11iséaqeZ, külön férfi és női 
vetkózöfülkékkeZ, és egyéb 
szii.ksénes szociális helyiségek
kel. Megépítésére régóta szük
ség volt. hisz nemcsak a cso
mópont 450 dolgozója, hanem a 
környező szolgála ti helyek 
dolgozói részére Is jobb 
egészségügyi ellátást blztooít. 
Az emeleten pedig 294 sze
mélyes férfiöltözőt és -mos
dót helyeztek el. 

Az új szociális létesftmt}nyt 
a csomópont dolgozói nevében 
Tóth József állomásfőnök vet
te át. 

"' 

műjavító hatáskör�be tartozik, 
az üzemeltető és karbantartó 
létszámot is ők adják. 

A MAV legnagyobb, egyben 
legkorszerűbb höközpontjának 
tervezését a MAV Terz;ező In
tézet, építését pedig, mint ge
nerál kivitelező a Szolnok me
gyei Allami Építőipari Válla
lat végezte. A gépi berendezé
seket az Apri!is 4 Gépgyár, a 
Láng Gépgyár és a Di.5sgyőri 
Gépgyár szállította. 

Az új hőközpontot dr, Har
mati Sándor vezérigazgató
helyetLes adta át rendeltetésé
nek. 

Ki tud többet 

a Szovjetunióról ? 
1 

Szellemi vetélkedót rendez
tek a Szovjetunióról - meg
alakulásának 50. évfordulója 
t:SZteletére - Miskolcon, a 
Vörösmarty Művelődési Ház
ban az igazgatóság területén 
működő KISZ-alapszervezetek 
fiataljai részére. Tizennégy 
csapat indult a vetélkedőn, 
mindegyik három taggal. 

Először egy különleges totó
szelvényt kellett kitölteniök, 
majd oknyomozó rejtvényisko
la következett. A helyes meg
f�jtések adták a négy köztár
saság nevét, amelyek megala
kították 1922-ben a Szovjet
uniót. A játékvezető a na,,ry
számú közönséget is bevonta 
a vetélkedésbe, s aki helyes 
választ adott, az csokoládét ka
pott jutalmul. 

A döntőbe négy csapat k� 
rült, s az elsö helyezést a mis• 
kc,lci vontatási főnökség csa
't)(Lta szerezte meg. A második 
helyre a miskolci pályafenn
tartás, a harmadikra Miskolc
Gömöri pályaudvar csapata 
került. Az értékes jutalmak 
mellé díszoklevelet is kaptak 
a helyezést elért csapatok tag
jai. 

Művészeti 

akadémia 
Az MSZMP Központi Bi

zottságának 1972 novemberi 
nagy jelentéíségű határozata 
fontos feladatként jelöli meg 
a művészeti nevelés hatékony
ságának növelését, a művé
szeti propagandamunka széle
sítését. A határozat nyomán 
szakszervezetünk kultúrneve
lési és sport.osztálya mtlvészeti 
akadémiát szervezett olyan ak
tivisták részére, akik ezen a 
munkaterületen tevékenyked
nek. 

A művészeti akadémiát me
lyen öt előadásra kerül ' sor 
konzultációval és módszertani 
bemutatóval egybekötve, Sza
bó Antal főtitkár nyitotta meg 
január 31-én, az Utasellátó Vállala� budapesti klubjában. 
Az első előadást A XX. század 
esztétikája címmel dr. Szigeti 
József akadémikus tartotta. Ebból az alkalomból könyvkiállítást rendeztek az esztétikai irodalomból a klubterem előterében. 

Az akadémia előadásait min
den h0nap uto)j;ó azerdájáll 
tartják. 
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lál,enyban felelősséget éreznek 
az ifjúsági törvény végre/,ajtásáért 

Nyugdíjasok 
�. régi munkahelyen 

A miskolci pályafenntartási 
főnökség XIV. pályamesteri 
szakamnak fiatal dolgozói 
szinte álmélkodva hallgatták 
a január utolsó napjaiban 
megtartott nyugdíjas-találko
zó 60-82 éves vendégeinek el
beszéléseit arról, hogy milyen 
nEJléz fizikai munkával kellett 
valamikor megkere6Ili a min
dennap! kenyeret. 

KIHELYEZETT ÜL�ST TARTOTT A KÖZPONTI VEZETŐSÉG MELLETT 

MŰKÖDŐ IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG 

A 1%0k8zn-vezet központi 
t1ezet&éoe mellett müködó if
júadoi lrizottsdg január 30-31-
én ldhelvezett ülést tartott Zá
hcm11ban, hogy a helys.zlnen 
tanulmanyozza, miként valósul 
meg a párt ifjúsági politikája, 
illetve .azt, hogy mit t.esznek a 
helyl szakszervezeti szervek 
az lfjllúgl törvény végrehaj
túa 4rdekében. 

Molnár G1/Örf1f/fl,ek, a vas
•�zet titkárának, 
u lfJáaáal bizottság elnökének 

vezetésével érkezett bizottsági 
tagokat és a meghívott s.zer
vek képviselőit, köztük Bé
kést Rezsőt, a debreceni igaz
gatóság helyettes vezetőjét, 
Tóth Géza, a záhonyi átrakó
körzet pártbizottságának titká
ra, országgyillésl képviselő üd
vözölte, majd Czidor András, 
az átrakókörzet főnöke tájé
koztatta őket a Záhonyban és 
környékén végbemenő munká
ról, a jövő feladatairól. 

nöksége. központi vezetósége, 
annak ifjúsagl bizottsága tá
mogatja nemes törekvéseiket, 
s felhívta a debreceni igazga
tóság figyelmét: ne fordulhas
son elő, ami 1972-ben megtör
tént, hogy a záhonyiak nem 
kaptak a MAV-tól kamatmen
tes kölcsönt lakásépítésre. 

A zárszóban javaslatként 

A fehérasztalnál Bereczki 
Isti•án, a magasép1tesl szakasz 
vezetője údvózolte a találkozó
ra e!Jótt 28 idc5s vasutast, akik 
közül Jakab János és Kmu:z 
Endre mondott kószönetet 
nyugdíjastársal nevében a szí
ves vendéglátásért. Az öregek 
dicsérték a szép kultúrtennet, 
örömüket feje-.1:ték ki a szép 
öltöző, a korszerú fürdő, mos
dó láttán. amelyek az ö szol
gálati idejúkben mind hiányoz
tak. 

Ismerkedés az átrakókörzettel 

hangzott el : Az ifjúsági bi
zottsdg jelentse a Vasutasok 
Szakszervezete elnökségének, 
hogy szükség t'an a záhonyi 
fiatalok jogos igényeinek ki
elégítésére, többek között a 
szakközépiskola megvalósítá
sára, elsősorban a vasúti szak
emberek utánpótlásának érde
kében, nemkülonben a vasutas 
értelmiségt fiataloknak Zá
honyban való letelepedé!<ének 
bizto ítása céljából, sót általá
nos múvelódéspolltikai érdek
ból is. Inditt'ányozza az ifjúsd
gi bizottság az elnoksegnek, 
hogy tegyen meg mindent a 
záhonyi kozépiskoláért. a mű
velődési há.z bóríté.séért, a tor
nacsarnok felépítéséért, a le
téti könyt•tárak meqszerrezé
séért, a lakásépítések gyorsl
tásáért. 

Vasza Ambrus múhelyb!zott
sági titkár bejelentette, hogy 
máskor is szíve e-n vennék a 
nyugdíja.- k látogatását, mert 
mindig !eleme-ló érzés olya
nokkal találkozni, akik több 
évtizedet töltöttek azon a mun
kahelyen, ahol moot a fiata
labb nemzedék folytatja az 
elódok munkájál Legkou•lebb 
múzeumi sétára vagy színhá
z.! előadásra hívják meg a 
nyugdíjasokat. 

Ezután a bizottság tagjai a 
meghívottakkal együtt autóbu
szon sorra felkeresték a kör
zet állomásait, átrakóhelyeit, 
megtekintették a korszerúsí
tett vagy még korszerúsítésre 
váró munkahelyeket, szociális 
létesítményeket. Az ifjúsági 
bizottság még aznap délután 
ülést tartott. Megtárgyalta és 
elfogadta 197 3. éri munka
programját. Az első nap ese
ményeit a vasutas művelődési 
házban rendezett baráti ta
lálkozó zárta be. ahol a körzet 
fiataljai a kialakult vélemény
csere közben kinyilvanították, 
hogy örömmel fogadják az if
júsági bizottság érdeklodéset 
ügyük iránt. 

A második nap reggel6n az 
állomás külónterm:föen vette 
kezdetét a tanác.kozás, amely
nek alapjául a sza·<szervezet 
debreceni területi b1zottsá�a 
által kés7.ített jelent<s szol
gált. Volosinot'szki János, a 
területi bizottság titkárának 
üdvözlő szavai után Orbán 

Sándor titkárhelyettes �rjesz
tette elő a jelentést, hozzáfúz
ve a szóbeli kiegészítéseket. 

A beszámolóból kitűnt, ho!tY 
a záhom·i átrakókörzet szak
szervezeti bizott.ságanak tiszt
ségviselői, a pártbi?..Otlsággal 
és a KISZ-szervezetekkel szo
rosan együttmúködve, általá
ban nagy gondot fordítanak 
az ifjúsági törvény ismerteté
sére, a SZOT és a Vasutasok 
Szakszervezetének vonatkozó 
határozataiból adódó feladatok 
végrehajtására. Az ifjúságfe
lelősi hálózat jól szen·ezctten 
működik. a nagyobb szakszer-
1'ezeti bizottságoknál pedig 
aktit• if;ú.•ági bizottság i3 te
t•ékenykedlk. A legutóbbi idó
szak eredmé:wei közé sorol
ható példnul. hogy n válasi
toit testulelekbe'l megn6tt a 
fiatalok szarna . •  ·em C"yedül
álló jelenseg, hogy a vontatá
si főmúhely múhelyb1zottsá
g( tagjainak átla"os életkora 
25 év. 

A tanác kozás délutánján 
szaks,,ervezeh bizottsági tit
károk. . zolgálntl főnökök, 
KISZ-vezetők reszvételével 
aktivauléTc is . or kerult. 

IFJÚSÁGI KLU B 

CEGLÉDEN 
Cegléden, a vasutas müveló

dé i hazban - állomás Kállai 
Era K lSZ-alnpszen:ezet kez
deményezésére - öt kllzlcke
désl v llalat fial.aljai megala
kították a Kandó Kalmán Ifjú
sági klubot. Ez n múlt év no
vemberében történl 

· Fiata,ok vezetői poszton 

Ott hangzott el az a bejelen
tés, hogy márchu t•égére elké
szül az ifjúsági ton·eny t·asu.11 
t•égrehajtási utarltása, amelyet 
előzőleg a 7.akszervezet elnok
sége is megtárgval. Az utasitás 
megszabja majd mindazokat 
az intézkedéseket, amelyeket a 
gazdasági vezetőknek meg kell 
tenniiik a fiatalok hel ·zctének 
Javítására, kulturáfü lgenyeik 
k1elégité ere, sportollísi lehe
tőségeik stb. biztos.ilá,ára. 

A klub már! hnllat magá
ról. Február 15-en megnyílt 
Szeift Béla fe,;tőmúvé z tárla
ta, ugyanakkor a KÖZG:E:P 2. 
számú gyára KISZ-=rvezeté
ne rendC"Zésében Dobos Ilona 
kozremúködésével költői esten 
mutatták be Ki.•s Benedek, 
Kot•acs István, Oláh Janos es 
Utassy Józ�f verselt. Az átrakókörzetben egyéb

ként 2000 harminc et·en aluli 
fiatal dolgozik. Te, kenyek a 
termelésben, a munkaverseny
ben, a brigádmozgalomban. A 
34 ifjúsági szociali ta brigád 
248 tagot számlál. Valameny
nyien sokat tettek azért. hogy 
a kórzet tavaly megkapta a 
Minisztertanacs és a SZOT vö
rös vándorzászlaját. 

A �-ezetói munkaköröknek 
mintegy a felét a KISZ-kor
osztályhoz tarto:ó fiatalok töl
tik be, ami igazolja, hogy ami
kor lehetőség adódik, bátran 
léptetik elő az ifjabb nemze
dék tagjait vezetői es közép
vezetői beosztásba. A fiatalok 
megbecsülé e a bérek megál
lapításánál, a jutalmak. pré
miumok elosztásánal is meg
mutatkozik. 

Nagyra értékelte a jelentés, 
hogy a hiányosan is.kolázott 
fiatalok törekszenek legalább 
az általános iskolai végzettség 
megszerzésére, s ezt a törek
vésüket elősegíti a Záhony ál
lomásra kihelyezett iskola. A 
fiatalok közül huszonegyen 
egyetemet vagy főiskolát vé
geztek, 343-an érettségiztek, 
1390 kijárta az általános isko
la nyolc osztályát, de sajnála
tos, hogy öt írástudatlan is 
akad köztük. A megoldatlan 
problémák közé tartozik, hogy 
Záhonyban nincs még közép
iskola, s ez nehezíti a fiatalok 
letelepedését azért is, mert az 
ifjú házastársak nem látnak 
kellő tanulás.i lehetőséget 
gyermekeik számára. 

A jelentés szólt arról is, 
hogy tavaly negyvenen vettek 
részt a kiváló ifjú munkás, 
119-en a kiváló ifjú szakmun
kás, 58-an a szakma ifjú mes
te1'e, öten a kiváló ifjú mér
nök, 24-en a kivdló ifjú tech
nikus címért indított mozga
lomban. A kulturális és spor
tolás iránti Igények növeke
dését mutatja, hogy - bár a 
fiatalok többsége más l<özsé
gekból Jár be dolgozni, és köt
ve vannak a vonatok menet
rendjéhez szükségesnek 
tartjdk a művelődési ház bó
mtését, tartalmasabb klubfog
lalkozások szervezését, fedett 
tomoUrem épitéaét. 

Szakközépiskolát kémek 

A vitában elsőnek Mo!nál' 
György, a vasutas-szakszerve
zet titkára szólalt tel. Rámu
tatott, hogy Záhonyban, mint 

a magyar vasút, sut az egész 
n{ipgazd á rendklvui t 
munkáhclvén. ahol s k fi tal 
dolgozik. lépten-nyomon adóíl
nak olyan ifjú gi kérdések. 
amelvek tanulmunvozása és 

megoldása közben általánosít
ható tanuba"okat lehet levon
r..i annak érdekében, hogy 
máshol is jobban oldha uk 
meg feladataink t. :E:ppen 
ezért: ,,ami ma itt elhangzik, 
nem maradhat pusztába kiál
tott szó ... 

A záhonyi fiatalok képvi.·e
lői - és a többi, szám szerint 
tizenöt felszólaló - érezték is 
szavaik súlyát. Elmondták töb
bek között. hogy az átrakókör
zet KISZ-istai rnllalták írás
tudatlan társaik megtanítását 
a betút·etésre és az oli•asásra. 
Megszervezték azoknak az 
idősebb dolgozóknak általános 
iskolai oktatását is, akiknek 
különben már terhes lenne az 
iskolába járás. EperJeskén van 
egy barakképület, amelynek 
áthelyezésével Záhonyban if
júsági ház létesül. Mások arra 
kérték az illetékes művelődés
ügyi szerveket: ne vegyék le 
napirendről a záhonyi szak
középiskola létesítésének ter
vét. Az egyik felszólaló a KISZ 
és a Komszomol között nem
rég kialakitott kapcsolat hasz
nosságát, a további együttmú
ködésben rejlő lehetőségeket 
méltatta. 

z.. F. 

Dávid István 
A szakszervezeti bizottság 

kitüntetett vezető propagandistája 

Pedagógus szereteLt volna 
lenni, de a debreceni kőmúves 
fiát nem várták tárt kapuk az 
egyetemen. l gy szerzódott a 
vasúthoz és most Debrecen ál
lomás számviteli csoportveze
tője, s hogy a tanításhoz nem 
maradt hútlen, b1zonyltja : 
évek óta a szakszervezeti bi
zottság vezető propagandistá
ja. 

- E:letem legfőbb tartalma a 

szüntelen érdeklődés a múi·e
szetek, az irodalom iránt 
vallja Dát·id Istt'án. - Sza
bad időmben mindent ennek 
·zentelek és hobbymnak, a 
vasúttorténeti ku atá oknak. 

A debreceni állomá épület 
kultúrvárótermében aligha volt 
nagyobb sikere egy kiállítás
nak, mint a napokban, amikor 
Dávid István klállilolfa gyúj
teményének 700 fényképét. Ai
fogó képet kaphattak a láto
gatók a hazai é külföldi va -
utak fejlődéséről, Debrecen ál
lomás 28 éres és a szot•jet vas
utak fél évszázados történeté

ténete. Szem lye ann)iban 
kapcsolódi · Debrecenhez, hogy 
amikor a szabad gharc vez re 
\de került és kimondatta a 
Hab burg-hf,z trónfo ·ztál>á'.. 
azzal akarta meghalálni a va
ros nép�nek t mogatás,1t, ven
dégszeretetet, hogy megbízta 
Csányi Lászlot, ép1!tessen 
vasútvonalat Debrecen és Ceg
led közott. A mini zter azon
nal kivezényelt 8 ezer o ztrák 
hadifo lyot a munkálatok el
kezdé hez. Am a szabad ág
harc kozelgó bukása véget ve

tett a va utvonal építésének, 
Csányi Lászlot 1849. október 
lO-én Aradon kii·égezték. 

a ró!. Nem rejtették véka alá 
felszólalók azt sem, hogy 
szakszervezeti bizottságok 
noha többnyire jól fogták meg 
az ifjúsági határozatokból rá
juk háruló munkát - még 
nem tettek meg minden tőlük 
telhetőt a feladatok végrehaj
tásáért. Más szóval : el kell ér
ni, hogy a szakszervezet tevé
kenységének még szervesebb 
részét képezze az ifjúság ne
t•elése és érdekeinek védelme. 
Csakis így terebélyesedhet ki. 
s válhat igazán eredményessé 
az ifjúság érdekében végzett 
politikai munka. 

Dávid Istvánt nemrég bosz
szú ideje végzett vezető pro
pagandista munkájának elis
meréseképpen a Szakszen-ezeti 
munkaért arany fokozatával 
lúntették ki. Szereti a fiatalo
kat, mert azt tartja róluk. 
hogy érdeklődé ük mindent 
befogad. Nincs hálásabb dolog 
annál, mintha valaki sorolni 
tudja, ki mindenkivel zeret
tette meg munkáját, hivatását. 

a - Különösen megragadott az 

Jogos igény 
lakásépítési kölcsönre 

- örvendetes - állapította 
meg a vita lezárásakor Molnár 
György -, hogy a záhonyi ve
zetők nagy felelősséget érez
nek az ifjúsági törvény végre
ha;tdsáért, az ezzel kapcsola
tos munka sikeréért. Biztosí
totta őket arról, hogy a Vas
utasok Szakszervezetének el-

(molát) utóbbi téma. Nem azért, mert 
most egy kicsit illik valami
vel előrukkolni. de higgye el, r

,
-----------

a Szovjetunió t:asútjának tör-
ténete olyan, mint a Phőnlx Szaval6k versenye 
madár legendája. Ahányszor d d ósszerombolták, földúlták, any- és iro almi vetélke ó 
nyiszor támadt fel és mindig 
jobb, szebb, korszerúbb lett. 
Ezt egy kö1,el 100 gépelt olda
las tanulmányom bizonyítja. 

Ha Dávid Istvánnak nem is 
sikerült egyetemet, főiskolát 
végeznie, a lánya diplomás 
könyvtáros lett. Noha másfél 
éve már Tatabányán él férjé
vel, azért haza-haza jár segí
enl az apjának a 3000 kötetes 
könyvtárat és a 10 ezer cím-
szós kartotékrendszert rendez
ni. 

- Eddig nem sokat publi
káltam, de mo t már úgy ér
zem, akár nagyobb vállalko
zásba is kezdhetek. 

- Éspedig? 
- Régóta foqlall,oztat Cs6nyl 

l.á.�zlónak, Kossuth közleke
désüg11t miniszterének élettör-

A Petőfi-él-forduló alkalmá
ból nagy költőnk életútját be
mutató kiállitási anyagot he
lyezett el az üzem bejáratánál 
a m iskolci Jármújavító szak
szervezeti bizottságának kul
túrbizottsága. A szocialista bri
gádokból számos fiatal jelent
kezett a forradalmár költő em
lékére meghirdetett szavaló
versenyre. A versenyt három 
fordulóban, március l-től 
15-ig bonyolítják le. Az Irodal
mi vetélkedőre - amit ugyan
csak megrendeznek - eddig 
csaknem húsz szocialista bri
gádból érkezett nevezés. A 
szavalók versenyét és a vetél
kedőt a szakszervezeti klub
kllnyvtdl' bonyolltja le az 
üzemben. 

A Szillítisi Dof/ozók Szakszerrezetei 

NeJJ1zetközi Szöreiséjének 

NYI LAT KO ZATA 
Az az egyezmény, amelyet január 21-én frtak alá 

Párizsban s amely véget vet a harcoknak Vietnam 
fóldjén, a' népek történelmi győzelmé} jelenti az ame
rikai imperl.alr.zmus felett. Ez a gyozelem mmdenek
elött a vietnami nép példátlan hősiességének, bátorsá
gának, a Szot'jetun,ó, s a többi szocialista ország követ
kezetes internacionalista politi.kájanak, önzetlen segít
ségének, valamennyi béke zere!.? erő széles körú �li
daritásl mozgalmanak az eredmenye. Az egyes orszagok 
szakszervezetei, ide értve az Egyesült Allamokat és a 
szdll!tási szakszerrezeteket, szintén nagy segítséget nyúj
tottak a világközvélemény mozgósításához. 

A Szállítási Dolgozok Szakszervezeteinek Nemzet
közi Szövetsége mély megelégedéssel és nagy örömmel 
üdvözli ezt a megállapodá.<ct, amely vis.<szaállitja a békét 
Vietnamban forró szeretettel kíván szerencsét Vietnam 
népének és �zállitási dolgozóinak a kivívott győzelemért. 

A vietnami nép dicsőséges tette ragyogó példája az 
imperializmus elleni, a s,.abadságért és függetleni:égért 
folytatott harcban. Tisztelettel és meghatódottsdggal adó
-unk a harcban elesett szcimtalan hazafi elótt. Az elesett 
há;ök és a hazájuk szabadságáért harcolók dicsősége 
soha nem fog elhalványulni. 

A szóvelség húen internacionalista alapelve!hez, ál
landóan támogatta a vietnami népet, az ame-r!kai Im
perializmus agre sziója elleni harcában. Az elmult évek
ben gyakran felhívta a szállítási dolgozókat, hogv min
den Jehe séges formában nyilL'ánítsák ki legaktit•abb 
szolidaritásukat Vietnam hős harcosai iránt . . Ennek . a 
le«!öbb bizonyítéka az. hogy a szövetség adm1msztrahv 
bi;ott ágát ez év január 9-én rendkívüli ülésre hívták 
ö ze az indokínai népek Iránti szolidaritás megerősítése 
végetl . . 

Ma, amikor a béke he1yreállt Vietnam földjén, szö
vetségünk felhívja a szállítási dolgozókat - vasutasokat. 
közúti dolgozókat, tengerészeket, dokkm,1;1nkásokat, halá
szokat. a polgári lé�ikózlekedé-s dolgozott -, valamint 
azoknak az UIS-hez csa lakorot é nemcsatlakozott 
szak zerveze!eit ho� adjanak meg minden seg1tséget 
Vietnam népén;k a lerombolt ország ú;;áépiteséhez. a 
szállltás megindulásdhoz. Ez jelenti ma a legnagyobb 
se ítséget az egész vilá szállítási dolgozói részéről viet
nami testvéreik !rfmt nnnak érdekében. hogv ez a hős 
nép szabadon és szuverén módo,, _élhe _,;en: h�k ben és 
függetlenségben. A Szovet.séc titkársága 

Épüljön újjá Vietnam! 
A püspökladán i vontatás! 

fóm,kl, él, az utaz y
zet Bebrits LaJoii nevlt viseló 
. zoc1alista bripadJának kezdc
menyezésére decemberben 
újabb akciót indíwttunk a hós 
vle naml nép igazsága,, harca
nak támogatá,,ára - irJa le
velében Zagyi•a Sándor mcn.
donylakatos brigádvezető. -
A mozdonyjaritó fíókmúhely
ben például, idősebbek és fi>:J.
talok egyarant egynapi kere
setúket ajánlották fel. A viet
nami múszak vasarnapján az 
átla osnal nagyobb szorgalom
mal és lelkesed el dolgoz
tunk. s egy 411-es sorozatú 
mozdony idöszakoo javitá:,á
nak átfutási idejét két nappal 
rövidítettúk meg. Jlfi, pü.spök
la.dányíak is aztvból örülünk 
annak, hogy az összegyüjtött 
26 OOO fcrint - az idöközben 
Zetre}ott békemeuá.llapodás 
után - már Vietnam újjáepí
tését szolgdlhatja. 

Ha�onló levelet kaptunk a 
dunakeszi gép)ármújat'itóból 
i. , ahol mélyen gyökerező 
hagyományai vannak a sza
badságért küzdő hős vietnami 
nép iránti szolidaritásnak. 

.. Most. hogy ann}i küzdel
mes év után e győzelem meg-

született és eljött az óhajtott 
béke - i.gy kezdődik a levél 
- az uzem dolgozói lSITiét ki
fejezésre juttatták segitóRész
ségüket, testveri együttérzésü
ket abban a nagy munkában, 
amelyet az újjáépítés felada
tai Jelentenek." 

A Juhász Gyula szocialista 
brigád kezdeményezésére, 
amely Na{Jy László vezetésével 
a javító gyárrészleg villany
szerelő múhelyében dolgozik, 
vállalták, hogy februát" 17-én, 
szabad szombaton egész 11apor 
vietnami músziakot tartanak. 
A fel.hívás ismertetésére ösz
szehívott röpgyúléseken a jár
mújavitó dolgozói ö.<;zintén ki
fejezésre jutatták segitő szán
dékukat é� a mtlszak bérét 
Vietnam újjáépitésére aján
lottdk fel 

A MA V Adatfeldolgozó Fő
nökség 1. számú üzemé-
nek „Akarat" és ,,Fia.ta-
lok" nevú i fjúsági bri
gádjai is örömüket fejezték 
ki abból az alkalomból, hogy 
Vietnamban elhallgattak a 
fegyverek és újra béke van. 
Egy napi keresetüket ajánlot
ták el a sokat szenvedett rn-
szág újjá.építésére, a vietnami 
nép megsegítésére. 

Vastaps a Thá l ia Színházban 
T eltházakcíó - szocialista brigádoknak 

A munkában 
élen jál'Ó szocitt
lista brigádok 
anyagi• és erköl
cs! elismerését 

kormányrende
let írja elő. Az el
ismerésnek azon
ban - a legjobb 
kollektfoák kitün
tetése mellett -
számos formája 
lehet. Mint isme
retes, a �=útnál 
má.r hagyomány, 
hogy évente több 
mint 200 olyan 
dolgozó 1"észesül 
10-12 napos kül
földi jutalomuta
zá.sban. akik kl-
emelked6 ered-
ményeket érnek 
el a szocialista 

brigádmoz11a
lomban és az if;ú
sá.gi munkában. 

Szakszerveze
tünk és a vasút 
vezetői most to
vább bővítették 
az elismerés for
máit azzal. hogy 
feb,·uár 10-én telt-
házakciót szer-
veztek a Thália. 
Szín�. iz. Pago
n1Iin: Arisztokra
ták c. vígjá.té ká
nak megtekinté
sére. Ezen az estén 
a budat>esti vasút
igazgatósá.q terü
letén let'Ő szolqá.
latt helyek, válla
latok, üzemek, ön
álló főnökségek és 
intnzmények leg
jobb szocialista 
br!gddjai, szdmos 
gazdaság! és moz
galmi vezető hoz-

zátartozóikkul 

együtt népesítet
ték be a sz!nház 
nézóterét. 

A meghívottak a 
díjtalan belépő-
jeggyel együtt 
külön meghívót t, 
kaptak, melyben. a 
MAV Vezérigaz
gatósága és a Vas
utasok Szakszer
vezete a program 
t"észletes ismerte
tése mellett jó szó
rakozást kít:dnt 
valamennyi 1"ész
t'ev6nek. A Thdlla 
Színház múcé
szeinek nagyszer11 
játéka biztosítot
ta a 16 kívánsdg 
teljesülését. Ezt 
legjobban a dat"ab 
végén fclcsatta-n6 
vaataps bizonl/Í
totf4. 
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1 KÉTOLDALÚ KAPCSOLATRA, NŐK A VILLAMOS MOZDONYON 

tköl,sönös bizalomra van szükség „Éva jobban vezet mint egy férfi" 
Gondolatok a MÁV üzem- és munkaszervezési programjához A vasútnál ma még nagyon 

kevés nő dolgozik vezető be
osztásban, és főként ritka a 
műszaki képzettségű nöi veze
tő. Nem csoda, hogy sokan fel
figyeltek arra, hogy a miskolci 
vontatási fónöl,sés, v11lamos
mozdonyain hol egy barna, 
hol egy szóke mérnöknő tűnik 
bl a vezetó mellett. 

A MA V nemrég elkészített 
üzem- és munkaszervezési 
programjáról egyre több szó 

esik az utóbbi időben. De 
ami jó - nem csak ,,hivatal
ból" beszélgetünk róla, hanem 
kötetlenül, ,.magunk között 
wlva" is. Hozzátehetjük 
azonban - a.m.i viszont ros-sz 
-, hogy ezek a beszélgetése1, 
nem mindig pozitív elójelűek. 
Nem kedvezö elójel az sem, 
ha az itt-ott előforduló ellen
szenves hangol-e helyett sok 
vasutasnál az érdeklődés leg
kisebb ;eleit sem tapa$zta!-

hat;uk. Ezek legfeljebb csak 
annyH mondanak: ,,ó, szer
vezés! Örökké csak szervez
getünk; kit érdekel már ez? 
Pedig nem átszervezésről van 
szó. 

Bizonyára, mindennek fi
gyelembevételével tűzte napi
rendre és vitatta meg tüzete
sen a szakszervezet központi 
vezetösége is a MÁV üzem- és 
munkaszen,ezési programját, 
és mozgósította az eUogadott 
határozat, az elóttünk álló fel
adatok megvalósítására szak
szervezetünk tagságát. 

A közvéleményt formálni kell 
Tekintettel a központi veze

tőség ülésin elhangzottakra, 
véleményem szerint a program 
végrehajtásában rendkívüli 
szerepe van a közvélemény 

1 formálásának, a vasútnál dol-
lgozó emberek egymásközti 
kapcsolatának. Nem valami 
új felismerés ez, hiszen a mo
dern tán;adalmak már régeb
ben felismerték, hogy az in
tenzív gazdasági fejlesztés nél
külözhetetlen kísé.röje - a 
maximális nyereség elérése ér
dekében - az emberek rokon-
6Zenvének megnyerése, illetve 
megtartása. Más szóval : a vál
lalat és közvéleménye között 
kétoldalú kapcsolatra épülő 
kölcsönös megbízhatóságra és 
bizalomra van szükség, mert 
enélkül hosszan tartó eredmé
nyesség el sem képzel�ető. 
Ugyanilyen könnyű belátni, 
megérteni, hogy ma már szin
te el:képze1hetetlen olyan gaz
da-sági jelentös...�ú döntés, 
amelynél a közvélemény érde
keit ne az első helyen vennék 
figyelembe. 

Ezzel tulajdonképpen a vál
lalat vezetőinek egyik alapve
tó magatartásának fontosságát 
·hangsúlyozzuk, ami „public 
f'elations ·• néven ismeretes a 
közgazdaságtudomfrn ban, 

Az ide vonatkozó vezetői 
lszemleclet tudatos és önkritikus 

elemzésekor nekünk szeren-. 

csére nem is kell ,.túl messzi
re menni", hogy tudományos 
tételek idézésével gyózzük 
meg a vasút vezetőit tenni
valóikról. Bizonyság erre, hogy 
idestova már két éve éppen 
lapunk hasábjain kapott nyil
vánosságot dr. Mészáros Ká
roly miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatójának nri• 
latkozata az emberi kapcsola• 
tok jelentöségéról. ,. . . .  Itt az 
ideje, hogy mt is szervezet
tebben foglalkozzunk a közór.
séggel" - mondotta, majd ki
fejtette, hogy ennek egyik leg
fontosabb feltételeként a sa
ját dolgozókkal, a vasutasok
kal való fo.¼:ozottabb töródést 
kell tekinteni. 

Érdemes a nyilatkozatból a 
következőket is felidézm : 
,,. . .  A vasútnál is olyannak 
kell lenni a vezetók és a dol
gozók kapcsolatának minden 
szinten, hogy a tájékozottság 
révén a végrehajtó szolgálat 
tagjai magukénak vall;ák a 
VMUtat, örüljenek sikereiknelc, 
és pl'esztizskérdé.mek tekint
sék egy-egy feladat végrehaj
tásánál bekövetkező esetleges 
kudarcainkat. Meggyózódé• 
sem, csakis az ilyen kapcsolat 
révén ;uthatunl; el odáig, 
hogy a t•asuta$ol� örömet lel
;enek munkájukban, és .esakis 
ez lehet minden siker lei}föbb 
elófeltétele . . .  " 

Mit tettünk eddig ? 
Az útmutatás tehát jó elóre 

, megtörtént, s ennek nyomán 
, most számos kérdés adód.L1<, 
amelyek közül jó néhányat dr. 
Mészáros Károly miniszterhe
�yettes is felvetett Szegeden, a 
.,Marketing a közlekedésben'' 
címmel megtartott konferen-

cl.án. 

lajdonképpen a teriiletl-veze
tési tevékenység erósilését kí
vánja, sót követeli. Ezt a célt 
szolgálja az operatív felada
toknak a végrehajtó szervekre 
történő leadása, átruházása iS. 
Ez az intézkedés megteremt
helA azt a struktúrát, ame!y
ben a munkatársak közvetle
nül érzik cselekedeteik súlyát, 
eseUeg kihatását. méghov.á 
nemcsak. S"leI11él}'üket.. hanem 
az egész vasutat illetően i". 

vagy írásban előterjeszthetik 
szervezési javMlataikat, elkép
zeléseiket. E5e-Ueg fontolóra 
kellene venni azt is, hogy a 
legjobb javaslatok elóterjesz
tőit bízzák meg esetenként az 
új módszer bevezetés2nek 
megszervezésével, ügyvi telé
vel. Az érdeke1t,;ég megfeleló 
eszközeivel is ráébreszthet
nénk munkatársainkat az ötle
tei,, javaslatok „kézzelfogható" 
hasznosságára. A szervezési 
munkaprogramban foglalt fel
adatok végrehajtásához vala
hogy ily módon is értelmez
hetjük a „public relations" je
lentöségét. 

Fontos 

a jó munkahelyi légkör 

Három nő dolgozik műszaki 
beosztásban a fónökségnél : 
Nagy Zoltánné. Major Károly
né és Bán Ágnes. A főnökség 
vezetójéne:c irodájában ül
tünk le velük beszélgetésre. 

A kezdet nehéz vol t 

A vasút területén, sajnos, 
még elég gyakran ütik meg az '' 
ember fülét effajta kijelenté
sek : .,Kérjen kocsit ti vezér
iga::gatótól" . . •  ,,Nem kötele?ó 
a MÁV-val szállíttatni" . . .  
,,Men;en gyalog, /\a nem tet
szik" . • • Más esetben a vas
utasok .,csupán" egymásra to
logatj.ák a felelősséget, mi
közben pontosan eg_yformán 
tehetnek arról, hogy megsze• 
gik az utazási, illetve fuvaro
zási feltételeket. De ezek a je
lenségek is megszűnnének, ha 
megteremtödne, illetve eró
södne a munkatársak közöt�i 
bizalom. s mindjárt javulna 
hangulatuk, magatartásuk, 
munkahelyi köz:enetük. fay 
érhetnénk el igazán, hogy min
den dolgozó úgy érezze: ó egy 
nagy család tagja. 

A szolgálati vezetőknek a 
kölC".>ÖnÖS bizalom megterem
tése állal el kell émiillr, hogy 
a munkatársak 

- az elért eredményekről 
ne beszéljenek lekicsinylően, 

- az általános fe!elósség 
alól ne 1•onják ki maqukat. 

- az új feladatokat s::ít'esen 
i:állalják, 

- az Ü(J1Jfe1eket ne igyekez
ze-n�k lerázni, 

- ne tárgyal;anak mogo,-
ván, ingerülten, 

- az idegeneket ne a J\IÁV 
belső ügyeivel és kollégáik 
magán.életéi,el szórakoztas
sák. 

Mindez és egyéb feladataink 
megoldá"Sa termét,7-etesen =k 
a,k.kor lehetst'•ges, ha vezetők 
és beosztottak egyaránt telis
metik, ho!!V ók az új módsze
rek kialakítói, � a rée:i r0<sz 
srok.ások „rombolói". Felism<"
rik továbbá, hogy minden el
hangzott szavuk és véirhezvitt 
cse1ekedeliik befolyá«olja, al'l
kítia a MÁV és közvéleménye 
közötti kölcsönös bizalmat, 
megértést. 

TÖ7.Sér Ernó 

Nagy Zoltánné 

Gazda.sági ,-észlegve::etó 
t'agyok - mondotta a bemu
tatkozás után a karcsú. barna 
hajú asszony, Nagy Zoltánné. 
- Tizenegy éve dolgozom a 
vasútnál. Szerencsen kezdtem, 
mint bérelszámoló. Közben le
veLezó hallgatóként e!i:égeztcm 
o Budapesti Műszaki Egyetem 
l<özlekedésmérnö/.:.i szakát. 
Egyetemi tanulmányaimat eló
segítette, hogy idóközben 
ele.1<:trikusi beosztást kaptam a 
szerencsi villamos alállomá
son. Ide a fónökségre már mint 
mérnök kerültem át. 

- Hogyan fogadták új szol
gálati helyén? 

- Csak a legjobbakat mond
hatom erről - feleite Nagyné. 
- Tapasztalhattam, hogy igaz
gatóságunk vezetői nem ide
genkednek a női munkaerőtól, 
s ezt a jó példát a főnckségcn 
is kö1•ették. Persze, magam is 
igyekeztem bizonyítani, hogy 
érek annyit, mint a férfi kol
légák. Csak eleinte volt ne
Mz, amíg a helyi ismereteket 
megszereztem. De azt hiszem, 
ezzel mindenki így van, aki 
fri diplomával kikerül az 
életbe. 

- Mondják, hogv tva már 
jobban vezet, mint egy férfi -
jegyezte meg Major Károlyné. 

- Ez azért túlzás - mondta 
Nagy Zoltánné -, csupán ar
ról van szó, hogy megi:an a 

vizsgám villamosmozdony-ve
zetésből. Ez is szükséges ahhoz, 
hogy munka lcözben ellenöriz
hessem az utazószemélyzetet. 
Az idén nyáron pedig Diesel
m-0zdony-vezetésből s.zel'etnék 
vizsgázni. 

F.lismerik munl,ájál 

- Én is erre készülök 
szólt Majorné -, bár a villa
mosmozdony-reszortos számá
ra ez nem faltétlen ül szükséges 
De megszerettem a vasutat és 
érdekelnelc a Diesel-gépek is. 

- Zita csak két hónapig dol
gozott a vonta tá .; szertárnál 
olyan beosztásban, amely nem 
óiplomás műszakinak való. 
Nálunk fontos és szép munka
kört kapott - magyarázta 
Nagy ZoHánné. 

- őszintén szólva, eleinte 
tartottam is ettől. mert a moz
dony egészen új volt számom
ra. A Budapesti Műszaki Egye
tem anyagmozgató gépész sza
kán végeztem. Sokat kellett 
még tanulnom, amíg alaposan 
megismertem a gondjaimra bí
zott gépeket. 

- Hogyan fogadták a mér
nöknót a javítóműhely dolgo
zói ? - kérdeztük Majorné tói. 

- Kezdettől fogva igyekez
tem megtalálni a helyes han
got az emberekkel, s úgy ér
zem, ez sikerült is. Elismernek 
mint mérnölcöt, mint a reszort-

Major Károlyné 

vezetőjű/cet és mindenben se
gítik a munkámat, a közös fel
adatok teljesítését. A ja vitások 
helyes megszervezése, irányí
tása sok problémával jár, s 
ebben fönökségünk vezetöi 
sem hagytak sohasem magam
ra. 

- Szereti a munkakörét? 
- Nagyon, bár néha igen 

sok a gondunk az alkatrész
hiány miatt - felelte a szóke 
fiatalasszony, - Nó létemre 
még kedvezményben is része
sülök, mentesítettek az éjsza
kai ellenórzés alól. Havonta 
négyszer, de csak nappal kell 

kiutaznom a vil'amosmozdonv
vezetől, munkújának ellenőrzé
sére. 

Bán Agnes 

A harmadik nöi mű •zaki még 
egészen fiatal. Bán Ágnes csak 
tavaly szeptemberben került a 
főnökséghez. Művezetö a villa
mosmozdony-színben. 

- Kecskeméten t'égeziem 11 
Gépipari Műszaki Főisl<olát és 
itt nagyon szép, érdekes mun
kát kaptam - mondotta Bán 
Agnes. - Most készülök a 

vontatási vizsgámra, de még 
e:zienkívül is igyekszem sokat 
tanulni. Művezető társam, 
KeC'Skeméti Ferenc mindenben 
.,egít, hogy boldo!(uljak a hoz
zám beosztott negyven ember 
munkájának szervezésével, ir� 
nyításával. 

- Milyen problémákkal ta
lálkoznak munkájul< során ? -
kérdeztük beszélgetö partne
reinktől. 

- Nálunlc most az an11agel
számolás gépi úton történő 
könyvelése ol<ozza a legtöbb 
p1·oblémát. Eltévesztik a költ-
3éghelyeket és nem kapunk 
"iszta képet a felhasználásról. 
A gépi elszámolás csak az ÖSSZ
!<öltséget közli és nem ad lehP
tóséget az ellenórzésre - mon
Jotta Bán Agnes. - !gy az
után nekünl, kell utólag az 
anyagkivételezési jegyek alap
ján felkutatnunk a helytele
nül könyvelt tételeket. Leg
utóbb például egy 100 ezer fo
rintos visszaadási tételünk nem 
volt elszámolva . . .  

l\lelttalálták helyüket 

- Bizony, sürgós javításra 
5zorul a gépi elszámolás - he
lyeselte a művezetőnó megál
lapítását Nagy Zoltánné. 
Két el$zámolási tablót kaptunk 
erldig, de nagyon sok hibávaL 
Az olyan elszámolás, amelyben 

a vmamosmozdonyokra terhe
lik a gőzmozdonyokná.l fel
hMznált anyagot, amelyik nem 
ad világos áttekintést a mun
káról, bizony nem segíti a ve
zetést a ;adtások jobb meg
szervezésében. Számomra 

Melyek ezek a kérdések? 
Az pél<lául. hogy töródünk-e 

már szervezetlen a közönség
gel, az utasokkal, a MA V fu
varom tó ügyfeleivel? Apol
juk-e módszeresen a velük ki
épített kapcsolatokat? ELen 
túlrnenöen : kialakult-e az a 
légkör, amelyben a vasutasol, 
érzi.le munkájuk fontosságát, 
megbecsülését? Kialakult-e a 
jé értelemben vett szakmai ön
tudat, hivatásszeretet? Kap
nak-e a közlekedés dolgozói :is 
rendszeres és ós:zinte tájékoz
tatást az országos és helyi ága
zati problémákról, ell,épzelé
sekröl. a dolgozókat - mun
kakörülményeiket és szemé
lyüket - érintó kérdések
ről? Folyik-e állandó, kelló
képpen irányított tájékoztat._½;i 
tevékenység annak érdekébe'1, 
hogy a vasút dolgozóit meg
nyerjük a munka- és üzem
szervezés céljainak? Mit te
szünk a7ért. hogy minde'1 va-s
utas a MAV üEtveinek önkén
tes „szóv!vójévé" váljon ? 

Semmi sem megy 

magától i------------------------------------------1 eg,ébk:ént az �lyzet 

Tapa-;xtalataink birto1<áb0m 
� sajnos - a legtöbb kérdés
re az;t válaszolhatjuk, hogy 
még ti kezdeti lépéseket is 
a.lig-alig tettük meg. 

A MAV-nál mél:l nincs olrnn 
szerv vagv felelős szemé1v, 
amely - illetve aki - hiva
tá,;;srerúen foglalkozna a mun
ka- éc; üzemszerve7ks véa:re
hajtá-sához szükséges szem1é!et 
itVakorlati me<(Valósításával. 
Bár lehetséges. hogy nincs is 
erre szüksél!. hiszen vala.meny
nyi gazdasátti vezető, pál"t- és 
szaksi,ervezetl tisztsé�iseló 
fehdat.<i, ho<iv munk!i.i4n�k ré
szét kéoev.ék a>. említett cé
lok elérésére irányuló tenni• 
valók. 

Az üzem- és munkaS'Zerve
tési program végrehajtása \u-

Kertelés nélkül el kell ís
memün,k, hogy a ma vasuta
saiból ez az úgynevezett "ha
todik érzék" többé-kevésbé 
még mindig hiányzik. S éppen 
ezzel kapcsolatban vár mind
nyájunkra a legfontosabb és 
legnehezebb feladat. 

Nyilvánvaló azonban. hogy 
az üzem- és munkaszervezés 
gondjait csak.is a rendell<ezés
re álló munkaerővel, szakem
berekkel oldhatjuk meg. Ak
kor is. ha sokunkban merev 
az ellenállás. Ennek leküzdé
se nem megy végbe önmagától. 
sót egyes területeken csak kö
vetkezetes harc hozhatja meg 
a kívánt eredményt. Harcot 
kell folytatnunk többek között 
a kereskedelmi szemlélet elő· 
térbe állításáért, a hosszú év• 
tizedek során keletkezett ,,mí
toszok" lerombolásáért. Lehet
séges, hogy a hivatalból élet
rehívott szervező bizottságok
ban vannak is olyan ,.rombo
lók", akikre nagy szükség vnn. 
csak éppen az a baj, hogy kü
lönösebben ók sem érdekeltek 
a gyökeres változások eUré
sében. Vagy, ha éppen felis
merik is érdekeiket, előfordul· 
hat, hogy egyedül kevésnek 
tekintik önmagukat az új, a 
jobb ügy képviseletére, illetve 
szolgála tára. 

Ezért látszik rendkí1:ü! fon
tosnak, hogy fórumot, nyill>á
nossáaot biztosítsunk minden 
vasutas számára, akik szóban 

Nem lehet ráismerni 

Nagymaros állomás, 
az átépítés után 

A MAV Bud•:ipesti �pítésf 
Főnökség felépítményi mozgo 
építésvezetöségének dolgozói a 
közelmúltban adták át Nagy
maros állomás telújított vá
gányhálózatát a váci pálya
fenntartási főnökségnek. Ez

zel befejezték egyik nagy fel
adatukat, amely szor-OSan kap-

csolódott a budapest-szobi fó
vonal 1971-ben végrehajtott 
rekonstrukciójához. 

Jel!emzó a Nagymaroson 
végzett munkálatokra, hogy 
az állomás egész területén ki 
kellett cserélni az alépítményt, 
s az eredetitól eltérő 11 yomvo
nalon fektették le az új sinpá-

· ··�·· · ·- �� 

rokat. A forgalom zavartalan
sága érdekében egyidöben 
csak két-két vágány átépíté
sét végezhették, ugyanakkor 
követelményként állították 
eléjük, hogy a nyári menet
rend életbelépésének idópont
jára legalább négy vágány át
építése megtörténjen. 

A munkálatok legne'hezebb 
feladatának a régi alépítmény 
18 OOO köbmétert kitmó anya
gának felszedése és elszállítá
sa bizonyult, annak ellenére, 
hogy a munkához nagy telje
sítményű kotrógépet is alkal
maztak. Különös elővigyázatot 
követelt a végig feszültség 
alatt levő felsővezeték-háló
z,:it, de a felépítményi mozgó 
építésvezetóség dolgozói - a 

munkálatokban részt vevó kato
nákkal együttműködve - bal
esetmentesen és határidóre 
hajtották végre feladataikat, 

A felépítmény kicserélése 
után 2400 folyóméter hosszú
ságban 15  centiméter magas 
peront létesítettek minden két
két vágány közé, hogy az állo
más hézag nélküli sínhálózatán 
közlekedó személyszállító vo
natok utasai kényelmesen 
szálljanak fel a kocsikra, il
letve le a kocsikról. 

Itt látható képünk az állo
más átépítése után készült. 
Jól érzékelteti az építési fó
nökség dolgozóinak kiváló 
munkáját, az átépítésben ta
núsított helytállását. 

szolgálati óráinak csökkentése 
jelentette sokáig a legnagyobb 
problémát. 

- Most már megoldódott ez 
a kérdés Miskolcon? 

- Tavaly 235 óm 'helyett 
230 órára sikel'Ült csökkente
nünk a szolgálati órák átlagát. 
A pihenónapokat is rendben 
kí tudtuk adni egész évben. 
Az igazgatóság vontatási osztá
lyának vezetője nagyon meg 
volt elégedve velünk, amikor 
jelentettük, hogy a tavalyi 
szabadságokból csupán 1 ,2 szá
zalékot kellett átvinnünk 
1973-ra. 

- Nehezen jutunk előbbre a 
gazdaságosabb ja.vitás vonalán 
- mondotta végül Major mér
nöknó. - A fődarabok felújí
tása nem tart lépést az igé
nyekkel, emiatt sokszor kell új 
fődarabokat beépitenünk, vagy 
egyl!k gépból a másikba átsze
relnünk alkatrészeket. Ebböl 
adódott, hogy tavaly, bár 
nyolcmillió forintos megtaka
rítást értünk el az üzemelteté
si költségeknél, kétmillióval 
túlléptük a fenntartási költsé
gek elóirányza tát. 

Azt is megkérdeztük, részt 
vesznek-e a szakszervezeti 
munkában. Megtudtuk, hogy 
Nagyné politikai Iskolát vezet, 
Majorné ifjúsági felelós, Bá·n 
Agnes pedig sajtófelelösként 
kezd tevékenykedni. Mindhár
man megtalálták helyüket és 
Jól érzik magukat a főnökség 
kollektívájában. 

Lórlncz Jáno1 
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TITTRI KISZ IMBIRIK Éjszakai szolgálat - forint húszért 
•• 

Ot fiatal mérnök· Szentesen 
EGY RENDELET, AMELY FÖLÖTT ELJÁRT AZ IDŐ 

Szerkesztőségünk még a múlt év végén levelet kapott a 
szombathelyi pályafenntartási főnökség egyik tartalékos tér
közórétől, aki szóvá tette, hogy Vép és Porpác kö
zött, a budapest-szombathelyi fövonal 68. számú őrhelyén a 
térközőrök szolgálati Időn kívüli köteles,,egévé tették a 
jelzők kivilágításához szükséges lámpák kihordását. Ráadásul :  
miután a z  ideiglenes lassújel lámpáinak ki- és beszállítása is 
a térközörök feladata lett, a szolgálati főnokség elmulasztotta 
a jelzőlámpa-kihordási díj felemelés2t. 

A vasútnál !<Zinte korlátlan 
lehetöségek kínálkoznak a fia
tal értelmiségiek számára, 
hogy 'kibontakoztass.1k tehetsé
güket. A szentesi szolgálati fö
nökaégek fiatal mérnokeivel 
beszélgettünk erról a témáról. 
De kik ezek a fiatalok? Bemu
tatjuk őket. 

A gépállomás vezetője 

Hannlnchárom éves korával 
e fiatal mernököl< doyenja 

lehetne Meskál György. a MAV 
Szentesi Építési Fónök. ég gép
állomásának vezetője. A mú
egyetem gépészmérnöki kara
nak gyártáslechnologiai sza
kán végzett 1962-ben, majd 
megszerezte a . zakm�rnöki ké
pesítést is. Már tanulmanyal
nak kezdetekor úgy képzelte 
el életpályaját, hogy a MA V
nal !og dolgozni. Az e1111etemen 
különben tarsadalml ösztöndí
jasként tanult. 1953 márciu
s:iban került ai: pit· i főnök
séghez. Elméleti tuda.,a a gya
.korlatban együtt bontakozott 
ki a gépállomás fejlődésével. 

- Mit var a következő évek
től? - kérdeztük. 

- Napról napra jó érzés ta• 
pasztalni, hogy megújul a 
magyar t•asút. A modern i·as
útepítő gepek korszerűsítik a 
pályaépítést. Míndebból követ
kezik, hogy a műszaki dolgo
zók előtt a fejlődes nagy tár
latai és lehetőségei tárulnak 
1el, ugyanakkor sok problé
mánk is t·an. A rbll1d átfutású 
;avitások érdekében ko-rsze
,-űen ellátott saját javitóbázi.�
„a lenne szükség - mondotta 
.a fiatal vezető, aki eddigi pá
lyafutása alatt már kétszer 
kapott kiváló dolgozó kilünte-· 
tést. KISZ-munkáJúért pedig 
1972-ben a KISZ központi bi
zottság dicsérö oklevelet ado
mányozott részére. 

Szabad idejét családfa lwré-
1ben és kislán)~ával tölti. Ezen
tklvül szívesen hallgatja ked
•venc lemezeit. 

Vezető mérnök 
a vontatásnál 

Tóth Imre szintén 33 éves. 

mtínvos Eg\'esület helyi veze
tó,;égének tagja. Háromszoros 
kiváló dolgozó, ezenki\'ül az ér
demes vasutas kitüntetés tu
lajdonosa. 

Szabad idejében a fotó?.ás
nnk hódol. s leginkább két kis
gyermekéről készít örömteli 
fel vételeket. 

Kiváló ifjú mérnök 

Papp Gyula a MAV Szentesi 
:Építési Főnökség híd és fel

építményi fóépítésvezetője, 30 
éve,. A Nehézipari Múszaki 
Eiwetem búnyamérnöki karán 
végzett 1966-ban. Jelenleg a 
Budapesti Műszaki Egyetem 
II. éves levelező gazdasági 
mérnök hallgatója. 1969 óta 
dolgozik a MAV-nál. 

- Miben látja a vasút meg
újulását? 

- Én főképpen a MAV 
szervezet! felépítésében t•árok 
mélyreható t•áltozásokat 
mondja. - A jelenlegi szer
vezeti forma ugyanis elavult, 
kors:erutlen, de a 1·áltozások 
nem mehetnek végbe má,-61 
holnapra . . • A közlekedéspo
litikai koncepció következetes 
meg való ·ítása tág 1 hetőséget 
b,ztosít a fiatal mérnökök: szá-

mára mind múszaJcl: mind 
k ·zgazda ági vonalon A jelen
legi munkaeróhlányt komplex 
gép ités.sel. modern gazdaság. 
irányítási és munka zervezés, 
mód zerek bevezetcsével lehet 
megoldani • . .  

Papp G ·ula a hároméves 
\'a uti szolgálata al tt mar 
kétszer nyerte el a Kit·áló ifjú 
mérnök címet. Legutóbb pedig 
kivaló dol�ozó k,tüntetésben 
re zesitetlék. 

Szabad idejében három gyer
mekével foglalkoi:·k leg. zíve
sebben. Érdeklődé i körébe 
tartoznak a közgazdasági kér
dé ek. Különö, fii:yelemmel 
k' eri a hálózattervezési mód
szerek gvakorlati alkalmazá
sát, a számítógéoes irányítás 
bevezetésének lehetőségeit a 
vasútépítésben, • 

Egyetemi tanulmányait 1963- Mindig vonzotta a vasút 

ban Budapesten. a Műszaki 
Egyetem vasútgépészeti szakán 
fejezte be. Tarsadalmi ösztön
díjas volt. Vasúti pá!) áját Sze
geden, a vontatási főnökségnél 
kezdte. Rövid idő után Szen
tesre került. Jelenleg a szentesi 
vontatási főnökség vezetőmér
nöke. 

- Mit jelent a vasút korsze
rúsítése a vontatá ·i szakszol
i;álat szempontjából? 

Mindenekelött korszerű 
kocsiparkot. ezzel egnitt a die-
1,elesftési és .i!lamo itá i prot::
ram következetes és tervszNii 
megvalósítását. A program ér
vényesülését a zentesiek i• 
közvetlenül tapasztalhatják 
egyre több a 11épszerü ,.piro.s 
vonat" és egyre kevesebb a 
gőzmozdony. Nálunk már a 

fűtőházat lebontották, s a 1'0-
hamosan fejlődő technika már 
a modern jarítóbázis Létesítését 
napirenden tartja . . .  

Tóth Imre va,úli szolgálaton 
kívül a szentesi szakmunkás
l·epzó inté,et óraadó tanára. 
O'e,el-szerkezAttant és szak
rajzot tanít. A Műszaki Tudo-

Frányó Ferenc u,sancsak 30 
éves. Családjában nem volt 
vasuta , de őt mindig vonzotta 
a i·astit. lgy került a MA V-hoz, 
a szegedi \'Ontatá 1 [őnökség
hcz, 18 éves korában. 1962-ben 
ösztöndíjasként kezdte el ta• 
nulmányait a miskolci Nehéz
ipari Egyetemen. 1967-ben -
miután megszerezte a gépész
mérnöki diplomáját - a szen
tesi építési fóhö'<st•ghez ke
rült. Jelenleg fóépitésvezetői 
beosztásban dol!lOZik. A vasút 
korszerűsítésérö! Jgy véleke
dilc 

- A fejlődés útját a gépe
sítesben, az automatizálásban 
látom. A gépek könnyítik a ne-

héz fizikai munkát és vonzób
bá teszik a vasutat. A közel
múltban modern gépeket vásá
roltunk külföldön, a Plasser 

és a Mat!ca cégtől. Ezek a ko-r
S7..erú vasútépítő gépek sok 
ember munkáját bámulatosan 
rövid Idő alatt elvégzik. 
Ugyanakkor azonban maga
sabb szakmai Ismereteket kö
vetelnek a munkástól kezdve 
a vezető műszaki dolgozókig. 
A MAV-nál sok a kötöttség. Az 
élet ritmusa számos területen 
avulttá tette az ügyintézést. 
Különösen az anyaggazdálko
dás területén vannak nehézsé
gek, amelyek a gépek javítá
sát, kihasználását és gazdasá
gosságát korlátozzák. Ez az ál
lapot sokáig nem tartható 
fenn . . .  

Frányó Ferenc különösen 
kedveli a természetet és az 
utazást. Szabad idejében sokat 
áldoz a tájékozódási futásra: 
fiatalokat versenyre készít 
elő, s tevékenyen részt vesz a 
versenybíróságokban. 

Szereti a zenét 

Vígh lm,-e gépészmérnök 
mindössze 26 éves, 1970-ben a 
műegyetem gyártástechnoló
giai szakán végzett. Még ab
ban az évben elhelyezkedett a 
MA V Szentesi :Építési Fön6k
ségnél. 1972-ben már építésve
zető lett. A főnökség hegesztő
épitésvezetőségének felel· ve
zetője. Tudását a maga tech
nológiai színvonalon üzemelő 
városföldl hegesztőtelepen fej
lcszthetí. Hozzá tartozik egy 
va útépítő részleg is. 

- • Ielyek most a legfonto
sabb feladatai?  - kérdeztük. 

- A műszaki képzettség nem 
eleg. Ehhez még meg kell ta
nulni az egyszerú emberek 
n11elt·én beszélni. Enélkül veze
to nem boldogulhat. A munka 

szervezése szintén nagy fel
adatok e!e Allít. Az e yre fo
kozódó gépesítés, a die ·elítés, 
villamo�itás megváltoztatja a 
MAV egész arculatát, s a fej
lődést csak szüntelen tanulás
sal lehet követni. 

Vígh Imre részére a kikap
csolódá. t szabad időben fain
tarzia k zltése . és a zene je
lenti. 0 külonben éveken át 
zenét is tanult. Legszivesebben 
Bachot és a klasszikus operá
kat hatlgatja. Sokat utazik, 
olyankor a . zépirodalom ked
ves útitársa. 

A ml fiatal m rnökeJnk é a 
tár ·zolgálati ái:ak sok-sok 
fiatalja nag ·szerű karakleru, 
tettrekész emberek. Jol tudj, k, 
ho y a mindennapi munkában 
a [1at.al mü zakl értelmiségre 
roppant felelő. ség hárul. Ed
digi helyt llá,uk azonban biz
tosít k arra, hogy szám,that 
rájuk a Magyar Allamvasutak. 

Foca Pál 

Több figyelmet az ólomzárakra ! 
Curt1ci határállomá 011 a kilépő tehervonatok feldolgoz,\. 

ára előírt technológiai folyamatokat átlagosan 56 perc alntt 
kell elvégezni. Igen, ám a magyar a román határrendésze
ti, illetve vámszervek gyakran fedeznek íel a vagonokon 
ólomzárhiányt, A mindkét részről érvényes utasítások értel
mében : ha csak egyetlen olyan ablakon, leeresztő n11íláson, 
;égta,-tó ajtón nincs ólomzár, amelyiken lennie kellene, a ko
csit tüzetes belső ellenőrzés céljából fel kell nlfÍtn!. Az ebből 
származó többletmunka nemcsak az előírt technológiai Időt 
hosszabbítja meg, hanem - a legnagyobb elővigyázat ellené
re - árukárokhoz, tore ekhez, rakomány érülé hez I vezet. 
1\Iindez hát,:ányosan érinti a vonatok fogadását, a forgalom 
szeri·ezé set is. 

Az állomás dolgozói szeptemberben 9100, októberben 
10 500, novemberben 9300, decemberben 10 100 ólomzárat pó
toltak, s 1972-ben ö. zesen több mint százezer szalag-ólom
zárat kellett felhasználni a kocsik szabályos lezárásához. 

Ml ennek az oka? 
Semmi más, csupán !i feladási állomásokon elköt·etett fe

lületesség. Ezenkívül Rajkán és Hegyeshalomban jön át sok 
olyan vagon Románia és Bulgária rendeltetéssel amelyek 
nyílásai nincsenek ólomzárral ellátva. 

Pontosabb, figyelmesebb ellenőrzést kérnek tehát kollé
gáiktól Curtici hatúrállomás magyar és román vasutasal il-
letve határőrizeti és vámhatósági szervei. Pacz József 

A levél nyomán a MAV Vezérigazgatósái: 6. szako ztál)·a 
intézkedett, s a panaszossal közölte; ., . . .  főnöksége a jelzőlám
pa-kihordási díjat helytelenül állapította meg, mert a lassújel 
berezetését'el a kihordandó lámpák száma három fölé emel
l�edett. A szolgálatonkénti 90 filléres különbözet kifizetése 
iránt intézkedtünk." 

Ennek az ügynek kapcsán figyeltünk fel arra, hogv a jelző
lámpa-kihordási és sorompókezelési díjak megállapítására vo.. 
natkozó 121 651/1966. 112. B. számú rendelet fölött alaposan el
járt az idő. A 1'endeletben meghatározott díjtételek ma. már 
neretségesen alacsonyak. 

A rendelet szerint szabadnapos dolgozót, vagy vasutasok 18 
éven felüli családtagjait például sorompókezeléssel is meg le
het bízni. Ezért a munkáért nappal 1 forint 40 fillért, éjszaka 

- este 22 és reggel 6 óra között - tíz fillérrel többet. tehát 
1 forint 50 fillért szabad az állomán11onkirüll béralap terhére 
elszámolni, és a dolgozónak kifizetni. De ezt a bért is csak 
abban az esetben. ha a sorompót lei:talább a \'Onat vlírható ér
kezése előtt 10 perccel kell lezárni. Ha ugyanis a sorompó le
zárására csak a vonat várható érkezése előtt 5 perccel van 
szükség, akkor a? 1 ,40-et. illet\'e 1 ,50-et 30 fillérrel csökkenteni 
k_ell, így a sorompókezelőí szolgálatért nappal l forint 10 fillér, 
ejszaka pedig 1 fo-rint 20 fillér jár. Ho::(van kívánható el bár
kitől, hogy ezért áldozza [cl szabadnapjának egy részét, vagy 
éjszakai nvugodalmát? 1 

Ugyanilyen alacsony a jelzőlámpák tisztítdsáért darabonként 
fizethető 50 fillér Is, hiszen még tíz lámpa tisztítása, karban
tartása, feltöltése esetén e� 5 forint keresethez jut a kü
lönben szabadnapos dolgozó. 

Mindezzel szemben a feleló.sség óriási. A ·onatkozó rendelet 
ugyanis hntározottan leszögezi, hogy a forgalom biztonságáért, 
a tén11kedés folytán keletkezett károkért az ideiglene en meg
bízott személy an11agi és büntetójogí felelő ... égqel tartozik. 
F.nnek Colvtán . kötele v!zs át tenni. rendszeresen oktatásra 
járni, s fél évenként a viz•J?ókat megismételni. Ha tehát az l 
forint 20, \'agy 1 forint 50 fii! rért vállalt szol�álathan véle!
! nül elmulasztaná a sorompót lezárni, utja egyenesen a bör
tonhe \'ezcthet. 

Bizonyára Joggal feltételezzük, hol!V az em!itett t�rközőr sem 
a 90 filléres különbözet elmaradásáért V!'tt tollat kezébe. ha
nem azért, hogv rámutasson a rend-.Jet d{ilételeinek tarthatat
lansái:ára. Megkérdezte u�·anis. hol!V „kötelem!gfink-e sza
bad időben ezeket a munkákat elvállalni?" 

Nos. mit mondhatunk erre a kérdésre, amel ·re a Vezérigaz. 
gatóság 6. szakosztályának levele sem adott választ? Ha ugyan
!.• a dolgozó nem 1'endelkezik a szabad idejét-el teljes egészé
ben. akkor az azt jelenti, hogy ,-észére túlmunkát 1'endeltek el. 
Azért pedig nem az állományonkírüli béralap terhére elszá
molt fillérek, hanem a tön•ényesen megszabott túlóradijak fi
zetendők. 

A rend lel felülvlz..s<!álásakor az illeték 
kér st is ti tázzák majd • • .  

bizonyára ezt a 

______ ...,...,. ______ (kovács) 

Naponta megtárgyalják a tennivalóikat 
Mindhárom tur telje!l!t.ette 

tervét Mezőtúr állomáson. Az 
állomási verseny-táblán 
amint erről tudósítónk. Boldi
zsár G11ula bes1.á.molt - a 
Biró brigád áll 96 százalékkal. 
A második helyerett Bokor 
forgalmi szolgálatte,,•ó brigád
ja 94,8 százalékkal, míg a har
madik a Fejes brigád 90,6 szá
zalékkal. 

A mozgalmi s:rervek lrepvi
sclőivel karöltve Gubucz Má
té gócponti üzemgazdász nyolc 
állomás dolgozóinak mtrnkáját 
is ér:-té.¼:eli minden hónapban. 
A Mezótúr gócponth02: tartozó 

állomások közül tavaly ke ló 
nyerte el a,z ,.!1:Jü1.em" címet; 
Kondoros és Szarvas. Mind
kettó kiválóan doI.gowtt az 
idén is és m inden reményük 
meg lehet arra. hogy rne.,"tart
ják kitüntetésüket. 

Mezőtúr vasutarol mindent 
megtettek. hogy ki váló telje,;í • 
tés<;el zárják az évet. A vonat
közleked l tervet, a kocsitar
tózkod:ís és kihas;málás köve
telményei t sikerrel teljesi'ret
ték. A brigádok napon,ta rneg
tárgyaljá k tennivalóikat, ne
hogy hiba csússzon a munká
jukba . • •  

Autóverseny a szakmunkás ielöltekért 
EGY INTÉZET KÉT ÉVTIZEDES OKTATÁSI TAPASZTALATAIBÓL 

A Mü:lf 24. számú Kilián 
György Ipari Szakmunkáskép
ző Intézetben csaknem húsz 
éve képeznek ki villamos- és 
vasipari szakembert>ket a bu
dapesti jarmújavitó üzemek 
és a MA V műszaki főnökségek 
részére. Ezerkilencszázótven
négy ota m integy ötezer va.su
tas szerzett szakmunkás-bizo
nyítványt ebben az iskolában. 

Domokos Ká1'oly igazgató
helyettessel - 27. Északi-jár
mújavító egykori gépészmér. 
nökével - arról beszélgettünk, 
hogy a MOM 24. számú iskola 
hogyan került ilyen swros kap
csolatba a vasúttal, 

A lcatedrán is vasutasok 

- Annak idején az egykori 
MTH kiadta a jelszót: .,egy 
vállalat e1111 iskola". S mivel 
intézetünk már kor-ábban Is a 
közleked<lsl iparnak képezett 
ki szakmunkásokat, bennünket 
profilíroztak elsősorban a vas
utasszakmák oktatására. Rend
szeresen foglalkoztunk fel
nőttek képzésével Is. Hogy 
Iskolánk a követelményeknek 
a lehető legjobban eleget te
hessen, a MA V üremeiból ké.t 

tanárokat és gyakorlati oktato
kat. Jelenleg tizenketten va
gyunk itt vasúti alkalmawt
tak: hét tanár és öt szakmun
kás okt,ató. Mi, akik hivatalo
san félig-meddig, de egyénileg 
szivvel-1.élekkel a MAV-hoz 
tarlozunk, te,-mészetesen szo-
1'0S kapcsolatban állunk a ,-égi 
munkahelyünkkel, a vasút sze
mélyzeti és oktatási osztályai
ool. 

- Milyen változások tör
téntek a szakmunkásképzés
ben az utóbbi években? 

- Az 1969. VI. szakmunká.<;
törvény több szakmát megre
formált, illetve ldalakítását 
rendelte el a mai Igényeknek 
megfelelően. Nem képezünk 
már kazánkoeácsokat, he:yette 
vasúti jármú.szerelő szakmát 
tanulhatnak a korszeríl moz
donyok iránt érdeklődő fiata
lok. Lényeges változás történt 
a vasúthoz pályázó villanysze
relők képzésében is. Ez év ele
jén átadtuk a tanulókna'k az 
intézet egyik büszkeségét : az 
új vlllamos-mérőlabo-ratórtu
mot. Két (:s félmillió forintos 
költséi:t�el épült. óriási szerepe 
van a jövő villamosipari s7.ak
emberelne,k képzésében. külö
nösen vasúti vonatkozásban. 

Az intézet tanárai rendsze
re.,en részt vesznek a budapesti 
vasútigazgatóság területén ta
nuló pályaépítő és karban
tartó szakmunkások vil!Sgázt.a
tásában is. Ezzel kapcsolatban 
megkérdeztük : 

- Hogyan szerezhet manap.. 
ság egy idó,;ebb dolgozó szak
mát? 

Felnőttek lcépzése 

- A legfontosabb alapköve
telmény az általános iskolai 
végzettség. Ha ez már meg1:an 
és a há,-oméves szakmai gya
korlat sem hián11zik, akkor a 
szükséges igazolással ellátva, 
kén·ényt kell benyújtani inté
zetünkhö=. Ezután má1' a ta
nulás következik, körülbelül 
400 órán keresztül. 

- A fiatalok körében van-e 
kellő érdeklődés a vasút iránt? 

- Az utóbbi időben, sajnos 
kevés fiatal jelentkezett a. 
MAV-hoz. Ennek - vélemé
nyünk szerint - az az oka., 
hogy a MAV vezetői nem ta,-
tanak szoros kapcsolatot az ál
talános iskolákkal. Más válla
'alok személyzeti ei még a 
vizsgák előtt rendszeresen el
látogal.nak a vidéki Iskolák 8. 

osztályába, es ott pályavála; z
tási tanácsadó napokat rendez
nek. Filmet vetítenek. üzemük 
életéről, elbeszélgetnek a gye
rekekkel, s ha szükségét látják, 
még szüleiket is felkeresik. 
úgy tapasztaljuk, hogy a vál
lalatok, intézmények ma már 
szinte ,.közelharcot" vívnak a 
gyerekekért. Elófo-rdult, hogy 
két vállalat toborzói fo-rmiili.s 
autóversenyt rendeztek. Azért. 
hogy ki érjen hamarabb az 
ígéretes lehetőségekkel kecs,•g
tetó helyre. Ez jellemzi a szak
munkás-utánpótlás jelenkgi 
helyzetét. 

Behozni a hátrányt ! 

Domokos lgazgatóhelye!• 
tes bizonyos a7h!lban, hogy a 
jármújavító üremek is na• 
gyobb \·onzást gyakorolhatná
nak a fiatalokra. Sajnos, hát-
1'ányuk, hogy nem ,-endeikez
nek megfelelő munká.sszállás
sal sem. Van rá példa, hogy 
fiatalok csak oda mennek. ahol 
bentlakásos kollégiumot bizto
sítottak számukra. 

Eze-ket a tapas>talatokat a 
va<;út illetékeseinek is érdcm
megszívlelní, jobban fontolf,ta 
venni . • • Séra Sándor 



1973. FEBRUAR 1'7. MAGYAR VASUTAS 

A MAGYARÁZGA TÁS SEMMIT SEM OLD MEG 

Miért ne tehetnénk többet a kulturált utazásért ? 
Akkumulátor van, a létszám is betöltve, csak a munkáskéz kevés 

Gyakori eset, hogy személyszállító vonataink fGtetlen, vi
lágítatlan, takarítatlan kocsikkal közlekednek. Az utasok pa
naszkodnak, a napi sajtó állandóan bírál, s a MAV illetékesei 
mindig készek magyarázkodni. 

Igaz, nem szívesen teszik, hiszen azok a bírálatok sem ta
láltak lelkes fogadtatásra, amelyeket az utazásaink alkalmával 
szerzett tapasztialatok nyomán közöltünk a Ma,gyar Vasutas ha
sábjain, a legteljesebb segítő.szándékkal. Azóta Is sokszor talál
kozunk olyan vasutasoikkal, akik az elfogadhatatlan magyaráz
gatások közben szemrebbenés nélkül kijelentik: 

,,Sajnos, nem tehetünk semmit . • . Nincs elég akkumuláto
runk • • •  Nem kapunk munkaerőt a legnehezebb fizikai mun-

- kárii . • • Hiányoznak a szükséges pótalkatrészek • • • Kevés a 

rendelkezésre álló iárműpark • • .  " - és így tovább. 

Vajon igaz-e mindez? Vagy ha igaz, csakugyan nem tehe
tünk ellene? Am, ha mégis van orvosság, tudja-e mindenki, 
hogy mit kell tennie? 

Ezek a kérdések késztettek bennünket arra, hogy isinét el
Induljunk a budapesti személypályaudvarokra, és elbeszélge.s
'tn:l'nk azokkal a dolgozók!kal, akiknek munkájától elsősorban 
függ a kulturált utazás feltételeinek biztosítása. 

Mire jó 
a 41-es bárca ? 

Déli pályaudvar, január 23. 
A pontos idő 17 óra 20 perc. 
Amint feljöttünk a metrótól, 
tekintetünk rögtön a Somogy 
Expressz kék színű kocsijaira 
szegeződik. Vajon miért söté
tek a 1 9-51 031 számú, első 
osztályú kocsi fülkéi ? Sorra 
járjuk a szakaszokat, próbál
gatjuk a kapcsolókat, fültanúi 
vagyunk az utasok bosszanko
dásainak, de a fények nem 
gyulladnak ki. Ezek után kény
telenek vagyunk megzavarni a 
vonat mellett nyugodtan be
szélgető két jegyvizsgálót. 

- Elnézést! Nem tetszenek 
tudni, miért sötét ez a kocsi? 

- Sötét? - kérdezi Boda 
József, a Keleti létszámába 
tartozó személyzet egyik tag
ja. - Nem is vettem észre, 
a.mikor a főkapcsolót elfordí
iotta.m. úgy látszik, elkerülte 
a. figyelmemet, hogy nem 
gyulltak ki a villanyok. Külön
ben a fülkéket nem is szok
tuk lámpagyújtáskor ellen
ő;:�;4 . , . 

- Ha történetesen észre vet
te volna, hogy rossz a világí
tás a felügyeletére bízott ko
csiban, mit kellett volna ten
nie? 

- .ertesíteni a villanyszere
lőket vagy az akkumulátoro• 
wkat. Sajnos, erre már nincs 
idő . . • 

sig, de még egyik kocsiban 
sem égnek a villanyok. Az uta
sok bent ülnek, viszont a ka
lauzok csak most baktatnak -
kezükben táskájukkal - a 
szolgálati kocsihoz. Miskolciak, 
akik a 423-assal érkeztek két 
órával ezelőtt. !gy azután, ha 
bármilyen rendellenességet 
észlelnének vonatjuknál, már 
nem lenne idejük intézkedni. 

- Vacsoráztunk - mondja 
magyarázatképpen Mikszta; 
András jegyvizsgáló, majd kol
légájával együtt hosszasan 
ecseteli, mennyi kellemetlen
ség támadhat ilyenkor a kellő 
időben fel nem fedez,ett mű
szaki hibák miatt. 

A táskák bepakolása után 
sorban felkapcsolják a kocsik 
világítását, s egészen természe
tesnek tartják, hogy itt is, ott 
is akadnak fülkék, amelyeket 
nem lehet kivilágítani. Nem 
szólnak, nem reklamálnak, rég 
beletörődtek, hogy „ennek így 
kell lennie". Közü!Uk például 
Császár Péter utoljára a múlt 
év novemberében állított ki 
41-es hibabejelentő bárcát. 

- Sok vele a munka, és 
ftincs foganatja - mondja. 
Nálunk, miskolcia'lmál az a 
köve-telmény. hogy esetenként 
négy példányban kell a bárcát 
kiállítani. 

Elsikkad 
a felelősség 

Bizony, az indulásig hátra
tevő néhány percből már csak A csarnok IV-en, a Békés
arra futotta, hogy megismerjük csabán át Bukarestig közleke
Boda József és kollégája, Fü- dó Orient Exp-res8zné1 a Keleti 
lep József furcsa elképzeléseit. honállomású Kovács 10. József 
Miután ugyanis kiderült, hogy jegyvizsgálótól is megkérdez
az útközben előforduló műsza- tük, hogy a 2Q--47 026-03 
ki hibák jelentésére szolgáló, számú MÁV-kocsi öt fülkéjé
H. mintájú bárcák állítólag ben és WC-jében miért nem 
négy hete vételezett tömbjéből égnek a villanyok. 
még egyetlen lapot sem állított - Nem égnek? - kérdezi. 
ki kalauzunk - holott hason- - Nem is vettem észre . . .  
ló meghibásodások napirenden Kiállított 41-es bárcát egyet 
előfordulnak - Fülep József sem tudott mutatni, mert „ná-
elkezdte bizonygatni, hogy la nem marad másolat". A Ke-

nminden hiába". letiben az az előírás, hogy csak 
- Nem tehetünk semmit - két példány szükséges, ame

mondogatta. - A rasút nem lyikból az eredeti a műsza
rendelkezik annyi a.kkumulá- kiakhoz, a másolat a vezény
torra!, amennyi kellene . . .  letbe (?) kerüL (A Déli vonat-

A mesét tehát ó is megta- kísérői csak egy példányt kö
nulta. Csak mindez nem ment- telesek kiállítani.) 
ség arra, hogy - amint ki- A Orient Expressznél ezen 
nyomoztuk - a műszaki sze- az estén ennél súlyosabb hiá
mélyzet nem is tudta, mi vé- nyosságot is tapasztaltunk. A 
gett bosszankodtak a Somogy menetrend szerinti indulási idő 
Expressz említett kocsijában a előtt 5 perccel valaki észrevet
helyjegyükkel oda kényszerí- te, hogy a külföldi vonatrész 
tett utasok. első osztályú M ÁV-kocsi;a jég-

Még ezen az estén ellátogat- hideg. Nosza, elő a vörös bár-
tunk a Keletibe is. cát! Kisorozás, újabb kocsi fel-

A csarnok III. vágányáról vétele, s mindebből több mint 
néhány perc múlva induló fél órás késés származott. 
6318 a. számú vonat 6717-es - Miért nem előbb 1,•ették 
Bahv-kocsijának egyik felében észre a gőzfútési berendezés hi
ugyancsak hiába próbálkoz- báját? - méltatlankodott Fe
tunk felkapcsolni a vil!anyo- hér Géza vonatvezető. 
kat. Huc:z:ka József vonatvezető - Miért nem jelentette a hi
menesztéskor kérdésünkre a bát 41 -es bárcán az a jegy
következőket mondta : vizsgáló. aki a hibás kocsival 

- Nem tudok arról, hogy a Keletibe érkezett? - válA
vonatomban kivilágítatlan ko- szoltalc újabb kérdéssel a mű
csi lenne. Nekem senki nem szakia'k. 
szólt. Beosztottam, Klement Az egyik legfőbb tanul�ás,;ot 
József jegyvizsgáló sem tett máris levonhatiuk: A vonatkí
ielentést . . . sérők egyálta.lán nem köt•ete-

A Keleti pályaudvarról in- lik meg a felüa11eletükre bízo't 
dul talán a legtöbb sötét kocsi. 1'ocsik kifogástaliin műszaki ál
És a .,legmaszatosabb" szerel" !apotát. Szemet hunynak a 
vények! De lássuk most a rendellenességek fölatt és szin
csarnok I. vágányán álló, Mis- te semmit nem tesmek, ho"v 
kolc-Nyíregyháza felé 20 óra- mindez megvi\ltozzon. �rdekiik 
kor induló. 2118. számú távol- legfeljebb csak ahhoz fúzóclik. 
sági szem�lyvonatot. hogy hamis ma11vará7atokU<SI 

Már fél óra sincs az indulá- megnyugtassák a rek1arnáló 

utasokat - ,.a békesség ked
véért". 

A budapesti pályaudvarokon 
né�y évvel ezelőtt megszün
tetlék az érkező ét; induló vo
natok műszaki átvételét, át
adását, ezért teljesen elsikkad 
a felelősség. A szervezetlen
ségre utal többek között, hogy 
a 41. mintájú hibajelentő bár
cák kiállításának és kezelésé
nek módja nincs is egységesen 
szabályozva a MAV területén. 

Amikor például a január 24-

„Tiizoltómunka" jellemzi a 
Déliben is az akkumulátoro
sok tevékenységét. Nappal ke
vés a hívás, esténként viszont 
el sem jutnak, ahova kellene 

(Jurkievlcz Tibor felvételei) 

én közlekedett 426. számú sze
mélyvonat Kál-Kápolna hon
állomású jegyvizsgaloival -
Ba,gdi Istvánnéval és Radics 
Mihá!Lyal - olyan műszaki 
hiányosságokat közöltünk, 
amelyeket ók észre sem vettek 
saját kocsijukban es kértük, 
hogy Füzesabony végállomá
son adjanak le azokról hibaje
lentést, kijelentették: 

- Fölösleges, és nincs rá le
hetőség. 

- Miért? 
- Mert a régállomáson este 

féklakatoson kiliül nincs mü
szaki ember, a forgalmi irodá
ban pedig nem vesznek at 41-
es bárcát . . •  

Így kényelmesebb 
- de kinek ? 

A forgalmi szolgálat a leg
szívesebben mindenütt elhatá
rolná magát a műszaki prob
lémáktól, ahelyett, hogy a le
hető legszorosabban igyekezne 
együttműködni a társszolgálati 
ággal. Már az is segítségnek 
számítana, ha a feltárt hiá
nyosságokról következetesen 
- szükség esetén a közlekedő 
vonatról adott jelentés alap
ján telefonon vagy táviratilag 
- tájékoztatná a műszaki ko-

csiszolgálat dolgozóit. Igaz, bi
zonyos többletmunkát okoz,na 
a kulturált utazás feltételeinek 
nem megfelelő kocsik esetleges 
kisorozása, javitóvágányra ál
lítása. Akkor már jobb, ha 
minden marad a régiben. Nem 
igaz? Jobb. kényelmesebb, � 
így egyesegyedül csak az uta
zóközönségnek van oka lxJsz
szankodásra . . .  

Szerencsére, a forgalomnál 
sem mindenki gondolkozik így. 

- Mi magunk is gyakran 
utasok va,gyunk - mondta a 
Déli pályaudvaron Francsilc 
Tibor állomási tartalékos, aki 
29 évig teljesített vonatkísérói 
swigálatot. s látogatásunk es
téjén a e-őrhelyre volt be
osztva. - Tegnap ;öttem a 
miskolci gyorssal, de olyan 
kocsiban utaztam, hogy szé- , 
gyelltem vasutas mivoltomat. 
Ezért én kizárólag a forgalmi Kucsák Ferenc és Halmi Ferenc akkumulátorokat cserél a 

dolgozókat és a vonatkíséróket Nyugati pályaudvaron a Vácra induló 226-os számú vonatnál 

hibáztatom, hiszen az elhanya
golt szerelvényt ők helyezték 
[orgalomba. 

Vajon a műszakiak mit mon
danak minderről? Kérdezzük 
és hallgassuk meg őket Is. 

- Van-e elegendő akkumu
látor ahhoz, hogy a közlekedő 
vonatok valamennyi kocsija kJ 
legyen világítva? 

- Akkumulátor van elég -
válaszolták a Déliben a ko
csik világításáért felelős mun
kások: Fülöp Dezső, Tóti Sán
dor, Purger Imre. - A Nyuga
tiból folyamatosan kapjuk az 
atánpótlást, 8 már hónapok 
ó!a nem történhet meg, hoou 
�kkumulátorok hiánya miatt 
legyen fennakadás a viláoítás
ban. Ezenkívül 'kocsivillamos
sági pótalkatrészek!kel is kel
lően el vagyunk látva, sót di
namót is bármikor cserélni tu
dunk. 

A Keletiben ugyanazt a vá
laszt kaptuk Finta István vil
lanyszerelótó!, akit egy akku
mulátorszállító targonca veze
tése közben állítottunk meg 
néhány szóra. 

A Nyugati pályaudvaron 
szintén határozott igennel fe
leltek a kocsiműszak dolgo
zói. - Akkumulátorból már 
ió ideje nincs hián11. Nem 
mond igazat, aki az ellenkező
jét állítja - hangoztatták egy
öntetűen mindegyik budapesti 
pályaudvaron. 

- Akkor ml az oka, hogy 
gyakran kivilágítatlanok a 
személykocsik? 

- A létszámhiány - ha11ot
tuk a Déliben és a Keletiben. 

Meg az alacsony bérezés. 
Kilenc forintos órabérért, havi 
1700-1800 forint keresetért 
már nem nagyon vállal senki 
ilven nehéz fizikai munkát. 
Vannak telepeink, amelyek sú
lya meghaladja a mázsát, de a 
legkönnyebbek is 20-25 'kiló
sak. Ember legyen a talpán, 
aki naphosszat cioeli, emelgeti 
ezeket a vágányok között . . .  

Az anyagi 
ösztönzés morzsái 

- Jutalom, prémium? Néha 
talán az is akad? 

- A 1,,asútnál valóban gyak
ran oszt-0gatják a ;utalmakat, 

prémiumokat, de - jellemző 
a szemléletre - főként azok 
kapják, akik részt vesznek a 
teherszállításban, míg a kul
turált utazás megteremtésének 
ösztönzése teljesen a háttérbe 
szorult - panaszolták a Déli
ben. 

- Nálunk például tavaly, 
egész évben három dolgozó ka
pott 200 forint jutalmat - fűz
te hozzá Tóti Sándor akkumu
látoros. 

A Nyugati Műszaki Kocsi
szolgálati Főnökség párttitká
rának. Gábor Józsefnek állítá
sa szerint az utóbbi hónapok
ban 27 OOO forint célprémium 
került szétosztásra a főnöksé
gen, amiből a vonatkozó igaz
gatósági rendelet szerint csak 
azok a dolgozók részesülhettek, 
a.kik teherkocsikat javítanak. 
A személykocsipark karbantar
tóinal{ még soha nem terem
tettek hasonló premizálási le
hetőséget, kivéve a bértömeg
gazdálkodás folytán helyileg 
megtakarított összeg jutalom
ként történő felhasználását. 

Bértömeg. Erról jut ismét 
eszünkbe a sokat emlegetett 
létszámhiány. 

- Van-e létszámhiány? 
- Nincs - válaszolja Déri 

József, a Nyugati Műszaki Ko
csiszolgálati Főnökség helyet
tes vezetője. - Mondhatjuk, 
hogy megszabott létszámunk 
be van töltve. 

- Akkor a munkások miért 
mondják, hogy kevés az em
ber ? 

- Mert tényleges létszá
munkon belül a segéd-, tlletve 
betanitott munkások csak
ugyan kevesen vannak. Azok, 
akik nehéz fizikai munkát vé
geznek és forduló szolgálatot 
teljesítenek. !gy azután fónök
ségünknél most az a helyzet, 
hogy - míg két évvel ezelőtt 
171 dolgozót foglalkoztattunk 
a kocsik tisztításánál, takarítá-
3ánál - ugyanott hatvannal 
kevesebben vannak. Vagy pél
dául a tároló vágányokon 
ezelőtt 40 fős brigádunk dolgo
zott műszakonként, most alig 
tízfőnyi a kollektíva. Ezzel 
szemben bővült a kocsipark, 
növekedtek a minőségi köve
telmények, és a villamosvoota
tás térhódítása következtében 
tetemesen megszaporodtak a 

meddő, várakozási idők. A 
munkavédelmi szabályok 
ugyanis tiltják a takarítási 
munkálatok végzését, ha a vil
lanymozdony már rájárt a vo
natra, illetve még nem ment 
le a szerelvényről, vagy le nem 
engedte az áramszedőt. !gy 
nem csoda, ha évről évre több 
az utasok panasza . • •  

Létszám tehát van, csak ott 
hiányoznak, ott dolgoznak ke
vesen, ahol a munkát el kel• 
lene végezni. Ki érti ezt? Azaz 
értjük, csupán arra nem talá• 
lunk magyarázatot, hogy miért 
kell ennek így lennie? Talán 
azért, mert ott fizetik a leg
kevesebbet, oda juttatják a,; 
anyagi ösztönzés legkisebb 
morzsáit. 

Komplikált 
konstrukció, 

műszaki leírás 
nélkül 

A budapesti személypálya
udvarokon tett látogatásaink 
során arról is meggyőződhet
tünk, hogy leggyakrabban ll 
legújabb, legkors:rerűbbnek ki
kiáltott, a győri vagongyárban 
készített (többnyiTe kék színű) 
személy<J-rncsik fűtésével, vmá
gításával van a legtöbb prob
léma. 

- Valóban sok ba;unk vaii 
az új, győri kocsikkal - is
merte el a Nyugati műszaki 
kocsiszolgálat két művezetője,, 
Oswald Lajos és Sasgáti Béla. 
Azután kifejtették: 4 MAV• 
nak - legalábbis egyelőre -
nincsenek meg a feltételei ah
hoz, hogy effaita „agyonkomp
Zikált" berendezésű ;árműve• 
ket üzemeltessen. A legcseké
lyebb hiba elhárításához jól 
képzett technikusokra lenne 
szükség. A kocsiszolgá!.atnál 
viszont többségében segéd. és 
betanított munkások dolgoz
nak. 

- Még nagyobb baj, hogy 
ezekkel a járművekkel nelll 
kapott a MA V megfelelő mű
szaki utasítást, leírást, rajzo
kat. Bármilyen hiba keletftre.. 
zik a konstrukciókban, hosz
szas ikísérlclezgetések után ön
magunktól kell rájönni a !kü
lönböző rejtélyek nyiltjára.. 
Még akkor is kérdés marad, 
hogy a hiba elhárításának he
lyes módját választottuk-e, s 
nem keletkezik-e amiatt egy 
másik hiba forrása? - vaID.ot
ták be a műszakiak. 

Elbböl láthatjlllk, hogyan 
függ össze nálunk az oktatá& 
színvonala és szervezése a 
korszerű járművek üzemelte
tésével, a kulturált utazás fel
tételeinek megteremt.ésével. 
Ám nagyon elgondolkoztató, 
hogy ezen nem lehet segíteni? 

Már hogyne lehetne? Csak 
éppen akarni kellene! Akarm 
fent is, lent is, mindenütt, ahol 
olyan vasutasok dolgoznak, 
akik többet tehetnének annak 
érdekében, hogy az utasok ne 
bosszankodva üljenek a fül
kékben, ahová menetjegyűket 
váltották. 

Utazni végtére Is jó dolog. 
De . . . jobban, kulturáltabban 
utazni! - ez most a céL S hi
hetetlen, hogy közös akarattal 

A Déli pályaudvaron munkában az Aprills 4. szocialista brigád tal!'.ial. Kis létszámuk az ne érjük el. 
�yedüli oka ann.ak, hogy nem képesek minden szerelvényt kívül-belül megtisztíta.ni Kovács Jóllllef 
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SZABÓ BÉLA . 

!ppen áthullott az idő rostá
ján 11156 szilvesztere. úgy áll• 
tunk mi fékezók a vonat mel
•lett, mint fegyveres katonák. 
Ezúttal „elso embernek" utaz
tam. TürelmeLlenül vártunk 
mindannyian, hogv indítsanak 
bennUnket, Felhajtottam bun
dám gallérját, toporogtam, 
mo.zogta,m. 

Mozdonyunk hosszú füttyel 
,e1ezte, hogy indítanak már, 
foglaljuk el helyeinket. Egy
más után adtuk a szüséges jel
zést. Mlg pár lépést futottam 
a szerelvény mellett, aztán fel
ugrottam a kocsimra. 

Körülöttem me,gdermedt 
minden. Finom fehér dér ült a 
cinóbervörös acélfalakra, mint 
a salétrom. 

'B!nelkedőnek mentünk fel
, felé, ezt a kocsik rázkódásából 
éreztem. Futásunk irama eny-

1 hűlt, mire felértünk a tetőre. 
Utána egyre gyorsultunk. Nem 
sejthettem semmi rosszat. 

Itt, nálunk annyira a biza
lomra épül minden, hogy még 
soha nem fogott el a félelem. 
Kocsim zakatolása azonban 
meggyorsult. Ezé,·t kinyitot
tam ismét az ajtót, hog · a 
távírópóznákat figyeljem. 
Awk úgy hajszolüíl· egymást, 
mintha váltófutásban verse
nyeztek Yolna. Apró sz'nper
nyEk hasogattak arcomba, 
hallottam, amint bombazták 
cellám tetejét. Szememet rés
nyire összehúztam, és úgy 
gyönyörködtem ebben a vad 
hajnali rohanásban. 

Három rövid füttv riasztott 
tel. 

Olyan volt ez, mint valami 
panaszos kiáltás. Azonnal a 
fékorso karjat szorította ke
zem és hajtani kezdtem. Ide
geimmel éreztem, am!nt a 
féktu kók feUcküdlt'k, é· du
ruzsolva swrítotl.ák a kereke
ket. 

újból három fütty ' Köss . . .  
Köss . :. Kő.is . • .  

Erre már riadol vert a szí
vem. Kiálltam a l�pcsóre. erö
sen szotitva a kap:iszkodóva
sat. elóre figyeltem. A vonat
vezetó k::?ls<!gbee;; tten kiabált, 
kezével hadoná zo:t. Szája 
mozgását jol láttam, de nem 
értettem semmit, mert olyan 
hangot adott ez a dübörgó, 
megvadult vonat, mint az or
kán. 

A panaszos. segé1ykéró síp
jelek pedig szüntelenül jöttek 
elölról. Ez már vé;zjelzls . . .  
Erót vettem magamon, és 
biztos mozdulattal meghúztam 

tam. Nem tudtam, ml a való
ság. Csak a vonat 50rsa lett a 
fontos és a barátaim élete. 
0 zesúrűsöclölt bennem min
den. 

őrültség, amit teszel, 
/Jrültsél]! - ordította bennem 
rnla!TÚ, Lábam alatt már csúsz
kált a szfo. Még soha nem 
mentem végig robogó vonat 
kocsijainak tetején, de ez más. 

Csizmáim vittek előre. Olt 
álltam már az én fekes ko
csim hátsó végén. Három és 
fél méter magasban nyújtottam 
ki jobb lábamat a vagon szé
lére, és testemet ballal meg
Júktem. Jl:reztem, hogy felkap 
valami erő. A két kocsi közölt 
húzott valami a mélybe. A 
húsdaráló kerekek kö:zé. Az
tán éreztem, hogy a következő 
kocsiban kezemet felsértette a 
szén, de máris felálltam, és 
botorkáltam tovább . • .  

Köss . . . köss • • • köss . •  
Csak ne adná ezt az iszonyító 
jelwt, mert megőrjít vele, 
Talan nem is adta Csak én 
hallottam. 

G11orsitanod kell - a 
parancsok már belülről jöttek. 
Futni próbáltam. Jobb láb, 
bal láb, \'a.gons'Zél . . .  lökés, 
felkap valami, és huppanás a 
. zén klfaé. • 16.r a harmadik 
kocsin ugrottam át, aztán a 
negyediken. míg végül elér
tem a !élte· ocsit, kezem szo
rította a fogantyút, és én egy 
ugrá�sal ledobom m agam. Ott 
állok a hallgató, halott féken. 
17.galmamban jobbra tekerem 
az or ot, pontosan kifelé, az
lán vissza b.'.l.lra. Súrlódó, du
ruzsoló zajjal zenél e-L a fek 
is. Ettél me.gvállozik a kocsi 
ritmll! a. tn pedig húzom, hú
?.Om a féket, hogy ki ·zorítsak 
beléle mindent. 1\lindent, 
ahogy erémből telik. Már a ke
rék is csúszik, ezért kissé fel
engedem, és indulok tovább. 
Egy villantisnyira elóre fig_ve
Jelt. Kezemet arcom elé fogom. 
Tenyerem rrogül nézek el a 
kocsik fölött. A vonatvezetó
met kicsinynek Utom, mintha 
templomtoronyból nézném. 

Valamit mutogat . . .  Feltű
nik az előjelző is, jelez, hogy 
meg kell állnunk. Gyorsan 
megfordulok. Pár percem még 
van. Indulok tovább. 

Jobb láb, bal láb . . Aztán 
mint egy villámcsapás ! Vala· 
mi láthatatlan erő éles csat-

IAGYAR VASUT � 

tanással é,; sivítással vág a 
következő kocsiba. Ebzürkül 
előttem minden . . .  

* 

úgy siklottak, mint könnyű 
suin . •  

* 

Hirtelen nem tudtam, ml 
túrtent. Esmlélelem egys:,;erre 
nsszatért. A hidat már csak 
távolodni láttam, egyre kiseb
bedön. Lassan felálltam. A 
gondolattól, hogy nincs messze 
az állomás, új eróre kaptam. 
El kell érnem a kettős féket, 
ha beledoglöm is. Aligho.;y 
megindultam, éles ívben vágó
dott a vonat, é:; egyensúlyo
mat vesztve, megperdültem 
tengelyem körül. Ebben a ko
csiban púposan halmozódott a 
sz.én, és a lejtő kifelé szorított. 

A mozdonyvezető szeme a A kocsi oldalán akadtam fenn 
Ugnyomásmérére meredt. A tehetetlenül. Lábam kilógott az . 
sebe,,ségmutató megko-Lelitette oldalfalon. Arcom vérzel� 
a kilencvenet. Időkbzónként Mintha en)·hült volna ez a 
ráfékezett. Hasztalan. féktelen vá;;ta. Még pár per

cem van ! Utolsó erófeszttés• 
- Rángasd a sípot! - mor- :>;el Indultam to,·ább. Jobb 

dult a fútóre„ láb . •  bal láb . .  egymás után. 
Végül is megpróbálkozott a 

lehetetlennel Arca egyre sá
padtabb Jell. Szemében rideg 
elszánltiággal nyúlt az emel
tyúhoz. Idegei robbanásig (e
szültelt, kimét-t, hideg érzéssel 
cselekedett. Lezárt s.<abályzó
nál hajtotta hátramenetbe az 
emeltyűt. A moz.do.ny megráz
kódott. Mintha vulkán krátere 
tört volna ki. Elemi erövel 
hördült fel a gép. Kéményén 
harsonázva vágódott ki a füst, 
korom és az izz.ó szén. Láng
vörosre festette az eget. Lé
legzetállító pillanatok voltak. 
A !üsUellegekben egy embert 
vett iszre, amint bukdácsolva 
ugrált át a koc ikon. Rekedt 
Izgalommal ord1totta fűtője
nek. 

- Nézze . • .  nézze! t·alaki 
megy a koc31kon. - A fúló is 

lugrott arra az oldalra, 
e;:ymáson athajolva figyeltek 
hátra. Az ember éppen a ne
gyedik kocsira u&rott. 

- I\!egu a fék,ekhez . . .  A 

fékekhez! - ordították e" ·
szerre. Arcukon kiült az Izga
lom. Fénylőn, hidegen csillo
gott a veríték. 

- A kerekek alá esik! 
f.:ppen a műút feluljáróia 

közeledett VCS-Ledelm n. A 
fékezó n m Jalta a \' zélyt. 
A megvillanó !üst.<;7.aJagban 
éppen ugrani ké.-zult, lábát 
elore tette óvatosan, a vagon 
szdére. Ezernyi ellent te, er
zés rohanta, tépte, szag.:atta a 
m<Yr,donyve-Letét. A betonfalak 
felerősit\·e vert k ví. .<a a vo
nat robaját. Nem bírta nézni. 
FeJét elfordította: csak es;o 
pillanatra. Mert máris v ·za
nézett. Mmden ideg zálával 
fi;:yelt. A híd után nem moz
dult semmi a vonat tetején. 

- Levágta a híd a szeren
c.�étlent ! 

- A kerekek k6zé vágta . . •  
a kerekek kö-z.é . . .  Most már 
nincs remény, hogy meg tu
dunk állni. Az állomáson ugor
jon le - kiáltotta a fútónek. 
Szemében már bent ültek az 
ö · ·retört ko..--sik roncsal, a fel
szakadt pálya, az egym.í.sba 
fúródó mo.zdonyok. 

Míg végül ott álltam a kett 
fek elótt. Mensz és meggondo
latlan lendülettel vetettem le 
magam a f folyosóra, s meg
markoltam a (é-korsó karját. 
Fülem öromltta an itta a súr
lódás gyóztes, forró muzsiká
ját. 

Tekintetem a bejárati jel
zóre esett. Az utolsó pillanat
ban állitották szaba.:lra. Mar 
húzom gyotröm, :,zorítom az 
utolsó féket. A saját fékem 
a kovetkező erósen fili tölnek. 
Enn órülök. 

A vonat négy fékkel és el
lengozzel lassan megszehdult. 
Alltam a lépe on, é:'. arcomat 
hűtotte az áramló leve,i::ó. A 
v ltóór szabállo,san t· ztel
gett . . .  K é mul:i:án nezett 
rám. Kiskabátban, sapka n 1-
ktil álltam . . .  

Végül kis zökk<'llŐ\el me"• 
álltunk. lj ZlÖ csend '\/ott kö
rül. Jottek !elém az ember 
Mmdann •ian, akik a vonaton 
voltak. Előszór a tómzsi, új
felv te! fekező ért oda. Al
m k pén k ján, 62.étfol.} ó 
m ollyal. Mögotle p r 1 
n) !re a zárfékezö, idós ke\ -
beszédű ember. A hidegtöl 
mé� fonnyadtnbb arca eles 
ráncokkal komorlott. 

- A azent égét ennek a ve
zérn.ek! Vg11 haJtott, mint eu11 
örült . • •  

ólmos fáradtsá;:ot éreztem. 
Valaml mintha levert volna 
bennem mindent. Kozben oda
ért a mozdonyvezetó és a vo-

1 
natvezetó is l\fogüttük a . zol
gálaltevő letett. Már m . szi
ről kiabálta : 

- .'Ifi történt? csak nem fu
tottak me7? • . . 

A mozdonvve?.ető lépett hm
zám. Megolelt. m tudott be-
67.élni. Mintha elfogytak volna 
a sz.a vak a gondolatok sűrűJ · -
ben. 

A szolgálattevő törte meg a 
csendet : 

- Várnak az 1 92-esre • .'. 
1\11ndjárt megérkezik. 

Most éreztem csak, hogy 
mennyire remegnek a lábaim. 

a vészfeket. Am levegőnek •---------------------------------------

nyoma sem volt. Az ismert 
süvítő légkiömlés elmaradt . . .  

Az ijedtséget kétségbeesés 
váltotta fel bennem. Azok ott, 
hátul alszanak? Nem hallják 
a sípjelzést? Láttam, amikor a 
vonatvezetó átvette a rendel
kezést, hogy P.-bcn megáll. 
Akkor pedig ellenvonatra vá
runk. Várnánk, hisz nem tu
dunk megállni. Elölról irgal
matlan hisztériával kiabált a 
gép : koss . . köss . . köss . . .  

Kilenc.száznegyven tonnás 
volt a vonatunk. Karom elóbb 
eagedelmeskedett, mint azt 
me�gondoltam volna. Ma sem 
látom tisztán, mi történt. Fel
szabtam az ajtót, és a bundát 
lehánytam magamról a padló
ra. Kezem érezte, mint éget a 
hideg, deres va<i. Az ajtóki
lincsre álltam, és egy erőtel
jes lendülettel !eldobtam ma
gamat a kocsi tetejére. Sapká
mat elsodorta a szél. Vörös 
szikrák milliárdjai röpködtek 
körülöttem, és a füstön át jött 
az üzenet: köss . . köss . . köss. 

AWk pedig ott hátul nem 
tudtak semmiról. De hisz ez 
őrület. Nem tudják, hogy el
fagyott a légvezeték. Nem tud
ják, hogy nincs levegó, nincs 
levegő, nincs levegó. Megfoj
totta vonatunk lélegze:.ét a 
�- Víziókban gondolkod-

, n � , 

A T ANCSICS KONYVKIADO AJANLJA 

A Táncsics Könyvk!adó a 
szakszervezeti politikal iroda
lom mellett jelentés mennyisé
gű ismeretterjesztó és szépiro
dalmi könyvet jelentet meg. 
Ami az idei terveket illeti, a 
népszerú útikalandok sorozat 
gyújtói ma már száznál több 
kötetet mondhatnak maguké
nak. A magyar szerzők közül 
Sebes Tibor Tőzeget ástam lr
országban címmel ad színes, 
hiteles beszámolót a kis sziget
országról. Balázs Dénes a vi
lágjáró geológus a múlt esz
tendőben a Csendes-óceán szi
getvilágát tanulmányozta. Leg
újabb könyvében a Fülöp-szi
getekkel Ismerteti meg az ol
vasókat. 

A népszerú sorozat ez é\'i 
külföldi szerzők múvei közül 
kiemelkedik Per Ola! Sund
man könyve : Léggömbbel az 
E:szaki-sarkra. A vadászkalan
dok kedvelói bizonyára öröm
mel veszik kézbe Kenneth An
derson : l!y�n a d=sungel című 
könyvét. 

A kiadó 1973-161 évente egy
két fantasztikus elbeszélés kö
tet kiadását is tervbe vette. 
Az idei valogatásban a műfaj 
legjobb amerikai, angol és 
szovjet képviselői szerepelnek. 
Jl:rdekesnek ígérkezik Fehér 

Klára: Oxlgénia című regénye, 
amely a földünkhöz hasonló 
bolygón játszódik. 

Jl:rdekes olvasmány Pintér 
I·tván: Rendőri Rendőr! című 
könyve, amely a 100 éves Bu
dapest elsö öt évtizedének és 
benne az akkori budapesti 
rendórség történetének néhány 
iz1;almas epizódját idézi fel. 

Folytatja a kiadó az autósok 
között népszerú !gy '10ndozd! 
sorozatát. Az Idén újabb át
dolgozott kiadásban Jelenik 
meg Eberhard Preusch könyve, 
az lgy gondozd a Trabantodat. 
ÚJ tagja ennek a sorozatnak 
Szabó László lg11 gondozd a 
Fíatodat! és L. P. Suvalov: 
Zsiguli könyve. 

Mindennapos ügyeink, s a Rö
vidítések kézikönyt'e. Négy al
kalommal jelenik meg a Nép
műt'elési Intézettel közös ki
advány, a Hobby, amel •nek 
sze,kesztöi továbra is arra tö
rekszenek, hogy a fiatalok és 
idősek, férfiak és nők, sót az 
iskolás korú gyermekek Is 
megtaláljak mal(uknak a leg
kedveltebb, lei;hasznosabb el
foglaltságot. A csináld magad 
sorozat legújabb könyve, Ba
lázs Sándor: A.•ztalosmunkák 
a ház körül, mely modern bú
torok és egyszerű, praktikus 
lakberendezési tárgyak készí
téséhez ad hasznos útmutatá
sokat a barkácsolóknak. 

A szépirodalmi kiadványok 
A Táncsics kiadó ez évben közül a könyvhétre Ismét el-

1 gondolt a nókre, hiszen két készült a Szép Szó Antológia. 
noknek szóló könyvet adnak A Veres Péter koszorúja című 
ki. A Nemzetközi Nőnapra még kötetben kortársak, politlku
ajandéknak is alkalmas lesz a sok, írók emlékeznek a nemreg 
Nök ét-kön11t'e 19i3. A másik, elhunyt nagy (róra. Mai konf
a Nöknek készült címmel meg- liktust ábrázol Foldeák János 
jelenö kis kötet elsósorban új regénye, a Somos Péter há
gyakorlati tanácsokat ad a zassága. Verseskötettel is .Je
modern dolgozó nőnek a ház- lentkezik a kiadó. Csepeli Sza
tartás, a bevásárlás, a gyerek- bó Béla : Ne csüggedj és Atlasz 
nevelés, a testápolás ezernyi című kötete a József Attila-dí
gondjának megoldásához. ;as költőnek az utóbbi évek-

Sokak számára hasznos lesz ben megjelent verseit gyűjti 
a Jótanácsok vásárlóknak, a csokorba. 
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Szikrák tüzes útja 
(GYER.l\.1EKKORI EMLÉK) 

A= esti mezők felé könyökölve 
néztem a szikrátszóró gözösökct, 
- futottak akó, csillagfényes völ1111be, 
köszöntöttek messze ébredő várost, 
· oly messzire, mint én, senki se vág11ott: 

a szikrák tüzes útján menni, menni 
túl a csillagfényes, alvó völgyeken 
a hajnal friss mezőire: s mennl/l 
s:épséo-látásra elindultam t·olna 
kémen11es, tornyos, zengö városokba! 

Az esti mezők felé könyökö'lve 
ne;tem a szikrát- zóró gőzösöket, 

utánuk sotét, mély lett a táj csondje: 
- Alt·ó fali-ak s álmaim útja mellett 
drót-hajú, barna oszlopok zizegtek. 

Fazeka Lajos 

, 

Azon a nyu ron 
sokat utaztam, 
embereket ismertem meg, új tájakat, 
cárosról-városra jártam „N11ugat-bábelét" 
NSZK-t, s az osztrák Alpokat, 
csodaltam heg11et, fol11ót, hatalmas bankokat, 
utaziam emeletes-vonatok tiszta-sóhajú-utastermeben, 
bóbiskoltam éJfl'lkor-lezárt-várótermek 
piszkos lépcsején, míg husomba mart, 
l'Sontig hatolt az ég iirűn-ömlö eső-lece, 
hámoztam fejembol a mel11re-bújt-ftcamitó-szavakat, 
s a -rflágnyelt'et-meggyal.ázón kértem mosdóvizet 
lemosm &e temról az ut porát. 
,\dtam minden szolgáltatásért g11omron-spórolt--ralut" 
het re 11 -dol la rbót-t'isszatartott ;at:át, 
é.� nem akadt utamba, 
csak egyetlen egy 
idegenként u jobarát, aki 
fáradtsagtól-kókadt-fejem alá 
párnául tolta uti holmiját, mert jót-tenni 
akart, egy 
E.'HBER-nek aegíten!! 
E:s évek multan Is hála-érzéssel kotöm 
gondolataim köze e joterót, mert 
egy mozdulattal tett l·et szolgálatot: 
faradt feJemnek pihentető párnát adott, é� 
eszem bejuttatott téged 
H Z A J\f, 
hol c1111máson stlrúbbe11 seg1te11ek 
az emberek! 

Sócor Béla 

Kiosztották a díjakat 
a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium 

pályázatának nyertesei között 

Dr. Csanádi Guörgy közlekedés- és postaügyi miniszter a 
Budape ti l\lűszakl Egyetem, a Marx Károly Közgazdaságtu
domán ·, E:;yetem, valamint mo t első ízben - a Közlekedési
és Távkozlési Múszakl Főiskola nappali tagozatos hallgatói ré
szére 1972-ben Is meghirdette az immár hagyományossá vált 
pályázatot. E pályázatnak az elsődleges célja, hogy a hallgatók 
érdeklődé ét a kozlekedésl és hírközlési témák iránt felkeltse 
és leendő murikaterületüket megkedveltesse velük. 

A pályázat 1972. október 31 -én zárult. A díjak odaítélésére 
az egyetemek, a főiskola, valamint a minisztérium képvlselói
bél alakult bízott ág tett javaslatot. A bizottság megállapította, 
hogy a hallgatók alapos felkészúltségról és szakmai ismeretek
röl tettek tanúbizonyságot. 

A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói közül: 
I I .  díjat nyert : Schillinger Rezső közlekedésmérnök hallgató 

,.Konténerterminálok kialakítási lehetőségeinek vizsgálata" e. 
pályázatával. 

A Marx Károly Kbzgazdaságtudományl Egyetem hallgatói 
közül : 

I. díjat nyert : Tátrai Anna „Korszerű szervezési módszerek 
alkalmazása a belfoldi k'özúti szállítmányozásban" e. pályáza
tával. 

II. díjban : Mézes Irén és Földvári Hona. 
I I I .  díjban : Borbély Edit, Hajós Katalin és Lovász Márfa r� 

szesült. 
A Kuzlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola hallgatói kö

zül : 
I. dfjnt �·ert : Farkas László „A diszpécser központ tervezé

se" c. palyázataval és Cséfali:ay Györg11 „A Beremendi Cement 
és M.eszmú üz�mbe helyezésének hatása a térság szállítási fel
adataira" c. pályázatáért. 

I I .  díjban : Ferencz11 Tibor, 
1 1 1. díjban : Belén11esi Miklós é5 Galamb Margit (együttesen), 
IV. díjban : Ferencz Jó�sef és Szurdi Gyárfás, 
V. díjb::n : Rüll Zsuzsanna és Hipszky Mihály (együttesen), 

Földesi Piroska és Herbai Gyula (együttesen), valamint 
Flatsker János részesült. 

\'I. dí iban · Halmai Tamás. Borbély Károlv, Kaján Péter, 
Zsirai Sándor és Gerencsér Andrea részesült. 

A pályázókon kívül a miniszter termelési gyakorlatos, illetve 
tudomán�·os diákköri dolgozatáért jutalomban részesítette: 

Szabó Istrá nt, a Budapesti Műszaki E,::vetemról : 
l'.1arcsa Tldikó, Molnár Józsi'/, Egyed Éva, Cseh 1-Iária, Bóné 

Erzsébet, Maron•ölg111 Lá.�z:ó, m:rtai Magdolna és Pirlsl János 
hallgatókat a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem• 
ró! ; 

Visontai l\1átyást és Garai Zoltcfat a Köz!ekedésl és Távköz• 
lési Múszaki Fóiskolúról 

A pályadíjakat és a jutalmakat a Közlekedési és Távközlési 
Múszal,i Fóiskolán - az egyetemek és a főiskola vezetői, va
lamint a minisztérium képviselői jelenlétéb n - Rödönt1i Ká

rol11, a miniszter első helyettese adta át. 
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KÖZL EMÉN Y MIKOR ADHATÓ ENGEDMÉNY 
Amint azt lapunk előző 

számában már közöltük ol
vasóinkkal. a Miniszterta
nács Tájékoztatási Hivatala 
kérésünkre engedélyezte a 
Magyar Vasutas oldalter
jedelmének bővítését. Esze
rint lapunk minden má
sodik. vagyis a hónap kö
zepén esedékes száma 8 ol
dal terjedelemben jelenik 
meg. 

az új lakások lakbéréból? 

A Tájékoztatási Hivatal 
az oldalterjedelem bőví
tésének engedélyezésével 
egyidóben a lap árának 
emelését is meghatározta. 
Az eddig 40 fillér helyett 
a 6 oldalas lap ára 50, a 8 
oldalasé pedig 70 fillér 
lesz. Ez annyit jelent, hogy 
a lap egész évi előfizetése 
az eddigi 9,60 Ft helyett 
14,40 Ft-ra - laponként 20 
fillérrel - emelkedett. 

Tekintettel arra, hogy 
szakszervezeti bizottsá
gaink. illetőleg előfizetőink 
már 1973 első félévére, 
vagy egész évre - a régi !!'u 
szerint - előfizettek a 
Magyar Vasutasra, a külön
bözetet lehetőleg félévkor 
eszközöljék a Népszava 
Lapkiadó Vállalat címére. 
Levélcím : 1964 Budapest, 
VII., Rákóczi út 54. Csekk
számlaszámunk változat
lan. 

F E L H Í VÁ S ! 

Az építésügyi és városfej
lesztési miniszter 1972. decem
ber 20-án megjelent 23/1972. 
számú rendeletével kiegészí
tette a 3/1971. (II. 8.) "ÉVM 
számű rendeletét. Az új Ten

delkezés szerint a bérbeadó 
engedményt adhat a megálla
pított lakbérből, ha a bérlőnek 
a korábbi lakására fennállott 
lakásbérleti jogviszonya ható
sági határozat alapján <szú:1t 
meg, és a helyette kapott ál
lami lakásra a lakásbérle'li 
jogviszonya 1971. július hó 1.  
után keletkezett. 

A lakbérből csak a bérlő ké
résére adható engedmény a 
jövedelmi, vagyoni és szociá
lis helyzete alapján, ha a-z 
alább felsorolt feltételek 
egvüttesen megvannak : 

1. A bérló nyugdíjas. illet
ve rendszeres ell.á,tásban ré
s:zesüló csökkent munkaké
pes5égű, vagy keresóképtele:i 
és a lakásbérleti jogviszonya 
keletkezésekor is az volt. 

2. A bérló korábbi la:kása 
szü�glakás, illetve komfort 
nélküli vagy félkomfortos volt. 

3. A lakás a korábbi laká
sának lakbérénél magasabb. 
Az engedmény ÖSIS'Zege nem le
het több, mint a régi lakbér 
és az űj lakás lakbére közötti 
különbözet. 

Nem adható engedmény a, 
lakbérből, ha a bér!ó a koráb
bi lakása helyett saját 1cé1'el-

tó!. Ha a bérló megkapta az 
engedményt, a csökkentett ösz
szegű lakbér fizetési kötele
zettsége visszamenöleges hatá
lyú. 

Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a 60 napos határidő le
járta után is kérhető az en
gedmény, továbbá egy év<l'l1 
belül, azonban ebben az eset
ben csak a kérelem benyújtá
sát követő hónap első napjá
tól kezdve adható meg. Tudni 
kell még azt is, hogy a tcére
lem elbírálásánál a benyújtás 
időpontjában fennálló állapo
tot, Hletve körülményt veszik 
figyelembe. 

Mikor szűnik meg az en
gedmény? 

Akkor, ha a nyugdíjas, il
letve a rendszeres ellátásban 
részesüló csökkent munkaké
pes égű vagy a keresőképtelen 
bérló lakásbérleti jogviszonya 
megszűnik. vagy ez a bérlő l<c
resóvé válik. vagy a lakásba 
olyan kereső költözik. aki a 
bérlő halála esetén a lakásoér
leti jogviszony folytatására 
lenrte jogosult, s ha a bérlSvel 
e,zyütt lakó ilyen személy vá
lik keresővé. 

Az engedmény megs-z:únésére 
nkot adó változást a bérló lcö
teles bejelenteni a bérbeadó
nak, mégoedi� a változás oe
következé<>6től számított 15 
napon belül. 

Az :ismertetett rendelkezé
seket megfelelően alkalmazni 
kell abban az esetben is, ha 
a nyugdíjas, illetve a rendsze
res ellátásban .részesülő csök
ke.nt munkaképességű vagy a 
keresőképtelen bérló állanú 
lakása átalakítás vagy korsze
rűsítés következtében maga
sabb komfortfokozatú lett, és 
a lakbére emiatt növekedett. 
Ugyancsak ezeket a rendelke
zéseket kell alkalmazni a.•�kor 
is, ha az említett bérlőnek a 
természetbeni juttatásként 
adott munkaköri szolgálati ,a
kásra fenn.állott lakásbérleti 
jogviszonya szűnt meg, és he
lyette másik állami lakást ka
pott. I!yen esetben a bérlő kO• 
rábbi lakásának lakbéreként a 

munkaköri szolgálati lakásra 
megállapított pénzbeni egyen
értéket kel! alapul venni. Az 
engedmény abbq.n az esetben 
is megadható, ha a természet
beni juttatásként kapott mun
kaköri szolgálati lakásra fenn
álló bérleti jogviszony meg
szűnését követően nem kapott 
másik állami lakást, és emiatt 
a lakásban jogcím nélkül lakó 
jóhiszemű személlyé vált. 

Az építési és városfejlesztési 
miniszter ismertetett rendele
te 1973. ;anuár 1-én lépett ha
tályba. Az új rendelkezések 
azonban nem vonatkoznak a 
személyi tulaidonban levő la
kások bérlőire. A MAV Széchenyi-hegyi 

úttörővasút 1973 júniusá
ban ünnepli fennállásának 
25. évfordulóját. Az üzem
főnökség felhívással for
dul mindazokhoz, akiknek 
az eltelt 25 év eseményei
ről eredeti dokumentumok, 
tervrajzok, fényképek. iga
zolványok, kitüntetések, 
jelvények, régi utasítások 
és útmutatók, egyenruhák, 
az úttörővasút állomásai 
emlékkönyveinek neveze
tes bejegyzései, újság- és 
folyóirat-cikkel,, tanfo
lyami tablók, modellvas
úti terepasztal, makettek 
stb. vannffk tulajdonában 
küldjél<ltleg címünkre (Út
törővasút üzem főnökség 
1028 Budapest, Hűvösvölgy) 
vagy értesítsék az Üzem
főnökséget a 167-621 szá
mon, hogy felhasználhassuk 
azokat jubileumi kiállítá
sunk készítésekor. A bekül
dött anyagokat megőriz
zük, majd visszaküldjük. 

mére kapott magasabb lcom- , -------------------------
fortfokozatú lakást, továbbá 
akkor sem. ha a bérlővel olvan 
kereső lakik a lakásban, aki a 
bérló halála esetén a lakás
bérleti jogvi<r?:ony folytatására 
lenne joeosult. 

A bérlő lakásiqénye mér-
tékének alsó határát megha
ladó lakószobák olapteril!etére 
eső lakbérhán11ad után sem 
adható engedmény. A lakás
l Erénv aJ,só határán'lk me!?álla
ofüí'5án:ál a bérlővel együtt 
lakó val�mennyi s-zemélvt -
az a bérlók és az á!!vMrlők ki
vételével - tigyelembe ke:I 
venni. 

űttöróvasút 
Ozemfónöksége 

Az engedményt a bérló ké
rése alapján állapítják meg. 
Ezért fontos tudni, hogy a-z 
engedményt a korábban lce
letkezett lakásbérleti jogvi
szony esetében 1973. január 1-
tól, az 1973. január 1-e után 
keletkezett lakásbérleti jog
viszony esetében a lalcbér 
megállapításától, a nyugdíjas 
bérlóvel együtt lakó kereső 
elköltö-zése esetén pedig ettil! 
az időtől számított 60 napon 
belül lehet kérni a bérbeadó-
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A Magyar Államvasutak 
Budapesti Igazgatósága 
le/vesz 
elsősorbon budapesti, kiemelt bé•ezih mellett 
Budopest-Ferencvóros és Rókosrendezó óllomó"r 
18-40 év közötti ferfi dolgozókot: 

• kocsirendezö 

• sarukezelö 

• vonatlékezö 

• váhóór-wáhókezelö 
munkakörökbe. 

A kiképzési idő: 6 hét. Ez olott o bérezés 1 550-1850 Ft. 
A szorgolmos dolgozók 1 500-2000 Ft szerződési előleget 
kophotnok A szakvizsga megszerzése után o kereset, 
havi :?10 óra munkával 2400-2800 Ft. 
A sorkötelesek Budapesten külön kedvezményben részesülnek. 
Az évi Jórondóságon kívOI havonta 3 oíusz szobodnop fór. 
Jelentke,nl lehet ez állomások munkoügyí vezetőinél 
vagy o Budapest-Kereti pályaudvaron levö 
Központi Munkoerö Felvétell Irodán. 
VARJUK o vosutos dolgozók honátortoz61t, barátait, 
Ismerőseit. 

A MAY BUDAPESTI IGAZGATOSAGA 

Megnyerték 
a versenyt 

A szakosztályok legiobb úiítósi ügyintézöi 

A vasútigazgatóságok és 
azok fónökségeinek újítási 
ügyintézői 1972. június l-től 
november 30-ig versenyben 
vettek részt. 

A Hivatalos La,p 1972. évi 23. 
száma közölte a verseny cél
kitűzéseit: az előző évivel azo
nos (bázis) időszak alatt be
nyújtott újítási javaslatok leg
alább 80 százalékának eléré
sét, az elfogadott űjítási javas
latok számának 3 százalékos 
emelését, az érdemi döntésre 
felterjesztett újítási javaslatok 
és e.lózetes szerződéskötések 6 
százalékos emelését. 

A versenyfelhívás kizáró 
okként jelölte meg a 60 na
pos elbírálási idő be nem tar
tását. 

A MA V Vezérigazgatóság 
inemi szakosztályainak három 
újítási előadója a közelmúlt
ban vette át a 2200 forintos 
első, az 1800 forintos második 
és az 1400 forintos harmadik 
dijat. 

A verseny első díját a MA V 
Vezérigazgatóság 7. gépészeti 
szakosztály űjítási csoportjá
nak vezetője, Havasi Imre 
nyerte el. 

Havasi Imre negyven esz
tendeje dolgozik a MA V-nál. 
A törzsgárda aranyjelvényes 
tagja. Pályafutását géplaka
tosként kezdte a Landler Je
nő járműjavítóban. Később 
mozdonyvezető lett, majd vil
lamos gépésztechnikusi beosz
tásban dolgozott. Nyolc esz
tendeje vezeti a 7. szakosztály 
újítási csoportját. A különbö
ző tanfolyamokon szerzett ok
levelei között megtalálható az 
iparjogvédelmi vizsga bizo
nyítványa is. 

Havasi Imre „tózsgyökeres" 
versenyző : már az előző év
ben is eredményesen vett részt 
a hasonló jellegíl vetélkedés
ben. Versenytársa és egyben 
közvetlen munkatársa - La
borcz Lajos - segítségével 
látott hozzá a munkához. ösz
szehívták a csoport felügyelete 
alá tartozó szolgálati helyek 
újítási előadóit, megbeszélték 
a feltételeket. A következő lé
pés már az anyaggyűjtés volt. 
A terv- és tényszámok össze
sítésével összeállított „ vizs
gaanyag", amely a bíráló bi
zottság aszta'.ára került, tete
mes többletmunkát, sok - sza
bad időből ellopott - óra 
munkáját sűrítette. 

A csoport helyettes vezetó;e, 
Laborcz Lajos is gyakorlott 
versenyző, hiszen Havasi Im
rével együtt vett részt az elő
ző vetélkedőn. Harmincnégy 
esztendeje kezdte pályafutását 

géplakatosként. Technikusi 
képzettségét a szolnoki ;ármú
javítónál szerezte. 52 eszten
dős. Hallatlan munkabírású, 
kedélyes ember. Energiájának 
forrása: a sport. 

* 
A verseny második díját 

Bozsóki Imréné nyerte el, aki 
a 6. szakosztály építési és pá
lyafenntartási osztályának újí
tási csoportvezetője. 1956-ban 
lépett a MA V szolgálatába. A 
józsefvárosi pályafenntartási 
főnökségnél technikusként dol
gQZDtt. Vizsga vi:z:sgát követett, 
s idővel - a műszaki tis-zti 
képzettséggel együtt - 1970-
ben megszerezte épitóm<!rnöki 
diplomáját is. Amikor a MA V 
Vezérigazgatóság 6. szakosztá
lyán az újítási ügyek in�sé
vel bízták meg_ eleinte ide
genkedett az új feladatoktól, 
de hamarosan gyakorlatot 
szerzett, s ma már példásan 
végzi ezt a felelósségteljes 
munkát. Bővült a látóköre, a 
szakma több, igen fontos ága
zatát ismerte meg. A verseny
ben egyedül képviselte az 
egész szakosztályt, bár munka
társaitól sok segítséget kapott. 

A szakosztály összetétele 
meglehetősen heterogén. Na
ponta öt-hat újítási ügy gond
ja-baja nyu.gszlk Bo2!'lóklné 
vállán. - Ezek nagy hordere
jű, gyakran az egész vasutat 
érintő újitások; nehéz, de 
szép munkát adnak nekem -
mondja. 

Bozsóki Imréné következő 
vizsgája :  az iparjogvédelem. 
Hamarosan megs-zerzl ezt a 
képesítést is. 

Férje is mérnök. Kéteszten
dős kislányuk van. 

A:I. űjításl ügyintéző'k verse
nye bizonyítja, hogy az újító
mozgalom egyre fontosabb té
nyező a vasút területén, és az 
újítási előadók munkájától 
döntően függnek a mozgalom 
eredményei. 

Gáspár Judit 

A HIVATALOS LAPBÓL 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bi2.ottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

AZ s. számból: 100 875/197:}. 3. 
A. Pályázati hirdetmény a bék6s
csaba.1, a bodrogolasz.1, a kaposvá
rl. a kőszegi, a répceszentgyörgyl 
és a szeged1 MA V ncvelőottho
nokba történő növendékfelvéte
lekre az 11J73-7 4. tanévre. 

Felh.lvás hAztartásl tOzelöanya� 
vásárlására. 

A 6. számból : 100 96911973. 3. 
B Az általános jövedelemadóról 
szóló utasítás módosltása. 
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Levél a kórházból : 

,,Példájuk hálára kötelez" 
Bizonyára akad nem egy 

szocialista brigád, amely 
joggal büszkélkedhet a hár
·nas jelszó valóraváltásá
ban elért nagys-zerú ered
ményeivel. Feltétlenül ezek 
kö-zé sorolható Kunszent
márton állomás dolgozói
nak Hámán Kató szocialis
ta brigádja is, amelynek 
tagjai nemrég a következő 
levelet kapták : 

„Kedves Adám György 
brigádvezető! Kedves Bri
gádtagok! 

Elnézésüket kérem, hogy 
ismeretlenül zavarom Önö
ket, de a családom iránt 
tanúsított jóságuk. magasz
tos emberségük példája há
lára kötelez. 

Feleségem - amikor el
jött hozzám, meglátogatni a 
kórházba - elmesélte, mit 
tettek, hogyan segítették 
Önök a családomat. Köny
nyezem most is a megha
tottságtól, mid6n e sorokat 
í-rom . • • Sokat szenvedek, 
mivel betegségem folytán 
tehetetlen vagyok, és mert 
én a családomért semmit 
nem tehetek. Végtelenül jó 
érzés azonban tudni, hogy 
mégsem maradtunk ma
gunkra, s betegeskedő fe
leségemnek Is erőt, hitet ad 
az Önök segítsége. 

Ha meggyógyulok, s majd 
újra dolgozhatok, talán 
megtalálom a módját, ami
vel ezt a minden képzeletet 
felülmúló önzetlenséget né
miképpen viszonozhatom." 

A levél aláírója: Palotai 
Péter. S ami nem derült ki 
a sorokból, Püski Imre ál
lomásfőnök mondta el ne
künk. 

- Palota,Mknak van egy 
óvodás kislányuk, Tünde. A 
szülők munkaképtelensége 
foZytán brtgádunl< vállalta a 
gyerek óvodai étkezési dl-

,\dám György 

jának -rendszeres befizeté
sét, majd a családlátogatás 
során megismert nehéz 
anyagi helyzet enyhítésére 
indított „ruhaakció" ered
ményeként a gyereket tel
jesen felruháztuk. A bri
gádtagok ezt sem találták 
elegendő segítségnek, hi
szen felismerték, hogy a 
család lalcásgondja is meg
oldható közreműködésük
kel Az -egyszobás lakást 
konyhávaZ és egy nagyobb 
szobával bővítettük, s 
mondhatom, hogy a brigád 
valamennyi tagja dicséret
-re méltó, ielkes, alapos 
munkát végzett. 

A beszélgetés nyomán 
sok.mindent megtudtunk 
még a kunszentmártoni 
Hámán Kató brigád múlt 
évben végzett munkájáról, 
a közösen elért eredmé
nyekről és az idei célkitű
zésekról, de - fölösleges 
minden további szó. A le
vél és annak szóbeli kiegé
szítése, az előttünk álló 
példa önmagáért beszél. 

Rajz és szöveg 
Kesztyűs Ferenc 

Bolrónyhősiik o loklonyóbon 
A parancskönyv nélkülözhetetlen eszköz a dolgozók tájé

koztatásához, .sőt neveléséhez is, ezért nem mindegy, mit, 
hogyan írnak bele a szolgálati főnökök. Ezzel kapcsolatban 
tanulságként említjük meg, hogy a Déli-pályaudvar vonat
kísé1'ói közül néhányan botrányosan viseZkedtek - szolgálaton 
kívüli italozgatás után - a helyi laktanyában, mire az állo
másfőnökség parancskönyvben rendelkezett. 

Csakhogy a feddő szavak egyáltalán nem említik a sajná
latos esetet. !gy ahelyett, hogy a szolgálati vezető parancs
könyvileg nyilvánosan megszégyenítené a „botrányhósöket" -
ezzel együtt rövidebb-hosszabb időre név sze-rint kitiltaná óket 
a vonatkísérők laktanyájából -, egy kalap alá vett min
denkit, kimondva, hogy a személyzet tagjai indokolt esetben 
sem szállhatnak meg a laktanyában. 

Idézzük a parancsot: 
„A Déli-pályaudvarnak azok a vonatkisérői, akik vidéken 

laknak és nem tudnának szolgálatot ellátni, mert szolgálatuk 
leteltekor nincs haza csatlakozó vonatuk, albérlettel vagy ro
konnál történő szállással oldják meg problémáikat. A rendelet 
betartását ellenőrizni fogom, és az ellene vétöket felelősségre 
vonom." 

Mivel a dolgozók „egyénl" problémáinak megoldásától 
ily kurtán-furcsán a vasűt egyetlen vezetője sem határolhatja 
el magát, érthető és jogos a Déli-pályaudvar vonatkísérőinek 
panasza. 

K. J. 

Rovó vezet o könnyélműség? 
A balesetek ellen sokféleképpen lehet eredményesen küz

deni. Jó példát szolgáltat erre a szegedi vasútigazgatóság 
forgalmi osztályán dolgozó Lehoczky János főintéző, aki tíz 
évvel e:;;elótt dicséretes társadalmi tevékenységbe kezdett. 

Kérésére a BM Csongrád megyei Rendórfőkapitányság 
közlekedés! alosztálya rendelkezésre bocsátotta a vasútállo
másokon önmaguk veszélyeztetésével megsérült, megrokkant 
vi.:gy elhúnyt áldozatok fényképeit. Az érdekes, 1.:gyanakkor 
elgondolkoztató, az emberek megdöbbentő könnyelműségét 
bizonyító képanyagot Novák András békéscsabai vasutas 
ugyancsak társadalmi munkában lemásolta. A képeket ezután 
szétküldték azokra az állomásokra - mintegy 600 példány
ban, 30 szolgálati helyre -, ahol a balesetek történtek. 

A felhasználást illetően Lehoczky f6tntézó mindenütt 
személyesen tartott eligazttást. Ezenkívül saját maga is fel
használta a képeket balesetelhárítási oktatásokon, hirdetmé
nyeken, fallűjságokon. Ha valaki az utasok. vagy a vasutasok 
közül önmagát meggondolatlanul veszélyeztette utazás, illetve 
1:iunka közben, annak Is elébe tárták a fényképeket. A kü
lönböző szolgálati helyek szocialista brigádjai szintén sok 

helyen bekapcsolódtak a balesetmegelóző tevékenységnek eb
be a formájába. 

A mozgaZom tfz év múltán sem veszített népszerűséaéból, 
sőt. a Békés, Csongrád és a Bács-Kiskun megyei rendórkapl• 
tányságok további segítsége és Lehoczky János töretlen am
bfciója nyomán mind nagyobb tért hódít, s egyre eredménye
sebbé válik. Jó lenne, ha más igazgatóságoknál, csomóponto
kon, állomásokon is követőkre akadna a hasznos kezdemé
nyezés. 



• MAGYAR VASUTAS 

·EREDMÉNYEK ÉS GONDOK 

a BVSC műugró-szakosztályában 
- A vfv6k után mi szerez

tük a legtöbb bajnoki pontot 
eg11esületünknek az elmúlt év
ben - mondja büszkén Ger-

1r,elyné Zságot Irén örökös ma
gyar műugró bajnok, a BVSC 

1 l&Zll.kosztályá:nak vewtő edző
i je. De nyomban hozi.á is te
• m : 

- Persze, ez önmagában 
, még nem sokat jelent, hiszen 
• sportágunkban az on,--zágban 
!mindössze három szakosztá'.v 
működik, az OSC-é, a KSI-é 
és a miénk. A fejlődést vagy 
az ese-tleges visszaesést a nem
zetiközi eredmények m utatják 
meg. 

Sokszoros válogatottak 

Nos, e tekintetben sem pa-
j naszkodhatnak a szakosztá!y 
ver,;enyzöi. Két legjobbj<1k, 
Rozgonyi Györgyné és Kon

jkol11 János so · z.oros váloga
. tott. Rozgonyiné legjobb ereJ
•ménye a barcelónai EB he!e
dik helye, a 22-szeres magyar 
bajnok, Konkoly pedig Euró

lPa Kupa helyezett, le-:igyel 
lbajnok, s több nemzetközi \'er
seny gyó,;tese. A két so!cszoros 
válogatott mögött pedig már 
ott vannak a trónkövete!ó'.,. 

- Az idén felnött korba 
! lépett Hajnal Attila péld,fol 
nagyon jól szerepelt a rostocki 
és a budapesti nemzetkÖ?i 
versenyen is. Tavaly három ifi 

volt. A torony feljáróJát ta
valy lezárták, az 5 méter mély 
medencét pedig feltöltötték. 
Na, mindegy, maradi a Sport
uszoda. 

- f:s ott? 
- Tava:.--ztól őszig m.ág csak 

hagyján, bár most már egyre 
többször kell osztoz.'todnunk a 
búvárúszókkal, akiknek kiad
ták bérbe a műugró meden
cét. Arról nem is beszélek, 
hogy mi még a nyári iskola
szünetben is csak délután tu
dunk edzést tartam, mivel jó
magam, valamint segitótái-sa
im, Gerlach István vezetőedző 
és Felh6si tva, az utánpótlás 
edzője is, csak mellékfoglalko
zásban dolgozunk a gyerekek
kel. 

- S ilyenikor, télen? 
- Erröl jobb, ha nem be-

s:élünk. A fedettben mindös�
sze hetente háromszor másfél 
6ra áll a rendelkezésünkre, s 
akkor is csak egy ugróhel11. 
Mivel két-két klub dolgozik 
egyszerre, szinte képtelenség 
edzéstervet készíteni. Ha 
ugyanis én történetesen három 
méteren a.karok gya ·oroltatni, 
lehe séges, hogy valamelyik 
edzőtársam éppen e�y méte
ren - · fordiLva. l\Iinden al
kalommal tehát az edzés elött 
kell megállapodnunk egym�s
sal. Arról nem is szólt:a, hog11 
ebben a felkészülési időszak-

ban napt három 6rát kellene 
ugraniuk a uersenyzóknek. 
Ilyen körülmények közölt az
tán nem csoda, ha eeyre keve
sebb az utánpótlás. Én p�ldául 
az úszóktól csaloga!om el azo
kat a gyerekeket, akiket elta
nácsolnak. tgy került hozzánk 
Lin.der Erzsi a Dózsából, Ke
lemen Ildi pedig a Vasasból. S 
amint eddigi eredményeik bi
zonyítják - jó cserét csinál
tak. 

Ila minden sikerül . . .  

- Mit várnak az idén? 
- Versenynaptárun.kban j6 

néhány nemzetközi vi.adal s:e-
1'epel. A tervek szerint már 
március második felében kül
földi versen11re utaznak a leg
jobbak. Ha minden sike.--ül, 
előtte két hétig bukaresti ed
zót.á borozáson vesz.-iek részt. 
ahová szeretném elvinni a 
BVSC legtehetségesebb után
pó Lás-versenyzőit is. A nem
zetközi szereplés nagv m�r
tékben függ majd a felké ·zéi
léstől, s így még jósolni sem 
tudok. De azt ígérhetem, ho11y 
idén is az egyesület legerő
sebb pontszerzői közé fo;:unk 
tartozni. 

Klubszempcmtból ez nem !<e-
vés . . .  1 

Dobó Ish'án 

bajnokságot nyert, s 1 méteren �---------------------------

első lett a felnöttek között is 
- sorolja kapásból az eredmé
nyeket Zságot Irén. - Aztán 

fitt van a még ifjúsági Balogh 
lLászl6, aki az 1971-es rotter
dami ifi EB-n negyedik le!t 
műugrásban. t'agy a serdlilö 

! Haszon Gyula, a libereci nem
' zetközi verseny győztese. 

- f:s a legfiatalabbak? 
- A 14 éves Linder Erzsi a 

ffelnótt toronyugró bajno'.<ság 
tezüstérmese. a 13 éves Farkas 
•János a libereci és a prágai 
nemz�t.:tözJ. ifjú gi vers'!'liy 
l�·öztese, s a csupán 10 éves 
Kel.emen Ildikó, a felnőtt és az 

�fjúsági bajnoks5g dobogós h.e
flyezettje, az IBV döntőse egy
aránt sokat igérö tehetség. 

Mostoha J..örrilrnények 

A feL�rolt eredménve-�c 
1a!apján jo�,;al lehetne e!��e
ldett az edzó. Am m�gsem az. 

- Nagyon mostoha körül
mények között dolgozunk. tn 
magam 11 é1,,es versenyzői pá
·iyafutásom után 1959 óta 1:a
u11ok a klub ed=őjl.', de nem 
emlékszem aM'a, hogy valaha 
is edzettünk uolna a saját 
uszodánkban. Ho!ott az egye

,i;ületek köz.ül enyedül nekúnk 
van ugrótornyunk. Aiaz csak 

, ,r ; 

VE N D EG E K  A S Z O NYI  U T O N  

Február 9-én, all� egy héttel a BY új Irodaépületének 
á.adása után, ke,h ,·eudégeket fogadlak az egyesület ve
zetői. Dr. lUé záros Károly mini zterhelyelle. , a 1 V vezér
igazgatója. é zabó Antal fófük r látogatott el a legnagyobb 
va.suta · sportegye ület zónyi utl sporlkomblná.tjába. Ké
pünkön a vendégek a BV C vezetőinek társaságában a léte
sítmények megtekintésére Indulnak. Ezután b.arátl bei.relge-

lksre került sor az új klubhelyiségben 
(Laczkó Ildikó felv.' 

KERESZTREJTVÉNY 
' VIZSZINTES: 1 ,  A szakszen.r• 

l
seU demokrátla .e1·0síté.:.Cn,.,k 
egylk módja. 13. Göró „ szig t oz 
Egei tengerben. 1 i. Z mn.t koz�
pe. 15. Az USA egyik állama. l H. 
Város a Szc,vjetuni•Jban. 1 7. K1-
,..álasztott, franciául. 19. Ereddk. 
20. Néz. 2 1 .  Cslga!ajt>, 22. Nút 
hang. 2,t. Szovjet !H.c.>rzupár egy!
ke. J5. G. K. 27. R gt úrm�rtt•k. 
29, Ut. 3 1 .  Ellentétes ki-lősz;, 32. 
, . •  entlt, ezüstszul!M. 34. Orszil
gos Rendm:6 Iroda. 36. A hét ve• 

zér egyike. 38. Spnnyol tarto
mány. 41.  Hozzácsatol, bekeb..?:ez. 
4 t. Madárlak. 45. Pn 2.Ut. 17. An
gol (érti n v. 48. u. R. E. 49. 
Szilárd v zst alkotó \ln\gállatok, 
52. Hentc üzletben k.PT•ható. 54. 
Illet\'e. 5 >. Lap . . .  , vandorló tó 
Turkt!szt.ánban. 57. Z,,,yakravaló. 
58. Létezik. 60. Ilyen fal Is v,n. 
62. Könnyet hullat. S.1. Kcreszttil. 
'5. Leve ö, osszeté-telckben. 67. 

Heg a testen. 1'9. A méhek gyGJ
Uk. 70. Magáé. 71 , Struccíéle 

madár, több zámban. 73. Nadlr 
ellentéte. 75, Vissza; tároló. 76. 
Modor ((rar.claJ. 7<1 • • • •  kos, bGn
tars. 79. M&C!ka. németül. 

FUGGOLEGES: A szak 2erve• 
ztt.l demokr'-cia erósitésének má
sik módJ�. 2. Kaukázusi foly6. 3. 
Termetes, váUas. 4. Félig korm :i,l. 
5. Kimondott beta. 6. Finom tö· 
mött gyapjúszövet. 7. Vonatkozó
nlvmás. 6. A patác.ok lába ebben 
végzOdlk. 9, Téli sporteszköz. 10. 
Fodor közepe. 1 1 .  E• a hegy rá
dió leadóJáról híres. 12. Az egyik 
é�ltest. 17, Becézett női név. 18. 
Megg)•6z6dés. 23. Nagymennylsé• 
gü, :!6. Korszak. 28. Idóméró. 00. 
Tesz. 32. Hires partizánok. 3:1. 
csokoládéféle. 35. Figyelmeztet. 
37. Szék, németül. 3!l. Allaml be• 
vétel. 40. Tarló, szélek nélkül. 42. 
'\"l!-SZ9:felé fon. 43. Fi&dá!ira vár. 
46. Halféle. r.o. Mint �2. vízszin
tes. 51.  Hlm házlállot. 53, V�• 
megyei kózsél(. 5�. Olosz város 
az Adria partJin. 51J. A Genfi tol 
más néven. 61. Sportolók Inge. 63. 
Füves térc;ég. 61. Füc;zer- �s ol�J
n0vény. 66. AZ ilyen név nem 
kedvelt. 68. . • • 0. FúH.'.p, szob
rászmav�sz. 70. Varr!I. 72. Kér• 
dószO. 74.  Ford[tott kin. 75. 0. 
A. R. 77. Rohan szél�i. 79. Kétes 
kezdeti 

BekllldendG :  A v!itzlntes 1, és 
függőleges 1 .  

Bekllldést hatirldi!: 1973. már
cius 10. 

Az e1Gz4 keresztreJtv#ny helyes 
megfejtés�: Százéves a Népszava. 
Munkás Heti Krónika. 

EK:,-egy könyvet D!'f'rtek az 
1973. hl 2. zámunkban megje
lent keresztrejtvény be.lyes meg
fejtéséért: Tompos Dezső 6723 
Szeged. �szaki krt. 5. ; Huttcr 
Lászlóné, 9i00 Szombathely, P'l
ragvári u. 54. ; Ambrus Kálmán, 
1 104 Budapest, Mádl u. 87/b. 3. 
lépcsO IIJ. :  Jancsek Eva, 1 1 !!3 
Budapest >.-VnI .• Jókai Mór ut"'a 
5•a. Nagy Mihály, 263:J Ipotytöl• 
gyes, Petilfi Sándor utca 2, 

Meghalt 

Tamás Sándor 
Februir 1•En érkezett zak

szervezetilnk központJiba a 
megdöbbe;it(J hír: Tama s•n
dor ?\IAV-felilgyel4, a debttce
n.l t.erC1letl blzottság közgazda
•��! blzottsA�l.nak vezetaJe el
hunyt. Ismét súlyos ve zteség 
forte sza.k!llze-rvezett mozgalmun
kat, hiszen Tam:\s Sándor 
nagyszerll. f'mbertársalé-rt min
dig lelkflsmeretf'se-n munkál
kodó elvtársunk volt. 

1925-ben szllletett Bodrogkt.s
faludon, s 13 gyermekes nap
számos e. alád ta,rJaként, a fel
szabadulás után elkezdett szQn
telen munka és tanulás közben 
Jutott el arra a felelőss�K"lelJes 
posztra, amit halila el6ttl be
tegtsk.edé54:lj;' kommunJ-.táho:z 
m�ltó becsllletességgcl betöl• 
tlllt. 

Pa1yamunkúkl-nt kezdte 
\"'asútl \CizolgaUatát, majd hu 2 

eliztendőn i\t volt szak zen:e
zriünk füg1:ttlenitett funk<"lo
ná.rlu . A k(•t #vth:edben vég• 
zett kiváló munká.J't 5z.ámo, 
kltilntetés blzonyltJa, 

DU NAKESZI 

SPORTSIKEREK 

A z  utóbbi időben egyre töb
bet hallatnak magukról a du
n!lkeszi jármújavító sportolói. 
Az NB III. Dunamenti csopor
jába1i szerepló labdarúgó-csa
pat - amt>ly a korább! Évek
ben minden aL"-0 osztályt meg
járt - jól rajtolt, s llz győ
z lemmel, egy \'ereség�el. négy 
dóntetlennt'l, 28 :6-os gólarány
n ·al az első helven kezdte 
meg téli pihenését. Január 9. 
óta Ismét alapoznak. s k ;zQl
nek a tavaszi jó folytatásra a 
csapat tagjai. 

Az NB IIB-s férfi kézilabda
csapat is elöre lépett, 1971 
6.3z.én még 19 ponttal a 9, he
lyen végzett, de a múlt ev ta
va,zán már 3. helyezett volt. 
Az őszi idényben a sok . érülé. 
ellenére is érték ikereket 
értek el a játékosok, élükon 
Szabó István gól.királlyal. A 
Januári teremtornák alapján 

amelyeket a Dunakeszi Va
$Uta8 korszerű sportcsarnoká
ban rendeztek - szintén jó 
folytatást remélhetünk. 

olymosf L zlcS 

A szerkesztőség 

üzeni 

Szt1c:-s Ferenc Hatvan • P4J ts•\" n, Vt.!sza Ambrus l\1Jsko1c:  Rapi 
J z et Bp. Jozs !vd.ros : Bognár „ roly Tapolca ; Ualogh Ferenc CzegJé-dJ Sándor D brecen i nnI� c11%s r G>'Ula B kl!scsaba ;  Gergely Márta C gled : Ke ztyüs Ist• vén Komló : olymo!<; LáAzló DunakeszJ : 1evf'ltlkM lapunk anva-'Jihoz felha zn IJuk. • 

Bognár Kiroly Tapolca : !rJ, 
S1ász Pat Nyiregyhflza : Hcged,ls s ndor Debrec-en : Nfmeth P.i.l 
Sttrencs : Balog f..,ászló Hat'la n :  
Föld! J61.�ef Szolnok: lt\:el„ikct 
Illetékes helyre továbbftot1uk, 

KhölJllk zak ervezetl blzott• sigalnkk:il, mlnden ol.-a ónkknl, hog-y a Ma�yar Va11uta xtrke;,.. 
ta:c.é�éne.k , a. ,·asutas-!"-Zak ·ztr· ,·ez lnek, mint 6nill6 po tatlókkal rendelkező 1zerrnek 1 426 a 
no tal lr'-nyftósú.ma. A ktrUl"t, 
tlte-h·e az ut<"a szerinti trAnvít0-

7ámunk 1 068. 01\'asófnk ith.\t 
b6.rmelyik lrinyftó..-ún1ot alkJ.1-
mazha(J lk - mlndkett(i helyes! 

L A K Á S C S E R E  
Elcserflnfm "ác. Rádl ,lt 

10. I. em. 3. sz. .elattl tanácsi 
rendelkez�Q két szoba, ö,szkom
forto!t, napos, n&R'Y erkélyes, ut
cai lakásomat bUd;\DesU hasonló
ra. L<!het MAV szol11:\latl lak.is Is. 
Az ajilnlat nyu11dljasoknak el6-
nyös, Ez é,·b<'n bevezetik a �,ro1-
tést. �rdeklödnl lehet: Farkas 
Lajos. 17 - 1 4  telefonon, 

- Elcseréln,m Budapest XV., 
Bocskay utca 120. sz. alatti. ut
cat. parkettfi!';, nagyméretü szoba, 
konyha, �Iéskamra. plncés tan:\csl 
l&kásomat, k� szoba, komtorto�
ra. Killönbözetet megtérltek. 
MAY-telepiek előnyben. Erdek!Od· 
nJ tehet:  munkatdOben a 81--•45• 
ös telefonon, vaszv 16 óra után. 
a fenti cimen. Fülllp .József. 

IUAGYAB VASUTAS 
a Vasutasok s1.ak�zervezeté.nek 

lapja 
Szerkeszti a szerkesztő bfzott!IIAI 

Főszerkesztő : Gulyás János 
Felelős szerkesztő : Vtsl Ferenc 

Szerkesztőség : 
1068 Budapest vr„ Benczllr u. 41. 

Telefon : 
várost : 229-872, üzemi : 111-7'1, 

Kiadja és terjeszt! : 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest VII., Rákóczi út 54. 

Telefon : 224-819 
Levélc!m : 1964. Budapest 

Felelős kladO: Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámtaszámunk: 

MNB 215-11 659 
Szikra Lapnyomda 

KLUBHAZAT AVAT-
TAK Hódmezöi·ásárhl.'lyen a 
�,asutasok. A régi épület ta-
ual11 elkezdett átalakítási és 
felujitási munkálataihoz s;:ak
szen:ezetünk elnökséoe és a 
szegedi 1\IAV Igazgatóság 
400 OOO forintot biztosított. 

- ÓRIÁS HÓMARÓ. A 
szombathelvi vontatási főnök
ségnél bevetésre vár az 
NSZK-ból vásárolt UNIMOG 
hómaró. Az önjáró, hidrauli
kus vezérlés. el irányítható, két 
nagy teljesítményű Diesel-mo
ton·al felszerelt gép négy mé
ter magas hólorlaszon is ké
pes áthatolni, megtisztítva a 
hótól a pályát. Telje. ítöképes
szgéröl eg�•előre külföldi 
pröbán győződtek meg a MA V 
szakemberei. 

- Automatlku C'élfék�zó 
berendezés alkalmazása a ren
dezópályaudvarokon címmel 
G. K. Keszárijevics, a 1:!!nln
grádi \'a:-úti t.ávkozl ·i és biz
to,;ítóberendezé-_ i tervezö inté
zet főmérnöke elóadá t tartott 
február ek;ején a Köz.Je'.<edús
tudományi E ,ületni:Ic a 
!\IA V Budape.;li Jgaz._"':11 "on 
műkodő helyi 6zerveret ben. 
Az elóadó ismertette. h ;zy a 
srovjet 5zakemlnrc', m nnyire 
előrehaladtak m.-\r a s ruz . a 
va utasok �lk le,::nehezebb 
és 1 !!\'esZél\' ebb fizikai 
munkájának gr(,p íté.;:füen. 

- ,.REKVIEM A !\1ADZAG

1973. FEBRUAR n. 

'OJ laktanyát avattak feb
ruár elsején Gödöllóll a MAV 
J::pitési Fönö'.c.s�g 18-a:s épité:s
vezetöség;Snek dolgozói. A kor
s-�erü 'ófülkékkel, fürdőszo
bával, konyha\ a!, irodával, 
kultúrteremmel ellátott léte
sítmény 2 mmió 400 ezer fo
rintos építési költségéhez az 
eddig lakókocsikban e1mi.Jla
sol t :szocial'. ta brigádok érté
kes tár·adalmi mun:kaval já
rulta.J· hozzá. 

- RJ::PASZÁLLlTASI RE
KORD. A január 2-án zárult 
szezonban 70 százalékkal tobb 
cukorrépát szállított a MA V, 
mint ei;y évvel ezelőtt. A 
pécsi igazga tós,íg területéröl 
például a vasutasok 316 733 
tonna répát to\'ábbílotlak a 
kaposvári, sárvári, ácsi és er
csi cukorgyárakba, a tavalyi 
185 473 tonnával szemben. A 
szegedi igazgatósá� 550 OOO 
tonnás répa. zállításal is 
200 OOO tonnával haladták meg 
a múlt évi teljesítményt. 

- Olvas6 munkások. A mis
koki járműjavító letéti jelle
gú szaktszervezeti könyvtárá
ból egy év ala·t 4000-nél több 
s�pirodalml könyvet kólcsö
nóztek a dolgozók. A mű zakl 
könyv'!. ból kölcsönzött köte
tek 6Záma m ·özelíti az 1500-
a,t. A K th, a Müvelt Nép 
és a Tán(' ics Kony\'kiadó tize
m! terjesztőitöl 4000 könyvet 
vásároltak. minte.:y 100 OOO 
forint értékben. 

V ASUTAKJ::RT." A Tiszatáj - Országszerte tanácskoz-irodaiml foly irat február! nak a csomópontok, szolgálati 
52 mában Keskenrvá�á.n} on hel)·ek szociali La brigádjai címmel &-dekes, szí cl - erről t.múskodnak a tudós.í� sorozat kezdődött, amelynek tóktól szcrke,;,ztöségünkbe ér-57,erzöje M ' Gil.bor író. kezó levelek. A tanácskozáJ\11nt a cikk bevezetöj ben em- sok r zve\'öi értékelik az lltl : filmen való megórokités 1072-ben elért eredményeket, 61.ándékával tan.uimányozta a és felmérik az Idei tenni\'a-hazal kl.lvasuta történetét, lókat. falvaink életében betöltött s;,,e
repét 

- Jubileumi okie,·ét. A He
' me •ei párt.b zottság érté
kelte az kna.k l1 vlillaláeokn 
a telj ít t, amelyek az 1972. 
október 20-án kóz:retett f lhí
v nyomán születtek, a Szov
jetunió me"alakulásának 50. 

llnlkGnyvsyilJtGII: ftgyelmEbel A Gu•cnberg llilllvelödésl Ot\hon 
forgalomba hozza a Tipogratta 
utolso p 1dányaH, darabonként 
50 Ft-&-t. A kónyv v sárol!l&ló: 
nudapcst VIII., KoJc.,ey utca 2. 
I, 17„ hHfő, 12erda, péntek 1 4  
- 1 6,30 Ora kOZÖlt kéozp�nzér. 
vtd kre postán utánvéttel a meg: 
rendelO költségére küldik el. 

évfordulója tiszteletére ln<lí- ,-----------
tolt munkaversenyben. Az ·r
tékelés alapján a pártbizott
ság ellsmeró oklevéllel tüntet
te ki a MÁV G •öngyéi6i Klté
rógyártó üzem t. 

Jítá l ankétot rendt>ztck 
a debreceni járműjavítóban. A 
600 fön ·i újitógárda tev ·�reny
ség,? 1972-ben Is Igen eredmé
ny ·nek bizonyult. A benyúj
tott 398 javaslat közül 141-et 
elfogadott az üzem vezet-- ge, 
s ezek révén 2 millió 23 ezer 
forint me.;takarítás mut.i.tha
tó ki. Az újítóknak kifizetett 
díj 88 OOO forint. Az újítások 
65 szá.zal�ka fizikai munkások
tól származik. Tobb újító ki
tünt.et-ét;t kapott. 

HALÁL O ZÁS O K  
KlttlnO l<ollégit61, h115fres barátunk tói, sokoldalu tiPOrtembe.rtol, lapunk gyakori tudósltóJ,Ll.)I , jta ztott el bennUnket; \."edr�• 

{:��
e

t���-�t�l���at�':"Lelcn!léggel be• 

A KU'-lekedé, címff a:r.akszer• vezeti lap felelő, szerktsztóJeként 

:��te�":��;b 
6
:e�t.'�7!ke-:

e

� �:: mftr az eh ég-zetlen tel.idaty amiMl rf zt kell vállalnia. Szfve ép
PPn akkor mondta fel vé1leg a 
si:olgálatot, , amikor egy üzeml 
rcodez\'l-n�·en konfrrAU. 

MlndD ze 57 évet élt • , , 
- Elhunyt dr, Marton1 Gy616 

!ltZembztöorvoo. Tapolra ál omáa 
el-só üzemi orvosa. aki hh,•at.áU;nak 
•ok é\• • lelkiismerete,, teljesil�e 
közben kiérdeme!te a va&utasok 
me!(bec ul�ót és szeretc ét. Január 
%6-án nagy részvéttel temették BI 
a tapolcai temelóben. 

Utazós elótt és utazós után 

E D E S SEG ET,  
AJÁNDÉ K OT ,  
TRAFIKÁRUT 

nagy választékban vásárolhat az 

� U TA S E LllTö:;i' 
pályaudvar! pavilonjaiban 
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A KÖZPONTI KERETBŐL: 

Béremelésre 43,9 millió forint 
A vasút ipari üzemeit és az építési .fönökségeket is érinti 

a kormány bérpolitikai intézkedése 

Az állami iparban és a kivi
telező építőiparban dolgozó 
munkások és a közvetlen ter
melésirányítók béremeléséről 
szóló 1001/1973. (I. 24.) Kor
mányhatározat a vasút terüle
tén a 10. és a 6. szakosztály 
ipari üzemeire, valamint a 6., 
7. és a 9. szakosztály építési 
fónökségeire terjed ki. 

A kormányhatározat szerint 
az ipari üzemeknél a szak
munkásoknak és a közvetlen 
termelésirányítóknak legalább 
8, az építési főnökségeknél 6,5, 
a betanított és segédmunká. 
soknak ipari üzemeknél 4, az 
építési fónökségeknél 3 száza. 
lékos minimális béremelést 
kell adni. Erre a célra a köz
ponti keretből 43,9 millió fo
rint áll rendelkezésre. 

Az alapbéresítés során 
nemcsak a személyi alapbére
ket (órabéreket), hanem vala
mennyi munkatarifa-rendszer 
szerinti teljesítményes órabé
rét is - a kialakított elvek
nek megfelelő mértékben 
fel kell emelni. 

A kötelező béremelésnél 

zeti bizottságok, a társadalmi 
szervek aktív közreműködése. 

A központi bérintézkedés 
jelentős mértékben járul hoz
zá a vasúti ipari és építőipari 
munkások bérszínvonalának 
emeléséhez. Ha az üzemek
ben és fónökségeknél nagy 
körültekintéssel, emberséggel 
járnak el a jelentős összeg 
felosztásánál, közmegelége
désre végezhetik e munkát. 

A vasutas dolgozók előtt 
már ismert, hogy évi bérfej. 
Jesztésünk alapja a bérprefe. 
rencia. 1972-ben ebből az ösz
szegből kellett biztosítani az 
új besorolási rendszer alsó 
bérhatárainak elérését, de 
ezenfelül differenciálást is 
kellett eszközölni. fgy volt 
csak biztosítható a megfelelő 
szlntú bérfejlódés. A különbö
ző időben végrehajtott bérin
tézkedések - a jármújavitó
iparban 1972. augusztus 1. -
az 1973. évi fejlesztési keretet 
terhelik, emiatt az 1973. évi 
bérfejlesztés nagyon korláto
zott. Mindezt figyelembe véve, 
a �·asút vezetői a szakszerve. 
zet egyetértésével úg11 hatá
roztak, hogy az ipari és építő
ipar! dolgozók az 1973. évi 
bérpreferenciából nem része
sülhetnek. 

Szakszervezetilnk előtt Is-

mertek azok a belső arányta
lanságok, melyek az ipar és 
építőipar jellegű vontatási 
műhelyek és pályafenntartási, 
valamint a vasúti közlekedés 
egyéb területein dolgozók kö. 
rében felmerültek. E feszült
ségek megszüntetésére, illetve 
enyhítésére a vasút vezetésé
vel közösen - a lehetőségek 
maximális felhasználásával -
törekszünk. 

Erőforrásaink: a bérprefe
rencia, valamint a bértömeg
gazdálkodási szabályzat alap
ián az 1972. évi nem tartós 
létszámcsökkentésből adódó 
bérmegtakarítás - az összeg 
egy részét az elmúlt évben ju
talmazásra használtuk fel 
nagyobb részének alapbéresí
tése. Ebből az összegből első
sorban a munkás állomány. 
csoportnál keletkező belső fe
szültséget szeretnénk csökken
teni. 

A vasutasok bérszínvonalá. 
nak fejlesztését szakszerveze
tünk és a MAV Vezérigazga. 
tóság megtárgyalta. A külsó és 
belső aránytalanságok meg. 
szlintetésére, illetve csöl{ken
tésére intézkedéseket fogana
tosít. 

Szádóczky István, 
a közgazdasági osztály 

helyettes vezetője 

1972. II. FELEVI TELJESÍTMENY{VEL 

a szombathelyi igazgatóság 
nyerte a vándorzászlót 

A vasút 1972-ben jő ered
ményeket ért el a személy- és 
áruszállítási feladatok végre
hajtásában. Maradéktalanul 
kielégítette a szállítási igénye
ket és javulás történt a sze
mélyszállító vonatok menet
rend szerinti közlekedésénél 
is. Az elért 96,8 százalékos tel
jesítmény megfelel a várako
zásnak. Javult a gyorsvonatok 
- különösen a nemzetközi 
gyors- és expresszvonatok -
pontossága, az utazóközönség 
kiszolgálása. 

A népgazdaság áruszállítási 
igényét az év minden idősza
kában kielégítette a vasút, sót, 
év közben volt szállítási kapa
citás, mely több áru elszállí
tását is lehetővé tette volna. 

Az őszi forgalom időszaka 
alatt az áruszállítási teljesít
mények rekordmennyiségeket 
értek el, több mint egymillió 
tonnával több áru került el
szállításra. Az elmúlt évi 

118 millió tonna áruszálli
tási teljesítmény azonos az 
1971. évi csúcseredmé-

nyekk„I, 
az utaskilométer-teljesítmény 
azonban 1,67 százalékkal növe
kedett az előző évihez viszo
nyítva. 

Az üzemeltetési önköltség faj. 
lagosan, elsősorban az üzem
anyag-felhasználási norma 
kedvező teljesítése révén, az 
igazgatóságok többségénél je
lentősen csökkent. 

A vasútigazgatóságok ered
ményes munkát végeztek és 
együttes erőfeszítésük révén 
járultak hozzá a kedvező há
lózati eredményekhez. 

A munkaverseny keretében 
a fő célkitűzés eredményeit, a 
teherkocsi-gazdálkodás kere
tében a napi be. és kirakás 

fokozását, a tranzitküldem� 
nyek átfutási idejének csök
kentését, az áru- és az üres 
szerelvények gyors továbbí• 
tását naponta értékelték. En
nek alapján elmondhatjuk, 
hogy 

a napi operatív forgalom 
szervezését és irányítását 
céltudatosan segítette a. 

munkaverseny. 
A vasútigazgatóságok össze� 

sített eredményei az értékelt 
mutatók alapján a követke
zők szerint alakultak: 

Szombathelyi vasútigazgatóság 
Pécsi vasútigazgatóság 
Miskolci vasútigazgatóság 
Debreceni vasútigazgatóság 
Budapesti vasútlgazgatóság 
Szegedi vasútigazgatóság 

107,47°10 
107,180/o 
106,78° 'p 

106,77° '0 
105,35° '0 
104,90° 0 

A szombathelyi vasútigazga- vele Jaro 700 OOO forint jutá� 
tóság egész évben egyenlete- lommal. 
sen kiemelkedő eredményeket A pécsi igazgatóság is ki
ért el. Különösen nagy gon- emelkedő eredményeket ért el, 
dot fordítottak a gazdálkodás melyért a MA v vezérigazga
eredményesebbé tételére. Az tója és a Vasutasok Szakszer
igazgatóság jó eredményei vezete Dicsérő oklevél elismealapján elnyerte a Közleke- résben és 400 OOO forint juta
dés- és Postaügyi Miniszté- lomban részesíti a pécsieket. 
rium és a Vasutasok Szak- A többi igazgatóság elért 
szervezete központi vezetósé- eredménye alapján részesül 
ge Vörös Vándorzászlaját a anyagi elismerésben. 

A vasútigazgatóságok mun- .----------------------------
kaversenyének 1972. évi célki
tűzései a követelményeknek 
megfelelően biztosították a 
helyes ösztönzést. A teherko
csi-gazdálkodás hatékonyságá
nak javítása révén minden 
igazgatóság rendszeresen vég
rehajtotta a kocsikiegyenlítési 
feladatokat, amely az áruszál
lítási igények differenciált 
kielégítése érdekében hálóza
ti szempontból alapvető volt. 
Ezzel egyidejűleg a vasút
igazgatóságok saját rakodási 
igényeikhez is biztosítani tud
ták az üres kocsikat. 

A korszerű vontató jármű
vek üzemkészsége és felhasz
nálásának gazdaságossága is 
javuló tendenciat mutat. 

Az egy mozdonyra csö 100 
etkm tl'ljesítmény a terv
hez viszonyítva közel 6 szá-

zalékkal növekedett. 

ELSŐ AZ ORSZÁGBAN 

lllunkabe/Ji vezetőképző-tanlo/ya,10 
indult Miskolcon 

tanfolyamon a vezetéstudo
mány ismereteit. az igazgató
sági munkaszervezés követel
mé.nyeit, a munka- és üzem
szociológia, az állami sze
mélyzeti munka helye, szere
pe és feladatai a vasúti, válla
lati, gazdasági tevékenység ha
tásának növelésében című is
mereteket oktatják, hogy csak 
a fontosabbakat említsük. 

a lehetőségek figyelembevéte
léval - nagyobb béremelés 
indokolt a kedvezőtlen, külö
nösen a 1!. és 4. munka
köri fokozatba sorolt. máso
dik és harmadik műszakban 
foglalkoztatott munkásoknak, 
a nódolgozóknak, valamint a 
kulcsfontosságú szakmákb:m 
foglalkoztatott munkásoknak. ,---------------------------------------

A vasúti technika rohamos 
�ejlódése következtében jelen
tősen megnövekedett a vezető
képzés fontossága. A vasútnál 
a közvetlen munkahelyi veze
tők részére eddig még nem 
került sor ilyen tanfolyamol{ 
indítására, de sokan sürgették 
szükségességét. Ennek a köve
telmémynek tett eleget a vasút 
vezetése, amikor lehetővé tet
te. hogy az országban először 
Miskolcon, 1973. február 12-én 
megnyílhatott vezetőképző 
tanfolyam. Az első után két
hetenként, 30-30 fővel kerül
nek beindításra a következő 
tanfolyam.ok. 

A miskolci igazgatóság tJ 

legképzettebb, a té11U1körben 
legjártasabb vezetőket kérte 
fel az előadások megtartására. 
A tanfolyamok előadói 1972. 
nyarán részt vettek egy előké
szítő tanfolyamon, amelyen 
megfelelően fellc�szítették 
őket. 

A személyi alapbérek köte
lező (minimális), illetve diffe. 
renciált felméréséről az érin
tett dolgozókat legkésőbb már
cius 10-ig írásban értesíteni 
kell. 

Az ipari üzemek és építési 
főnökségek vezetői és szak. 
szervezeti titkárai egyidóben 

, tájékoztatást kaptak a bérpo
j litikai intézkedés végrehajtá. 
, sával kapcsolatos teendőkről. 

Az üzemen belüli felhasz
nálás elveit és módszereit, a 
differenciálás rendszerét vál
lalati szakszervezeti tanács-, 
illetve szakszervezeti bizottsá
gi ülésen, valamint az érin
tett múvezetőkkel, munkás
koUektívákkal termelési ta
nácskozásokon még döntés 
előtt meg kell �>itatni. A jó és 
reális javaslatokat a döntés. 
kor lehetőleg figyelembe kell 
venni. 

A kormányhatározat végre
hajtására kialakított egységes 
elveket kell érvényesíteni a 
végrehajtás során és ehhez 
elengedhetetlen a szakszerve-

Ünnepi megemlékezés 
A szovjet hadsereg megala

kulásának 55. évfordulója al
kalmából, február 23-án ün
nepi megemlékezést tartottak 
a MAV Vezérigazgatóság ta
nácstermében. Az ünnepségen 
megjelent K. A. Szinyicin ve. 
zérórnagy, a Szovjetunió 
ideiglenesen hazánkban állo
másozó Déli Hadseregcsoport
;áncik szállítási parancsnoka, 
d-r. Mészáros Károly minisz
terhelyettes, a MA V vezér
igazgatója. 

A vasút vezetői, valamint a 
Vasúti Főosztály pártbizottsá
ga nevében dr. Pethes Imre, a 
pártbizottság titkára meleg 
szavakkal köszöntötte a meg
jelent szovjet katonai vendé. 
geket és a magyar néphadse
reg katonai szállí'.ási pa
rancsnokait, tisztjeit. 

Tanácskoztak a MÁV és a szakszervezet vezetői 
A MA V és a vasutas-szak

szervezet vezetői február 16-
án tanácskozást tartottak a 
vasúti főosztályon. Dr. Mészá-
1·os Károly miniszterhelyettes, 
a MA V vezérigazgatója és he
lyettesei, valamint Szabó An• 
tal fóti tkár és a szakszervezet 
vezetői kölc>sönösen tájékoztat
ták egymást a vasút 1972. évi 
munkájáról, az ez évi felada
tokról, továbbá a vasutasok 
élet. és munkakörülményeinek 
alakulásáról. 

A miniszterhelyettes megál
lapította, hogy a vasúton kívü
li gazdasági, üzemi és egyéb 
nehézségek ellenére a személy
és áruszállításban elért ered-

mén11ek minden tekintetben 
kiállják a kritikát. A népgaz
daság Igényeit hiánytalanul 
kielégítettük. Látni kell azon
ban azt is, hogy évről évre 
nehezebb a v út helyzete, leg
égetőbb gondjainkat belső tar
talékaink kihasználásával, 
szervezéssel és az erők kon
centrálásával tudjuk csak meg
oldani. 

A vasút és a szakszervezet 
vezetőinek együttműködéséről 
szólva köszönetet mondott a 
szakszervezetnek a MA V fel
adatait segítő, a dolgozók ér
dekeit védő tevékenységéért. 

Szabó Antal fótitk.á.r is 
megelégedéssel nyugtázta az 

A tanácskozás részvevői 

elért eredményeket. majd rá
mutatott: az együttműködés 
minden vonatkozásban korrekt 
t·olt, a problémákat értékelő 
megbeszélés is konszolidált 
légkörben folyik. 

A tanács.kozás részvevői ez. 
után foglalkoztak a ko1'lektív 
szerződéssel, végrehajtásának 
tapasztala.taival, a szociális 
beruházásokkal és a lakásépí
tés támogatásának lehetősé
geivel. Megbeszélték a bérpo
litikával, az anyagi ösztönzés
sel, a munkaversennyel, a nye
reségérdekeltséggel és a mun
kaidő-csökkentéssel kapcsola. 
tos feladatokat. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

Ennek a ta.n!olyamnak, mely 
az oktatási főnökségen kapott 
otthont, különös jelentőséget 
ad az a körülmény, hogy ta
pasztalatait a többi vasútigaz
gatóság Js felhasználja a terü
letükön későbbi időpontban 
indítandó tanfolyamokon. 

A vezetőképzés során Mis
kolcon mintegy 450 mun1oahe
lyi vezető, részlegvezető, mű
vezető. okt!ttótiszt, vezénylő
tiszt stb. sajátíthatja el a kor
szerű vezetés ismereteit. A 

A vezetőképző ünnepélyes 
megnyitóját dr. Pásztor Pál, 
az igazgatóság vezetője tartot
ta. f.1éltatta a vezetőképzés 
fontosságát, majd rámutatott: 
a tanfolyam hallgatóit úgy 
kell felkészíteni, hogy a kol"
szerű vezetés tudományának 
birtokában eredményesen irá
nyíthassák munkahelyük )wl
lektíváját. 

A szobiak nyerték a határforgalmi versenyt 
A múlt év második felé

ben is a MA V dolgozói nyer
ték Sturovo-Szob határfor
galmi versenyét. A Szobon, 
február 15-én megtartott ér
tékelésen csehszlovák részről 
megjelent Jan Urd.a, a bra
tislavai igazgatóság helyettes 
vezetője. magyar részről dr. 
Fehér István, a budapesti 
igazgatóság helyettes vezető
je. 

A baráti légkörben megtar
tott ünnepségen mindkét rész
ről részt vettek a határőrség 
és a vámszervek vezetői is. 
mintegy aláhúzva, hogy a kö
zös határállomás vasúti for
galmának sikeres lebonyolítá
sa elképzelhetetlen a társ
szervek szoros együttműködé
se né1kül. Az ünnepi beszá
molót Bernáth István. Szob 
állomásfőnöke tartotta. A 

múlt évben 11,6 százalékkal 

emelkedett a Sturovo-Szob 
közötti határforgalom. Az 
eredmények elérésében orosz
lánrésze volt a Szob állomá
son dolgozó három. a sturo
vói MAY-kirendeltségen tevé
kenykedő 12 szocialista bri• 
gádnak. Kiemelte a határál
lomáson dolgozó öt műszaki 
brigádot. Ezek tagjai a múlt 
évben 15 860 kocsit javítottak 
meq a vonatokban. kisorozás 
nélkül. 

A szobi vasutasok sikeréhez 
elsőnek Nagy Kálmán. a 
CSD sturovói állomásfőnöke 
gratulált. s kijelentette, hogy 
a nemes verseny eredményei 
a a;ehszloválc vasutat is se
e:ítették. A verseny részvevői 
a tavalyi 27-tel szemben az 
idén már naoonként 33 pár 
tehervonat közlekedtetésére 
dolgozták ki új technológiá• 
jukat. 

IDEGEN NYELVEKET TANULNAK 
A Miskolc-Tiszai pályaud

var vonatkísérói által továbbí
tott nemzetközi személyszállí
tó vonatokon olyan jegyvizs
gálók teljesítenek szogálatot, 
akik Idegen nyelveket is be
szélnek. A nyelvtanulás lehe
tőségeit az állomásfőnökség 
már korábban megteremtette. 

Az elmúlt esztendőben pél
dául - az igen eredményes 

orosz nyelvtanfolyamok után 
- német tagozat is indult 30 
részvevővel. Ezt a tanfoly�ot 
Mezei László főfelügyelő, a 
miskolci vonatkísérők vezény
lótisztje vezeti. A hallgatók 
hetenként kétszer egy-egy 
órás fogldkozáson gyakorol
ják a tanultakat. A tizenkét 
h,ónapos tanfolyam júliusban 
zárul. 



Nemzetközi nőnapra 
M �rclus 8-a, a nemzetközi nőnap alkalmából megkQ

lönböztetett figyelemmel fordulnak világszerte a 
nők felé. E nap megünnepléte hazánkban nők és 

férfiak számára egyaránt szép hagyománnyá vált. 
Clara Zetkin volt az első nő, aki felismerte és nyil

vánosan is hangoztatta : nem a női munka viuzaazoritá
iáért kell harcolni, hanem a klzsákmán11olá1 felszámo
lásáért, a kapitalizmus megdöntéséért. Ebben a kQzde
lemben ismerjék el a nőket egyenrani;:ú harcosnak. Ez a 
vllá� számos országában már valóság. 

Történelemformáló időszakot élünk. SzemQnk előtt zaj
Ilk Afrika, Azsta, Latin-Amerika népeinek a társadalmi 
halad!Í,'!ért vfvott hnrca. E?.zel a harccal párhuzamosan 
erósöd,k, telítődik politikai tartalommal a nők mozgal
ma is. A nemzetközi nőnap szerte a világon egybefonó
dott a női egyenjogúságért vívott harccal, annak szimbó
luma lett. 

A szoc(alista országokban a törvény kimondja a nők 
egyenjogúságát. Ennek érvényesülését számos esetben 
gátolja az évs?.ázadok alatt kialakult az emberek tuda
tán ki,vül is létező maradi gondolkodás, a nőkkel szem
ben kialakult politikai és társadalmi fenntartás. 

A z MSZMP Központi Bizottsága 1970 februári ülé
sén me!l_állapitotta, hogy a nók helyzetének javí
tása el��os<;>rban politikai és nem gazda�ági jellegú 

feladat. Ebbol kovetkezlk :  t•alamenn11iünk elsődleges fel
adat� a tudat megváltoztatásáért vfoott harc. 

N?dolgozóink órommel fogadták a Központi Biwttság 
h_:1tar?�tat,_ mely megszabja helyzetGk további javítása 
fob_b iranya1t és_ kö,v�tkezetesen el!en�rzl azok végrehaj
tasat. Az egyenJogusag tényleges ervenyesüléséhez. azon
b�n nem _elegendő�k a ;6 határozatok és rendeletek. Va
Jora válta.-a érdekeben a különböző szintú mozgalmi és 
gazdasági vezetök, férfiak és nök sok irányú követke
zetes politikai és gazdasági munkájára van 'és lesz a 
jövöben is szükség. 

A közös erőfeszítések a vasútnál is egyre Jobban érez
tetik hatasukat. a nök megbecsülését, élet- és munkakö
rülményeik ;avulását illetóen. A korábbi évek bérarám·
tal:inságai na.pjainkban már minimálisra zsugorodtak. · A 
nő1 egvenloi;usá;? fok?7.atos kiteljesedését igazolja felelós 
�un_kakörbe va!ó. álhtásuk. Mind tobbeh kerülnek pénz
ta�fonok, _ o�tato11szt, . reszorti:ezetö, menet!rányíró, cillo• 
mast·ezeto es hasonlo beosztasokba. Szándéko :ln emel
tem ki e néhány munkakört, hisz ezeket korábban csak 
férfiak tölthet ék be. 
. A nők na""· re,;;-" felismerte _a t.inuU1s zukségcs, . él 
1s._ Egyre tobben elnek a lehetosé el és tanu:nak álla
m,, politikai, szakmai iskolákon, tanfolyamokon. A vasút 
fe_lsö vezetese az oktatás korszerúsité.séveJ segit! e törck
ves:ket. mely egyrészt könnyítést, másré. zt tágabb Je
hetosé"et biztosi! a tanulni vágyóknak. A nökről raló 
fo,kozottabb gondoskodas számos jelét•el találkozunk a 

kulszolgálatnál is. 

Nem ünnepron.tás, ha eredmé�yeink mellett Jeg�c
több gondjainkat L megemlitcm. A va úlon do! o

' ZÓ nők jelentos slázaléka ede anya, aki .szerf,'tné 
biz o, heh·e;1 tudni g)'ermek€t. amfg dolgozik. Sajnos. 
ezek.el a,z 1_i;e_nyeket eddig csak korlátozott mértékben sl
k�r�l k1eleg1tcni. A jövő fel:1data m&" a nők munka
ko�u;menyeinek to,:ábbi javitá5át szol�áló e zkozök biz
tos1tasa. J\fozgalml es gazdas:igi vezetőink Ismerik ezek t 
! gondokat, mego!dá-ukra �zám'?s elke:nelést, tervet dol
Hoztak ki .  De a legJo�b elkepzelesek Is csak füszehangolt, 
lelk1ls�eretes mun1,aval rnlósíthatók meg. A va5utas 
dolgozok helyt!\llá,1ban nincs h!ánv. Ebben a munkaban 
helytá}lnak küzdőtársaík, a vasutas asszonyok é leá
nyok IS ! 

Tóth Jánosné 

PÜSPÖKLA DÁNYI PÉLD.1 
. ., 

Altalános iskola az üzen1ben 
A Faanyagvédelmi és Fate

lítő Vállalat pü pökladányi 
tizemÉnek szakszervezeti bi
zottsága a múlt nyáron fel
mérte a dolgozók képzettsé
gét s eléggé szomorú képet 
kapott. Kidcrtilt ugyanis, 
hogy a foglalkoztatottak több 
mint 50 százalékának: hiány
zrk az általános iskolai vég
zettsége. 

A swkszervezetl biwttság 
tagjai jól látták, hogy a dol
gozók tanulásra buzdítása 
egymaga nem sokat ér, hiszen 
az általános Iskola - ahol 
esti tagozat múködflc - távol 
van az územtól. Eppen ezért 
keresték - és meg is talál

Lajos, Bc,tha Mihály, Dobi 
József - kiváló elóadóknak 
bizonyultak, s lelkiismeretes
Sfgűk . zinten hozzájárult ah
hoz, hogy a vártnál jobbak a 
tanulmányi eredmények. 

Januárban az előkészítő ta
gozat 13 hallgatója sikeres 
t'izsgát tett a= 5. és a 6. osz
tály any.zgából. Az eredeti 
ütemezé-s sztrint ez a 13 dol
gozó ősszel folytatta volna ta
nu1mányai t, de kö-zülük nyol
can azonnal beiratkoztak a 
kö?.ségben nemrég kezdődött 
esti iskola 7. osztályába. !gy 
ősszel ők már a 8. osztályba 
fognak járni. 

u. A 0G YI VITÁK A D ÖNTÓBIZO TTSÁG ELf1TT 

Mi kell tu az új jegszabályo 
életbelépése után ? 

1975 január eleejével olyan 
jogszabályok (bírÓ6ági, Ugyész
segí tórvény, polgári perrend
tartás mód06ftása) léptek ha
tályba, amelyek alapJán meg 
kellett változtatni a munka
ügyi viták fórumait, és mó
dosítani az eljárás! szabályo
kat. Új fogalom például a 
munkaügyi btróság. 

A V86Utas dolgozók jogainak 
gyakorlása és érvénye6íté6e ér
dekében szükségesnek tartjuk 
az új eljárási szabályok vbla
tos ismertet�!. 

Mindenekelőtt tudni kell, 
hogy a munkaügyi viták eldön
tésének első fokú fórumai to
vábbra ts a munkaügyi döntő
biwttságok maradnak. Maga
sabb vezetőállású dolgozók te
kintetében a szolgálati felettes. 

A panasz 

előterjesztése 
A munkaügyi döntőbizottság 

előtti eljárás pan856zal indul 
A panaszt a munkahely aze
rint illetékes munkatlgyl dön
tőbizottsághoz kell írásban be
n11ujtanl, két példányban. Le
hetőség van a panasz szóbeli 
előterjeszt· re , ilyenkor a 
döntőbizottság harom példány
ban je�yzökönyvet vesz fel, 
amit a dolgozóval alá1rat és 
annak egy péld nyát a pana
szosnak átadja. 

A MA V-nál múködő munka
ügyi döntőb1zottságok Jegyzéke 
a MAV Hivatalos Lap 1967. 
évi 33. számában, Illetve mó
dosítása (a megszünt vonalak 
tekintetében) az 1969. évi 45. 
számában tal:l.lható. 

A panas1t at elévül ha-

L 

ro.zat ellent panaazt hat hónap 
tlteltéwl 11rii'Ja be, Mffl lw
vetelheti munkavlszon11ának 
hel11reállttását és munkabért 
Is osak a panas.i: benyújtását 
megelőző hat hónapra követel
het. 

A dolgozó jogai 
A panasznak tarta1maz.nla 

kell : a panaszos nevét, címét, 
munkahelyet, a sérelml!I hely
zet leírását, az esetleges sé
relmes határozat számának és 
kiadójának a megnei•ezesét, a 
sérelmes lntézkedéat, illeti-e 
határozatot hozó szolgálati fő
nökség megjelölését, a döntésre 
Irányuló hatdrozott kérelmet 
és a bizon111tékokat. Tanuk be
jelentése tén azok pontos 
címét, nevét és szolgálati fő
nökségét. Megjelolhet6k m · 
az ügv tár yában hozott, a 
pan zt megelőző intéz.kedé
sek is. 

A munkaUgyl dönt6blzottság 
a panaszt megvizsdlja, llietve 
ha hiányosnak találja, a pana
szost a hiány pótlására felhív
ja, majd a vita tárgyalá<sára 
határnapot tűz ki és arra a fe
leket megidézi. Az Idézést a fe
leknek a tár •a! 1 hatfirna" 
előtt legalább 48 ór6 •al kell 
kézhez ka ni11k. 

A döntőblzo l8t g a pan zt 
az előterj zté-stól számito t 
n olc napon belul kö' les el• 
b,rálni. Ha azonban a bizonyí
tékok nem elegendőek, va v a 
tényállás további t z ázá ra 
szorul, a t rgyalást el kell ha• 
la.ztanla. 

Az eljárásban a dolgozót aa 
alábbi jo ok llleUk meg : 

- képvlselöt t•dlaszihat, 

részt vevő más személyek 
eatont bb kö . , hOIY 

az eljárá.sban jóhiszemúen 
közreműködjenek és a gyors 
ügyintézé<it elós ltaák. 

Ki mit bizonyít ? 
A jóhiszemű eljárás azt je

lenti, hogy a tényeket a való
ságnak megfelelően kell elő
adni. Nem szabad elhallgatni 
olyan tényt, amely a vita el
dontése . zempontjából jelentős, 
és nem lehet alaptalanul bllo
nrítékokra hi\ atkoznl. 

A munkaUgy! d ntőblzottság 
önállóan, a felek indítványa 
nélkül, va y azon túlmenően 
is bizonvítást rendelhet el. 

Altalános . zab!\ly, hogv a 
dolgozó által e!/iadott ténveket 
a dolgozónak kell bizonrltania. 
A má51k fele ellenblzonylt 
illeti mei:. J o zn bály á!ta 1 
me�határozott etekben azon
ban a bízonyfü\,s! teher me -
fordul. !gy n vezet<>sen a• 
Mt. 6·>. §. f'zerint. amelv ki
mondja, hogv ,.,a rállalat a 
dol11ozónak munka ·hzon,1 ke
retében okozott kárért �-,;tkf'S
ségre tekintet nélkül tPljes 
mfrtékben felel"'. E felel" g 
alól a munk:iltató c-;ak akkor 
mentesülhet, ha blzonvítia, 
hogv a kárt működési k rén 
kívül �5 (')hárfthnlatlan ok 
vagv kizárólag a k rCK>11 el
háríthatatlan maoatarlÁ-!<a 
ldéztP elő U<?rancsak II válla
latnak kel.l b!zonvítoni n dol
s<Mö vétk k zr hq11 it Is 
Tehát nem a dO!'lOZÓ��I,: kP.11 
bizom1ítanin II t·étl nsé„J• h�
nnm a t•II lalatnak a dolgoz,, 
dtkessé„it. 

Dr. Kurn ni Lli 1ó 
(FOl)latjuk) 

ttm. MA.acnJS 1.. 

Egy üzem, 

egy i�o 

A debrieeni � f6-
nö\Glég � ldete aoros 

pmoptblln •an a tlg!dekffti 
4ltaldi101 ükoldval. A koráb
ban megkötött szerződésben 
�tak&t a ffinökBég -49-
Usta brigádjai és dolgoroi fo
lyamat()6an teljeflÍtllt. Az el-
múlt na,,okb Is f 
az iskolát és kérésükre tána
dalml munkában elkész.ltettek 
eEn" zász.Jótirtót. megjavftot
ták a varrógépeket. pótolták az 
l8kola pádJaihól kiesett csava
rokat. illetve a meglazultakat 
utánahúzták. 

Te-vbe vették az iakota �
termeiben a v!Llanyv!lágftás 
korszerüsítését é,, az iskola ke
rítésének megjavítását. 

Debrecen állomás dolgozói 
-a Fazekas Mihály általános is
kola tantestületével kötöttek 
me á!lapodást. Ennek értelmé
ben a vasutasok javítási. sze
retés!. karbantartási munkála
tokat végeznek ez iskolában. 
továbbá se!lfl6éget nyújtanak 
az ú'törők táboroztatásához, 
üd ill tetéséhez. természetjáró 
mozgalmuk.hoz. valamint az Is
kola ünnepi rendezvényeinek 
megtartásához 57.ükség esetén 
rendelkezésre bocsátjJ\k az. ál
lom na!lv oktatóterml!t. Ez
zel ,;wmben az Iskola tantestü
lete seglti az állomás dolgozóit 
abban a törek11ésben. hog11 az 
dl'aln"los iSkola nyolc osztál11át 
mindenki eli:égez=e, akinek 
mJg n .nc,s !1,·en véirzett'<ége. A 
tanul(!" feltételeinek megle
remt?Sét és az egvéni felnőtt
tanulók korreoetilásán túl
menően az iskola - a vasuta
sok i.gé-nyei szer'nt - nevelési. 
raoy egyéb tárgyú elöadá, 
mPqtartás1hoz t>edagóguat biz
tosít. Az úttörők pedl k5zre
múklldn 'e az ál' 'll iak tár
sada'mí é>S c-<;1111\di renden-é
nye'n. név dó-0:mnpségeken, 
KISZ-es ·üvőkön, stb. 

Az Iskola úttoróosapatának 
január 29-1 vezetőségválasztó 
gyúl én Ki.<s János, a 67.ak
s-zervez"'i bizot 1g tagja kép
�i�e!te az állom" dolgozóit. 

táridőn be!UJ keH benyújtani. 
A munkaL•iszon11ból eredö jog
orvo lati iaeny három év alatt 
- búncselekménn11el okozott 
kár esetén öt év alatt - el
évül. Az olábblakb n felso
rol esetekben azonban nem a 
fenti általános elévul l idön 
belül, hanem a sérclm hatá
rozat ké7.hezvétel�től számitmt 
15 nap alatt kell a panaszt el6-

(képv1 ők�t eljárhat a dol
gozó hozz tartolóJ , m nk -
társa, O '"' d a tlZ ' zervc
ze , sőt a :zalcszen·eze a do - ,--------------------------

RÁKO� :LL O�I . 0 

terjesrtenl: 
- a mt<nkáltató ált11l tör

ténő egyoldalú azerződés mó
dosítása: 

- a munkaviszony meg-
szüntetése; 

- kártérítésre, t,agy tét·esen 
kifizetett munkabér visszafize
tésére kötelező határozat. fi
zetési felszólítás, leltárhiány 
kérdésében hozott vállalati ha
tározat; 

- fegyelmi határozat és fe
gvelml eljárás mellőzésével 
büntetést kiszabó határozat el
len (9/1967. MVM. 17. §.) szó
ló panasz esetén. 

gozó íe '· r e nélkül i eljar• 
hat) ; 

- az összes irato ·ba bete
kinthet, azokrol másolatot ke
szíthet: 

- bizon11ltásl inditl'án11t ter
jeszthet eló. a�lvb n kt heti 
az általa me"j 'ölt t nuk kl
hall�at sál, heJ},,;zfnl z mle 
tar 1sát, val!v zakkérd ben 
járta<; f'7.8ktlrtő klr ndn ését; 

- kérdéseket tehet fel az 
elle érdek1i félnek, tanúnak, 
szakértőnek: 

- füszPférhPtetlensé11i. illet
t•e elfoa 11• dr,i klfog,ht ter
'fM•thet elő az elj:iró dl\ntőbl-
1�"""" eln"-ke. taiilal. f1 etve a 
j ,.,.z·1wm'V veze ője ellen. 

A swlgila I vezető kö les 
a pnna 1.os•, va0y a mtis ok
ból (1anuként) meg!dé1e t dol
go1ót a tár yalásra elen1tedni. 

A pana-izos és az e!járá. ban 

1'1egalakult a Vöröskereszt . 
Az e" �zs sn ·: tár adal

munk uy e. Ez a gondolat In
dította Rákos ál!orna · dolgozóit 
arra, hogy megalakft ák a Vö
roskereszt helyi zervezetét. 

Az állom · párt-. szak. zer
\"ezeti és szakl<zolgálatl veze
tőinek javaslatára, a X. kerü
leti Vöröskereszt szervezet út
mutatása alapján a november 
el· jén megtart t alakuló tilé-
en mondták kJ az Itt dolgo•ó 

va utasok a döntő -;zót. Gál 
Jánosné átmP11 ztót vála �t,,•
tlik meg a helyi szervezet tit
k:irává. 

Azóta a tagság roma 34-rm 
48-ra emelkedett. További cél : 

hogy év végéig a 216 főnyi dol
gozó kollektiva 70 szazaléka 
belépjen a Vöröskereszt tagjai 
közé, mert ezzel is lehetőség 
nyílik arra, hogy az állomáslak 
közelebb kerüljenek egymás
hoz, és segítsenek t maikon, 
különösen, ha váratlan bajba 
kerülnének 

Az alakuló gyúl · n elhang
zott vélemények alapján re
mélhetjük. hogy többszór hal
latnak még magukról Rákos 
állomás i•asutasai, a nemrég 
működo vli�öskeresztes ,zer
vezet tag'ai. 

DebrecZl'nl Ká.rol:v 
állomástónök 

Amennyiben a panaszos a 1--------------------------------------
panaszt benyújtasára megsza
bott határidőt önhibáján kí
vül elmulasztja, igazolási ké
relmet kell előterjesztenie, 
amelyben valószlnti ·fii a mu
la ztás okát és ezzel egyidőben 
benyújtja a panaszt, Illetve pó
tolja az elmulasztott eljárási 
cselekményt. 

Munkaviszony megszünteté
se esetén, ha a dolgozó a hatá-

Csak így lehet 

ták - a módját annak, ho- ,---------------------------

Törékeny, karcsú, mo oly
gó szemű, határozott fellépe
sú fiatala.· ·zony a MA V Gép
javító üzem TI-elnöke: Van
csakovszki Istvánné. Alig 
múlt 30. Mégis, elgondolasa1 
sokatérőek, tapasztalatai meg
hazudtolják korát. Mintha a 
társadalom, az emberek érde
kében vegzett tevékenJsege, 
tobb évtizedes múltra tekint
hetne vi sza. 

tus összefosása szükséges ah
hoz, hogv embersorsokon, sú
lyosnak látszó helyzeteken 
könny,teni tudJanak. A MAV 
Gépjav1tó Uzem TT-elnöke 
nemcsak önmaga cseüekt'ését 
adja ehhez a humánus, szép 
munkához. hanem kellőkép
pen, hozzáértássel !rányitja az 
albizottságokat 

gyan létesithetnének helyben 
!dhely ett esti tagozatot. 

A kezdeményezésnek min
rienütt akadtak lelkes támoga
tói. 

Dobi József magyar-orosz 
szaktanár elvállalta a kihelye
zett tagozat irányítását és ve
zetését, majd Matolcsi La;os, 
a nagyközségi tanács vb-el
nöke i · .megígérte, hogy segít. 

A párt- és szakszervezet ak
tivistái, továbbá az üzemve
zetők világos, érthető prog
rammal állhattak oda az ál
talános iskola nyolc osztályá
val nem rendelkező munkások 
elé. A beszélgetése',< eredmé
nyeként októberben meg is 
kezdődhetett az ötödik és a 
hatodik osztá1y vizsgájára elő
készítő tanfolyam, ugyanakkor 
alakult egy hetedik osztályos 
esti tagozat is. 

Az iskolába je1entkezettek 
szorgalmasan tanulnak, s 
készségesen segítik egymást. 
A tanári kar tagjai - Hajdu 

A Landler Múvelödési Házban 

A mivelMMI bú t6l'Ul'irdaklubja lepióbb Brachfeld Slec
frledei láUa vendéstll A derűs ialilkozó u&án a művész szive

aen adoU auiogramoi az tl:aem dolcozólnak 
(Foio: G:,ergól JiDos) 

Az üzem területén dolgozó 
munkások, koll gák ügyei
vel - amelyek segítökés:z.sé.g
ge! helyben ellnté2ihetök -
nyolc éve foglalkozik. Tanfo. 
lyamokon, kónyvekből tanul
ta meg kezdetben, mit is kell 
tennie ahhOCE, hogy jót tegyen, 
örömet szerezzen má9oknak. 

A TT-elnökl megbízatást 
megtmtelc5 feladatna'k tekinti. 
A kötelességtudathoz azonban 
meleg érző szíve - ebből fa
kadó j ndulata, segítőkészsé
ge pAroeul. Saj4t ilgvének 
tckttú mftldffl MMzségef _.. 
lyet el kell itaUznf, mások lr
dekében. öreaek, nyugdíjasok, 
betegek, gyámoltalanok, el
esettek - a rászorultak érde
kében. 

Ha mo-' olvasná e sorokat, 
bizonyára szerényen jegyezné 
meg: könnyű irányítani azo
kat az embereket, akik ma
guk ts azfrvel-lélekkel �•égzík 
társadalmi megbizatásukat. 
Ez !gy igaz. A Jó munka ered
ményét a Társadalomblztosl
tási Tanács tagjai e,o Uttesen 
·allhatJák ma11t1kénak. A di

cseret n«n vitatható el. 
Az ·nzetlen azonban 

szívóssággal. erős akarattal Is 
párosult a TT-eln személyé
ben. Sok mú IIIIZOftl/ho:I M• 
,onlóan ó fi 1711et't!M!kef u,,el. 
fatwl. 'Ml!'ld megannyi ld6t, 
energiát k!wetelö felad 
Amikor arról van sz6, hoo 
mégis melvik feladatát vépi 
leqszívesebben, tö� Ml
kül mondja : 

A feladatok:, amelyek min- - l\1indeg11iket. ha másokon 
dig adottak, nemcsak egy em- segíthetek. Jóleső érzés látni 
bert kívánnak. Egész appará- az emberek örömét, melyhez 

Vancsakovszkl Istvinnf 

én is hozzájárultam, és Jól
esik hallani köszönö,.rovalkat, 
mell11el azt úmerik el, hOfll/ 
blznak bennünk, számítanak 
ránk. Nincs annál jobb érú1, 
mint máaokon segíteni • -
vallja. 

Valóban. A TT-munkát nem 
lehet ridegen, pusztán köteles
ségérzetből ellátni. Ahhoz rnáa 
Is kell. Mérhetetlenül nagy• 
tokú s:r.eretet az emberek, 
együttérzés a mások baja, 
problémája iránt. 

Feladatot jól megoldani, 
egész munkát végezni 
csalt így lehet. 

PáUDkú .Ka&I 



lffl. MARCIUS 3. MAGYAR VASUTAS 

BÁKOSBENDEZIJN ÉVTIZEDES PROBLÉMA 

Mikor teremtenek emberhez méltó 
szociális körülményeket? 

Zabanyzók belyell ütöll-kopoll mosdótálak - Hetvenöt személyes új faház� kibasználatlaaal 
Rákosrendezőn a tél akkor 

is nehéz próbára teszi a vasu
tasokat, ha nincs hó is  fagy
pont fölött tanyázik a hőmérő 
higanyszála. Éppen elég, ha a 
csontig ható északi szél végig
nyru,galászik az állomáson. A 
felsö forgalmi irodától az al
sóig terjedő másfél kilométe
res távon semmi sem állja út
ját tombolásának, s a teher
vagonok alkotta széljárta „fo
lyosókon" szinte hösies helyt
állással végzik éjt nappallá te
vő munkájukat a k.ocsirende
zók, saruállítók, váltóórök, 
gépkisérők és a többi fontos 
beosztás ,,katonái". 

- Semmi e-,1: - legyinrenek 
a fiatalok, de azért a gurítási 
szünetekben ők is csak oda 
húzódnak a vágánycsoportok 
közé telepített. azbesztlemez
ből épített beállókhoz. ame
lyekben egy-egy vaskályha 
árasztja a meleget. 

SzeTeny melegedók, az már 
szent, de azért mindenesetre 
:különbek, mint a pár évvel 
e?.előtt itt látott, a dolgozók 
által hulladék deszkából, ócs
ka bádogokból eszkábált ka
lyibák. A mostani melegedők 
építéséről már az igaz[{atóság 
gondoskodott, s a kálvhán kí
vül eey szék és egy kis asztal 
is elfér bennük. Igaz, hogy 
nagyon szűkösen. 

Téglás Mihály térfönök és Marozsl Sándor állomáslrányító 
megbeszélik a guritásra kerüÍö szerelvények sorrendjét 

mondja Bali Ferenc. - Saj- hatunk választ ar,-a a kérdés
nos, a már eveklcel ezelőtt el- re, hogy nem volna-e célsze• 
készített építési terv megvaló- rú valamelyik ugyancsak fon
sítása elmaradt, s 1967-ben az to$ létesítmén11 hátrányára a 
építkezést megelőző közigaz- rendezői építkezést idóben 
gatási bejárás után sem kez- előbbre hozni. 
dódhetett meg a munka. Ké-
sőbb már csak az történt, 
hogy a kiviteli terveket éven
ként bemutatták az állomás 

u'i t 't " ,L �L gazdasági és mozgalnú veze"" '/1. a vasa OSnOra11aD tóinek, s minden -maradt a Té

A tíízreadészet 
közbeszólt 

Rákosrendező másik na.gy 
gondja a lél'<Z<'imhiány. Ezen 
segítenek a MA V szinte va
lamennyi iga7.gatóságáról ide 
rendelt vasutasok. 

Némi haladás tehát van a 
múltihoz képest, de az ütött
kopott mosdótálak aligha 
gy621hetnek meg bárkit aITól, 
hogy a szociális gondoskodás 
folyamata befejezett lenne. 
Különösen ha tekintetbe vesz
s.zük, hogy melg víz csak úgy 
kerülhet a .Javorokba", aho
gyan a vasűt óskoraban : a 
mozdonyról kéregetnek egy• 
két liternyit a munka utáni 
w;ztálkodáshoz. 

giben. Jelenleg 1975-re igénk 
egy 350 személyes, fekete-fe
hér öltözővel, fürdővel, orvosi 
rendelővel ellátott szociális 
épület megteremtését, de a 
sok korábbi igéret meg nem 
tartása miatt már erröl is ne
héz beszélni a.z em.berek
kel . . .  

Nehéz. de be-.zélnl kell. 

- Bízony, nélkülük meg
akadna a 1nunka, s még csak 
a pihenőnapokat sem tudnánk 
kiadni saját s:emélyzetünk
n,ek - jegyezte m Szalóki 
István. 

- Ami ezt Illeti, elhelyezé
silkről, ellát· ukrol is nekún.k 

Beszélgettünk például Komá
romi Ferenccel, aki Gyuláról 
van itt kirendelésben már egy 
éve. Legényember, családra 
nincs J!Ondja. A sarusokat 
megillető 3000 forint köiiili 
fizetésből - ő mondta - úgy 
él, mint Marci Hevesen. A téli 
védőruhát megkapták, mele
gítő itallal rendszeresen ellát
ják őket, a munkát pedi.g -
ugyancsak saját szavaival -
egyenesen élvezi. 

A sátoraljaújhelyi Tömő 
Imre és Rusznák János is 
egy éve saruzik már Rákoo
rendezőn. A sá:rospa taki Sze
mán Gézával egybehangzóan 
jelentik ki:  ,,A pénzünk meg
van, s ez a legfontosabb." 

Hét végi üzemszünet 
a gurítóbaa 

A ror-z.sgárda tagjai közül 
Jaziniczky Béla, aki egysze
mélyben váltókezelő és kocsi
rendező, éppen harminc esz
tendeje szolgál ezen a pálya
udvaron. Régi társával, Ken
deres Ferenccel együtt kezrlte 
vasúti pályafutását. Szerintük: 
„az utóbbi években biztositott 
pihenőnapok a magunkfajta 
dolgozók megbecsülését jel,ké
pezik." 

Kéri Sándor külsős forgalmi 
szolgalattevó azt a egítőkészsé
get meltatta, amelyet a rende
zőiek a Hámán Kató vontatási 
főnökség részéről a vonatgé
pek és a tartal k mozdonyok 
idejében törtinő kiadásánál 
tapasztaltak. I- mét mások a 
swlgálati felsőbbség által feb
ruárban űjból elrendelt hét
végi ii.ze-mszüneteken mérik le 
dolgozókról való gondosko
dást. s ezt is ooszefilggésbe 
hozzák a 1 8  saruzó és kocsi
rendező szocialista brigád ja
vuló eredményével. 

Szász Ferenc 
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Szigetvári sikerek 
Január 1 1-én zajlott le az 

állomásviz,sgálat Szigetvárott. 
A felvebt jegyzőkönyv arról 
tanúskodik. hogy 1972-ben 
nemcsak az elvégzett munka 
mennyisége nőtt, hanem a 
munka minősége is javult. En
nek alapján nem ok nélkül re
ménykednek az állomás dolgo
zói, élükön Francsics József 
állomásfőnökkel a tavalyinál 
jobb osztályzat megszerzésé
ben. 

Bérjavítás háromszor 

- ElsósOTban a bérek fo• 
lyamatos emelésén érzékel
hetjük tavalyi munkánk sike
reit - mondta az állomásfő
nök, amikor arra kértem, fog
lalja össze az 1972-es eszten
dő legfontosabb eseményeit. 
- Aprilisban., júliusban és ok
tóberben, tehát három fázisban 
rendeztük az állomás dolgozói
nak bérét. Van olyan áru
pénztárosunk, aki 650 és olyan 
személypénztárosunk, aki 600 
forint fizetésemelést kapott. A 
váltókezelők. raktárnokok. for
galmi szolgálattevők esetében 
is igyekeztünk többet adni. 
mint a.mennyi a bérügyi ren
delkezésekben a166 határként 
szerepel. A bérintézkedések 
kedvező hatása az őszi idény
ben megmutatkozott. 1971-hez 
képest 1300 kocsival több le-, 
illetve feladásunk volt és 
21 200 tonnával megnőtt a be
rakott áruk mennyisége, még
sem volt különösebb fennaka
dásunk. Növekedett az egy 
kocsiba berakott átlagos súly 
is, 181 kilóval. Mi.ndezek eLle
nére. egy kocsi mozgatására 
átlag négy perccel kevesebb 
időt használtunk fel, mmt a 
megelőző évben. Lényegesen 
csökkent a kaosiálláspénzes 
órák száma, amiben persze ré
sze van szállítópartnereink 
jó hozzáállásának ls. Allomá
sunk teljesítette az 1972-es cél, 
kitúzéseket, ezért bízunk az 
elismerésben. 

Két szocialista brigád is dol
gozik az állomáson. H-14 tag
gal. Mind a fOTgalml. mind a 

kereskedelmi briqád teljesítet
te összes vállalcr.�át. ezért a 
termelé-;i tanácskozás feljogo
sította őket a szocialista cím 
viselésére. A város különböző 
üzemeiben működő több bri-

gáddal szerződéses k.2.pcso'l.at. 
ban állnak. köz.tük a 12. szá
mú Volán és a Gabonafelvá
sárló VáUalat. szocialista bri• 
gádjai'Val. 

Növekvő forgalom 

Az elmúlt évben végzett 
munkát - a Szigetvárhoz tar
tozó összes szolgálati helyet is 
bevonva - értékelte a szak
szervezeti bi.z,ottság, ezenkl
vül két alkalommal a hely! 
pártszervezet is. 1972-ben a 
városi párt-bizottság is felkér
te az állomásfónökséget az 
utolsó három év munkajának 
ismertetésére, hogy minősítse 
az ott folyó gazdasági és poli
tikai tevékenységüket. A be
terjesztett jelentést elfogadták 
és több határozatot hoztak. 

1973 január elsejével 
Mozsgó és Csertó állomások 
megszűnte következtében -
Szigetvár körzeti állomássá lé
pett elő. 

- Ez mintegy háromszáz 
kocsival növeli éves viszony
latban a forgalmukat - tájé
koztatott Francsics József. -
Ez a növekedés különösebb 
gondot nem okoz. mert adott
ságaink jók; az ötödik vágány 
mellett megfelelő rakterület
tel rendelkezünk. Arra viszont 
számítanunk kell. hogy a ta
valyi 1074 vagon cukol"'I"épa 
helyett az idén már kétszer
ennyit rakodnak, és a konzerv
gyár. valamint a gépjavító ter
melése is bizonyára fokozódik 
ebben az esztendőben. 

Bizakodó hangulat 

Ez tehát azt jelenti, hogy idő
ben fel kell készülni a megnö
vekedett feladatokra. A feb
ruári termelési tanácskozások 
már ennek a gondolatnak a 
jegyében zajlottak le Szigetvá
rott is. 

- Egyelőre nehézséget tá
maszt, hogy két váltókezelői 
hely betöltetlen. Noha a fizetés 
- a város többi üzeméhe-z ké
pest - nem alacsony - mon
dotta az állomásfőnök. - De 
megtaláljuk a módiát, hogyan 
tudjuk a m unkaerőhiányt pó
to1ni . • .  

S ez a bizak<Xlás már az idei 
év sikereinek z4loS?a. 

Schöffer Jenő 

Van itt a téren néhány 

Jól tudják ezt a szakszerveze
ti bizott<;ág tiszt éi:(viselői, & 
különböző mühelybizottsá,gok 
széles körű b1zalmihálózatá
nak tagjai. Az emberek ugyan
is iól dolgoznak, és - mint 
mondják - számolnak. A 
számításokba azonban köny
nyen hiba c-'lÚszik. ha nincs, 
aki korriJ!álja a hibát. Lás
sunk te-hát egy llyen hibás 
,.számítást", amit a helyszí
nen hallottunk : 

kell gondoskodni - füzte hoz- �--------------------------------------
zá az szb-titkar. - Sajnos, 
ahány kirendelt dolgozó, szin
te annyi pontjil.n laknak a fő
városnak, összezsufolva a pá
lyafenntartási és egyéb lakta
nyákban, jóformán megtűrt 
vendégekként. Ezért 11emreg 
fölépitettunk e(Jll 75 szemé

szabványméretű kis kőépület 
is, jól záródó ajtóval, bizo
nyos mennyiségú öltözőszek
rénnyel, tisztál:kodásra azon
ban ezek!ben js maradt - a 
lat1or. 

Bali Fe1"en.c, a pályaudvar 
szakszervezeti bizottságának 
titkára, aki kísérőnk.k.é szegő
dött ,.télnéw" látogatásunk 
alkalmával. ös:<zeráncolja 
homlokát, és mélyet sóhajtva 
mondja : 

- Hej, ez a mi egyik ler,-
11.agyobb gondunk, az öltöző
mosdó hiánya. Szó se róla, 
van itt mosdó meg öltöző, 
csak éppen nem felet meg a 
követelményeknek. 

S már vezet is a régi épület
be. ahol Szalóki lstt•án állo
má"főnök-hel:vettes némi ví
gas7képT)en elújsá�olia, hogy 
itt is van már változás. 

- A főnökség és a s=ak
s::ervezet h-11tározott fellépésé
re sikerült vi!Lanybojlereket 
beszereltetni. A gond azonban 
csak kissé mérséklődött, hi
szen a női fürdő közvetlenül a 
szabadba nyi1ik, s a bojler 
melletti �zúk fülkékben 
mindössze két zuhanyozó van. 
A túlsó olcialO'Jl, a férfiak 
helviségében nagyobb öSsztel
jesltményúek a bojlerok, és 
több a zuhanyozó csap is. de 
a műszakonként itt dol�ozó 
70-80 embernek núndez édes
kevés, Mire a létszám negyed 
része letusol. elfogv a meleg 
víz. Ezért kell a kocsirende
zókn.ek, sarusoknak beérniök 
a Zavarral . •• 

Tízmillió forint? 

- A legutóbb ismertetett 
terv szerint a kcrszerü öltö
ző-mosdó tízmillió forintba ke
rülne. Mi, rákos-rendezői 
vasutasok ennek az összegnek 
évente többszörösen megke
ressük az árát. Tavaly pél
dául 30 millió 606 ezer forin
tot takarítottunk meg a nép
gazdaságnak azzal, hogy az 
innen indított 713 248 kocsi 
tartózkodási egységidejét 2,33 
órával csökkentettük, kocsin
ként. A menetrend szerinti in
di!ásban vállalt 66 százalé
kot 82,24 százalékra javítot
tuk, az egy guritott kocsira ju
tó sérülési érUket pedig a 20 
filléres megengedhető átlag
ról 13 fillerre mérsékeltük. 
Akkor miért nem jut nekünk 
tízmillió forint már most az 
építkezésre? 

Az adatok pontosak, a vég
ső következtetés mégis sántít, 
mert figyelmen. kívül hagyja, 
hogy a kiváló eredményeket, 
köztük a kocsitartózkodási 
idő rövidítését azok a milliár
dos nagyságrendű beruházá
sok is elősegítették, amelye
ket a vasút korszerűsítésére, 
új Diesel- ér vmamosmozdo
n.11ok beszerzésére, a vonalak 
villamosítására fOTd!tott a 
MAV, illetve a népgazdaság, 
miközben - ezzel együtt -
országszeTte épültek és épül
nek a sok tízmilliós érrekű 

·Ez a probléma rányomja swciáÚs létesítmények, orvosi 
bélyegét az állomáson végzett rendelők, rendelőintézetek, 
politikai, szakszervezeti-moz- ruhaszárító alagúttal is fel
galmi munkára is. A termelési szerelt öltözők-mosdók, mun
tanácskozások, taggyűlések kásszállások, szolgálati laká
unos-untatan �>!sszatérő témá- sok, tízemeletes lakóépületek, 
;ci. hogy mikor épül Rá�o�- tanműhelyek, oktatótermek, 
ren-dezón korszerű szociális művelődési házak könyvtá
létesítmény. Közben fel-fel- rak biztosítóberen,dezéssel el
iltik fejüket � teljesen téves, lát�tt szolgálati helyiségek a 
tarthatatlan nezetek. vasutasoknak. Mindez nem je-

- Ezeklcel következetesen lenti azt, hogy nem lennC' 
s:embeszállunk, s igyekszünk sfü-e-ős a rákosrendezói prob
megért�tnl, hogy felső szer- lémákat megoldani. Sőt : 
veink érek óta szorgalmazzák csakis az összes beruházás 
• probl.éma megoldását - pontos szá.moo,vételévcl kap-

i 
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Céltudatosan az élre törtek. • • 
lyes, csinos, tái,:zs, t·ilágos, jó Komló nemcsak azért mo- !amennyien elismerésre mél
beosztás1i faházat a k rendeltek cialista bányászváros, mert mi tóan végzik feladataikat. A ke

és a helybeli Je,gén�·emberek építettük - miután az 1950- reskedelmi szolgálat dolgozóit 
szállásául Mire azonban be- ben ide érkezett „első fecskék" tömöritő Petőfi brigád például 
költöztek volna a kényelme- négy kockaházzal lerakták a márciusban egy napot áldoz 
sen. kultúráltan berendezett további fejlődés alapjait -, ha- majd névadója eml.ékére, a 
szobákba, a tűzrendészeti ha- nem azért Js, mert lakói szo- másik két brigád pedig támo
tóság az olaiká!yhák miatt cialista módon élnek. Főként gatja az elsősorban kulturális 
megtiltotta az épulet haszná- szocialista módon dolgoznak. jellegű kezdeményezést. Az 
latbavételét. Azóta is üresen S közéjük tartoznak a,� itt le- ilyen és ehhez hasonló vállaiá
áll, s benne a fürdószobákat telepedett vasutasok is. Szól- sok teljesítésének ismeretében 
sem használhatja senki . . .  jon ezúttal róluk a krónika ! mégis azt mondhatjuk, hogy az 

Az épilletet P<"l"SZe neme&ik elmúlt évben a Berén11i szocia-
olajk:ályhával, hanem gőzzel is Baleset nélkiil . .. 

lista brigád érte el a legkivá-
fűthetnék. mert egy közeli, lóbb ereliJnényeket. 
öreg, használaton kívüli vas- Az 1972_es évet kiváló ered- Ennek a brigádnak Vadász 
úti ház pincéjében ott szo- ménnvel zárta állomásunk. Jmre főintéző a vezetője. Az 
morkodik a nagyteljesítmé- Leginkább azonban arra va-

1972-es helytállásról a követ
nyű gőzkazán. Aki látta. gyunk büszkék, hogy nálunk 

kezóket mondja: 
mindjárt eszébe jut a re<n sem személyi, sem tárgyi bal- - Sikeresen. zártuk az esz• 
közmondá� : - Lehetetlenség tendöt, de ez az időszak sem 
nincs, C9ak tehetetlenség. eset nem fordult elő. volt „fenékig tejföl". Néha 

Azért persze, még ezek Állomásunkon négy szocia- olyan dolgok történtek, amire 
után se gondolja senki. hogy a lista brigád tevékenykedik. nem is számítottunk, máskor 
pályaudvaron szolgálatot te!- Három a forgalomnál, egy a meg buzgalmunk, igyekezetünk 
jesító vasuta�ok elégedetlenek kereskedelmi szolgálatnál. Va- rosszul sült el. Akárcsak év 
vagy kedvetlenClk lennének. -------------- végén, az első hónapokban be

tegség tizedelte sorainkat, s a 

Gurulnak a kocsik . . .  
()WTI Fotó ::: Bajkor József felvételei) 

hiányos létszámmal is el kel
lett végezni a munkát, meTt a 
bánya teljes k:aipacitással ra
kodott. A felpaprikázott, ide
ges hangulatban sokszor ne
héz volt igazságosan állást 
foglalni, de semmi esetre nem 
akartuk „magyarázkodással" 
elfogadhatóvá tenni az olykor
oly'kor kialakulóban levő ku
darcainkat . . .  

Bírálat, nevre szölóan 
A Berény!-brigácinak a mun

kaversenyben éveken át nteg 
kellett elégednie a második 
hellyel, tavaly viszont közös 
akarattal az első helyre tör
tek. Annak ellenére, hogy ta
vasszal, az első negyedévi ér
tékeléskor, a többi brigád tag
jai - ha nem is utcahosszal 
- de előttük jártak. 

- Különösen a nyáron ala• 
posan megbírá.ltuk azokat, 

okik lazítottak - folytatta sza
vait a brigádvezető. - Ha va
laki nem úgy végezte munká
ját, ahogy kellett, azt „megke
reszteltük". Tartottuk magun
kat a köZTT19ndáshoz: a sértő
dött majd a sa;át kenyerén fog 
megbékélni. S igazunk lett . . . 

- Persze, ne gondolja sen,
ki.. hogy a végén minde-n si
mán ment. Mert a vasútnál 
nincs olyan munkahely, ahol 
simán, könnyen mehetnek a 
dolgok. Ezzel mindig szembe 
kell néznünk. Komlón is még 
a régi, a megszokott az ural• 
kodó. A technika U.,"Yan tért 
hódít Díesel-mozdonyok 
közlekednek. biztosítóberende
zést kaptunk - de ez még 
csak kezdet. Végeredményben 
tehát a „régivel" kell egy ideig 
az „újat" szolgálni, s ez soha, 
sehol nem lehet könnyű fel
adat - jelentette kl Vadász 
Imre. 

Mindig többet! 
Egyszerll szavak, de okos 

beszéd. Az efféle érvelések 
mindig elegendőnek bizonyul• 
tak ahhoz, hogy kérésre vala• 
mi többletet, kötelességen fe
lüli pluszt nyújtsanak a brigád 
tagjai. A társadalmi munkák 
sem estek nehezükre, és nem 
feledkeztek meg az olyan kö
telességekről sem, amelyeket 
csak a szív diktálhat. Amikor 
például az állomás három 
dolgozója tragikus baleset ál• 
dozata lett, ők voltak az elsők, 
akik úgy osztoztak az özve
gyek, árvák fájdqlmában, hogy 
a seg!tségükre siPttek. 

Hát ilyen a Berényi s-zocia
lista brigád Komló teherpálya
udvaron. � ilyenek a másik 
két brigádba tartozó vasutasok 
is. Komlóiak. Azok közé tarr 

to2'Mk, akik a szocialista bá• 
n11ászvárost építették • , • 

Keztyús István 
Komló 
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A kollektív szenődésról tonócskoztok Sz.,.den 

Minden vasutas érdeke 
egymás testi épségének védelme 

Közügy lett a MÁV gazdálkodásának alakulása 
A szegedi igazgatósághoz 

ta11tozó szolgálati helyek veze
tói, párt- és szakszervezeti ve
zetők, valamint a központi 
dolgozók képviselői 1973. feb
ruár l-én Szegeden vitatták 
meg a kollektív szerződésben 
foglalt előírások betartását, a 
soron levő feladatokat. 

Függelékben szabáfyoztálc 
Dr. Elek György, az igazga

tóság vezetőjének helyettese 
számolt be a kollektív szerző
désben foglalt jogok biztosí
tásáról. a kötelességek telje
sítéséről, az elért eredmé
nyekről, az előforduló hiá
nyosságokról és a további fel
adatokról. Bevezetőben el
mondotta, hogy helye nek bi
z9nyult az az elgondolás, 
amely a központilag megha
tározott irányelvek alapján 
az egyes kérdések részletes 
rendezését vállalati szintre 
bízta. A vállalati snbályozá
si rendszer kialaldtása - a 
vállalati beszámolók rendsze
resítésével - lehetőséget adott 
a szocialista demokrácia fej
lesztésére. A kollektív szerző
dések végrehajtásával. vala
mint a módosítás tervezeté
nek megvitatásával kapcsola
tos munkaértekezleteken a 
dolgozók részt vettek, azokon 
észrevételeiket, jav3.slataikat 
elmondták. A dolgozók bevo
nása a munkaviszonyaikra �•o
natkozó szabályok kidolgo
zásába nagyban hozzáMrult 
ah hoz. hogy saiit Ül'/IJÜknelc 
tekintsék a MÁV gazdálkodá
sának alakulását. 

A beszámoló a továbbiak
ban részletes tájékoztatás'. 
adott a szegedi igazgatás� 'l 
területén a kollektív szerző
déssel kapcsolatos eredmé
nyekről és a megoldásra váró 
feladatokról. 

Az igazgatóság vezetője a 
szakszervezet területi bizott
ságával egyetértésben a 
kollektív szerződésben megha
tározott keretek között - a 
szegedi igazgatóságra i:onat
kozó eltéréseket függelékben 
szabályozta. !gy például a 
távgépirók és telefonközpon
tosok kötelező munkaidejét, 
az utazó személyzet havi tá
volléti óráinak felső határát 
és az egyes munkakörökben. 
havonta elrendelhető túlmun
ka felső határát stb. 

A függelékben történö sza
bályozás megkönnyítette a fen
tiek végrehajtását és ellenőr
zését. Előfordult - mint az a 
beszámolóból is kitűnt -, ho,zy 
a rendelkezéseket nem minden 
esetben tartották be. Túllép
ték például a távolléti óra, a 
túlmunka és a munkahelyi ké
szenlét engedélyezett felső ha
tárát. amelyek betartására a 
jövőben nagyobb figyelmet 
kell fordítani. 

Mego!dásra v6r6 leladatoA 

Az igazgatóság gazdálkodá
sa a munkaidőa!appal jónak 
mondható, hiszen a.z egy főre 
;utó havi munkaórák száma 
évről évre fokozatosan csök
ken. 1972-ben 2,10/o-kal volt 
kedvezőbb az előző évinél. A 
vontatási szolgálatnál a diese
lesítés, a forgalmi szolgálat
nál az egy fős és vonatkísé
rő nélküli vonatok számának 
növelése, valamint egyéb té• 
nyezők hatására csökkent az 
utazó személyzet szolgálati 
órája. A forgalmi utaz6sze
mé!yzetnél 1972-ben az egy 
főre eső havi átlagos szolgálati 
óra 223, a vontatási utazók
nál pedig 231 óra volt, amely a 
bázisévhez viszonyítva 4,3, il
letve 80/n-os csökkenést ered
ményezett. A fentiek hatására 
a távolléti órák száma is ked
vezően alakult és a bázisév
hez viszonyítva 2,2, illetve 
6,70/o-os csökkenést mutat. 

ben meghatározott túlórák fel
ső határának betartását. En
nek eredménye, hogy 1972-ben 
az egy főre ;utó túlóra 17,1%
kal kedvezőbb volt, mint 1971-
ben. 

11 milfi6 forint 
premi:zá!ásra 

A beszámolóból az is ki
tűnt, hogy a vezérigazgatóság 
által 197 2-ben rendelkezésre 
bocsátott bérfejlesztési keret 
teljes összegét az új bértétel 
alsó határának biztosítására 
kellett fordítani. Ennek ered
ményeként a szegedi területen 
7958 dolgozó - az összlét
szám 60 százaléka - 1,9 millió 
forint béremelést kapott, amely 
főleg a forgalmi é vontatási 
utazók. váltókezelők, egyes 
forg�lmi nem utazók és ügyin
tézői kateqóriákn11 jelentke
zett. Mivel ez az összeg a bér 
differenciálására nem adott 
lehetőséget, ezért az egye te
rületeken jelentkező bérfe
szültség részbeni feloldását a 
különböző prémiumrendsze
rek keretében igyekeztek ren
dezni. 1972-ben mintegy 1 l  

millió forintot fordítottak pre
mizálásra, de ielentós volt azaz 
összeg is  - több mint egymil-

lió forint -, amelyet az őszi 
forgalmi feladatok sikeres 
végrehajtása érdekében, célju
talom keretében fizettek ki. 
A 8741 fővel dolgozó 748 szo
cialista brigád munkája ered
ményének anyagi elismerésére 
1,2 millió forintot fordítottak. 

A vasúti törzsgárda kiala
kítása, letelepítése, valamint 
a dolgozók lakásproblémái
nak megoldása érdekében 
1972-ben közel 3,3 míl!ió fo
rint értékben nyújtott segít
séget az igazgatóság. Ebből az 
összegből 47 dolgozó részére 
biztosítottak családi ház ép1-
tésére, társasházi lakás vásár
lására, valamint társasház és 
szövetkezeti lakás építésére 
kölcsönt. Még így is csak 35-
400/o-ban tudták a jelentkező 
igényt kielégíteni. A fentieken 
kívül még 41 dolgozó részére 
biztosítottak szolgálati lakást 
az elmúlt évben. 

A beszámoló végül megálla
pította, hogy a kollektív szer
ződés célkitűzései és szabálvai 
helvesnek bizonyultak. Me�a
lósításukra az alapvető felté
telek megvoltak. amelyhez je
lentős segítséget nyújtottak a 
pártszervezetek, a szakszerve
zet területi bizottsága. vala
mint a szakszervezeti bizott
ságok és KISZ-szervezetek. 

1912-/Jen a forgalomnál fordult elő a legtöbb halálos baleset 

A vasútn.ál tavaly minden 
vonatkozásban csökkent a 
személyi sérüléssel csonkulás
sal, halállal végwdött üzemi 
balesetek száma. Ennélfogva a 
munkavédelmi tevékenrsé
get eredményesnek és haté
konynak tekinthetjük. 

Lássuk a számokat. 
1971-hez viszonyítva kett6-

vel ke1:esebb halálos baleset 
történt, és öttel csökkent a 
csonkulásos üzemi balesetek 
száma. Az egyéb balesetek 
mennyisége 1 12-vel s a kiesett 

munkanapok száma is 5741-
gyel kevesebb. Az egységnyi 
1étszámra (1000 főre) jutó bal
esetek száma 20,6 fő, vagyis 
17-tel kevesebb, mint tíz év
vel ezelőtt. 1962-ben volt. A 
balesetek gyakoriságában ta
pasztalható ilyen mén·ű csök
kenést biztató eredménynek 
tekinthetjük. A sérültek átla
gos gyógyulási ideje a?..Onban 
még mindig túl magas : 33,8 

n,ap. s ez jóval több. mint egy 
munkahónap. összesen 5 és fél 
munkahétnek felel meg. 

Minden lehetőség adva volt 
A baleseti helyzet részletes 

elemzéséből a statisztikai ada
tok tanulmányozásából és a 
vizsgálatok oorán szer:rett ta
pasztalatokból egyaránt azt a 
következtetést vonhatjuk le, 
hogy a súlyos, halálos és cson
kulásos balesetek száma - a 
kedvező irányzat ellenére -
még mindig túlságosan ma
ga•-. 

A szak.ágazati elemzésból 

balesetek ellen. mert ennél a 
szolgálati á gnál alakult a leg
kedvezőtlenebbül a baleseti 
helyzet. Az előző évhez ké
pest 4-gyel több halálos bal
eset fordult elő, vagyis össze
sen 24, ami 50 százalék.a ( !) a 
vasút egész területén, az ösz
szes szolgálat! ágnál bBkövet
kezett halálos baleseteknek. 
(A szegedi igazgatóság forgal
mi osztályának következetes 
harca. munkavédelmi tevé
kenysége bizonyítja. hogy en
nél a szakszolgálatnál. Illetve 
a legves?.élyesebb munkát 
végző kocsirendező! munkánál 
is lehet jó eredményeket elér
ni. a baleseteket csökkenteni.) 

mozdonyelőkész!tést és javí
tást végző dolgozók körében 
történik a balesetek egyne• 
gyed része. Oka általában a 
helytelen technológiák alkal
mazása, szabálytalan munka
végzés és az utasításellenes 
magatartás. Hangsúlyozzuk, 
l1ogy a felügyeleti tevékeny
ség szigorításával mindezek a 

balesetek elkerülhetők, meg
előzhetők lennének. 

Elgondolkoztató az is. hogy 
a vontató járművek, vontatási 
telepek, műhelyek. eszközök 
korszerüsödése. arányuk nö
vekedése mind ez ideig nem 
eredményezte a baleseti hely
zet elvárható javulását. 

A járműjavító szakszolgá
lat területén - bár a súlyos 
balesetek csökkennek - ál
talában kedvezőtlen irányú 
Yáltozást mutat a stati ztika. 
Ez elsősorban abban fejező
dik ki. hogy hárommal emel
kedett az 1000 főre jutó bal
esetek száma. Főként a Land
ler Jenő. a szombathelyi, a 
székesfehérvári és az Eszaki 
Járműjavítóban tapasztalha
tó nagymérvű emelkedés. hol
ott o=ágos visronylatban 
csökkenő tendencia érvénye
sül. 

Lehecsüük az intelmeket 
A vasútüzem egészére vo

natkozó életkori elemzések 
azt mutatják, hozy a balesetet 
szenvedett dolgozóknak csak
nem fele a 30-5/l live. k kor
osztályához tartozl,.. A bal
esetek 31 százaléka 30 éven 
aluliakkal történt. A nödol
gozók aránya 7 százalék. 

kitúnik. hogy az építési és 
pályafenntartási szakszolgá
lat területén tapasztalható leg• 
inkább a csökkenő tendencia. 
Csaknem ezerrel e5ökkent a 
kiesett munkanapok száma. 
mig az előfordult balesetek 
száma 44-cyel kevesebb. Kü
lönösen kedvező. hogy 1972-
ben ennek a szakszolgálatnak 
a területén néggyel ket'eseb/J 
halálos t•égú baleset történt, 
mint 1971-ben. Ennek ellenére 
i magasnak tartjuk az elő
fordult balesetek számát. fő
ként. ha fig�·elembe vesszülc : 
minden lehetőség adi·a i•an 
ahhoz, hogy a felelős munka
helui vezetők és a beosztottak 1 szofoálatuk körültekintőbb el
látása esetén a balesetek túl
nyomó többségét megelözhet
ték rolna. 

A halálos balesetek kedve
zőtlen alakulásával szemben 
csökkenés tapasztalható az 
egyéb adatoknál. A forgalmi 
és a kereskedelmi swl�álat 
területén ugyanis 67-tel keve
sebb baleset fordult elő. mi'lt 
az előző es-ztendőben. s a ki
esett munkanapok száma Is 
csökkent 8100-zal. Szomorú vi
szont, hoE!V a �zaks7.oll!álatnál 
197 3 első két hónapjában már 
öt dolgozó t•esztette életét 
baleset köi•etkeztében. Leg
többjük fiatal. cs.-ilftdos dol
gozó volt . . .  

Alig változó jellemzőként 
kell figyelembe vennünk. hogy 
a több éves. sót. több évtize
des s-wlgálatl idővel rendel• 
kezc5 dolgozóknál a veszélv 
mt-�zoká,;a. a felelósséE(érzet 
elalvása. tompulá�a. az int,el
mek lebecsülése és a kellően 
át nem gondolt c-selekedetelt 
idézik elő a le11;több balesetet. 

A hármas évforduló - Pest. Buda, Obuda egyesítésének 100., 
Petöfi Sándor születésének 150. és az MHSZ megalakulá�ának 
25. évfordulója - alkalmából jubileumi vetélkedöt tartottak a 
Landler Müvelödésl Házban. A jármüjavitó KISZ-bizottságá
nak közremüködésével rendezett ntélkedö döntőjén készült ez 

a képünk. A játékvezetó: Vajek Róbert 

FELFÜGGESZTETT SZABADSÁGVESZTÉS 

vasúti kocsik rongólósóért 
A MA V-nalt évente leg

alább hárommillió forint kárt 
okozó vasúti rongálók lelep
lez.ése közérdekű. de - nem 
könnyú feladat. Mire a bűn
cselekményt felfedezik, a vo
nat tovarobogott, valamelyik 
állomáson hagyva a markába 
kuncogó barbárt. 

A Tolna megyei vasutasok 
és a rendőrség jó kapcsolatá
nak eredményeként két, ma
gáról megfeledkezett fiatalt 
értek tetten kocsirongálás 
közben. Mindketten pincehe
lyiek. A két 17 éves legényke 
a falujához közeli Szakályba 

bító körülményként értékelte. 
hogy az efféle barbarizmus az 
utóbbi időben sajnálatos mér
tékben elharapózott a fiata
labb korosztály körében. A 
Szekszár.di Járásbíróság még
is kétévi próbaidőre felfüg
gesztette a szabadságvesztés
büntetés végrehajtását. mivel 
mindkét fiatalkorú példásan 
helytállt a munkában és az 
okozott kárt még a büntető
eljárás tartama alatt teljes 
egészében megtérltette. 

Az ítélet jogerős. 
B. Z. 

Többek kö7.ött Putz Péter 
pályamester, Papp G11uláné 
takarítónő. Szabon Károly 
előmunkás és a vágán}·ok kö
zött dolgozó vagv ott figye!
metlenül közlekedő más vas
utasok gá-zolását elüt<két. 

Ennél a szakszolgálatnál 
t"rtént az idei év első halál"S 
balesete is. amelynek a 24 
éves Varga Istt,án pályamun
kás lett az áldozat.a. Az ő bal
esetét Is feltétlenül meg kel
lett volna pontosabban : 
m e g l e  h e t e t t v o ! n a ! -
előzni. 

A forgalmi és a kere,;kedel
mi szakszolgálat területén kell 
a legtöbbet tenni a halálos 

A halálo balesetek emelke
dése a budapesti és a pécsi 
Yasútigazgatóságnál követke
zett be. míg a csonkulásos 
balesetek száma a szombat
helyi és a debreceni ietaz�ató
sá�l emelkedett. Többek kö
zött életét vesztette Sápi Pál 
29 éve,o; kocsirendező Köbii
r.ya-felsőn. Révész László 43 
éves raktári munkás Kőbá
nya-teher pályaudvaron, Baly 
Péter 20 éves váltókezelő Sze
meretelep megállóhelven. 
Dobos Miklós 32 éves forgal
mi swl„álattevő Inota gyárte
lepen. Ezeket a baleseteket is 
figyelmesebb szolE(álattal el 
lehetett volna kerülni. 

A vasúti üzemvitel zavarta
laságát biztosító J&,.anság. ki
pihent állapot "ZÜk.'>él!essél!ét 
ezúttal is han!!súlv<rmi kíván
iuk. Az elmúlt �vben mind 
ket•esebb balesetnél fordult 
elő alkoholos befolyásoltság 
közrehatása. Ez örvendetf'S ie
lansá'!'át biztosító j67anság, ki
s-zol,rálat fonto,s,sáeára ismét 
és im1ét vi,;sza kell térnünk 
mindaddig. amíg eevetlen ha
lálesetet okozó körülménvt ;5 
ítq lo7.á<. alkohol fogyasztása 
idéz elő. 

Ami a jövöt Illeti :  nap-

M 
• k J I :I L J_ J J iainkban ai; eg�z vasútra ki

DZgÓ Járműve TŐ leUgtá,nj te1e1őt1enség teriedö intézkedé5ek és töre!c-
vé-sek valósulnak meg a tö

személyzet tagjai mo-zgó vo- kéletesebb. hatékonyabb mun
natról. mozdonyról leu(lrál- kavédelmi tevékenvség sw
nak vagv nem veszik fig�·e- mélvi és tárgyi feltételeinek 
lembe. hogy a szomszédos vá- mel!teremtése érdekében. A 
l'!ányon is vonat közlekedik. kormány 2019.'1971. 57.,ámú ha
fgy haltak meg 23-24 éves. tározata valósul meg mind
illetve 40 esztendős járműve- ez-zel. Tennivalóia mindam·
zetők. nviunknak van. mert köz0S 

A gépés,�ti szakszolgálatn:íl 
a halálos balesetek száma ket
tővel kevesebb. a csonkulásos 
baleseteké azonban eggyel 
emelkedett. Ezen a területen 
is az alapt•ető munkavédelmi 
előírások durva megszegése 
miatt ismétlődnek halált, rok
kantságot előidéző balesetek. 
Többek között azért. mert a 

Szembetünő továbbá, hogy a célunk az emberek életének, 
gépészeti szakszolgálatnál a testi épségének megóvása. 

látogatott. A községben - a ,----------------------------------------------------
presszóban keverttel, az állo
máshoz közeli italboltban 
sörrel szolgálták ki őket. A 
tetemes mennyiségű alkohol 
juttatta eszükbe. hogy a MÁV 
korábban meg;bírságolta őket. 
úgy vélték. itt a bosszú ideje. 

Érdemes lefülelni a népvagyon rongálóit 
Ezer forint jutalmat adott át 

a miskolci igazgatóság vezető
je annak a vasutas dolgozónak, 
aki leleplezett egy vagonfosz
togatót, amint éppen hét üreg 
sört emelt ki egy kocsiból. 

A BCM térségében üzembe helyezték 

az új távktnlt;' és biztosítóberendezéseket 

E kedvező eredmények mel
lett azonban akadnak még 
problémák Is. Az egyenlőtlen 
havi munkaidőkeretet a ha
vibéres fordulószolgálatos dol
gozóknál Is eredményesebben 
kel! alkalmazni, ugyanakkor 
tovább kell csökkenteni a 18 
órát meghaladó szolgálati utak 
számát. 

Augusztus 27-én történt 
mindez. A két fiatalkorú előbb 
egy tucat izzót csavart ki he
lyéből. s nagy hangoskodás 
közepette valamennyit kido
bálták az ablakon. Ezt köv<?
töen a s7.emélykocsiban talál
ható tájkép és reklám véd5-
üvegét zúzták be. Mielőtt le
szálltak volna. leszaggatták az 
első osztályú kocsi három 
függönyét. Ezer forintot me!(
haladó kárt oltoztak a társa
dalmi tulajdonban. 

A Szek-szárdi Járá bíróság 
mint a fiatalkorúak büntető
bíróságának dr. Vass Gábor 
tanácsa vonta felelősségre a 
bűntársakat. A járásbíróság 
Tolna megyei főügyészség vég
indítványával egyezően ron
gálással összefüggő garázda
ság bűntettében marasztalta 
el K. Jánost és V. Józsefet. A 
bíról'ág mindkette.iÜket négy
hónapi szabadságvesztésre 
ítélte. A járásbíróság súlyos-

A miskolci Igazgatóság terü
letén szerencsére ritka jelen
ség az árudézsmálás. a vagon
fosztogatás. Anr.ál gyakoribb 
viszont a személykocsik ron
gt.lása. Az c1múlt évben is több 
mint félmiUt6 kárt okoztak a 

lcocsirongálók a nép i-awoná
ban Csak vlllanyégóbő! ha
vonta átlagosan 1100 forintot 
érő mennyiséget zúznak szét 
vagy vlsmek el a kocsikból. 

A vasutas dolgozók s?..Olgá
lati kötelessége, hogy vigyáz
zanak a kocsik tartozékaira, 
berende-..ésére. Az igazgatóság 
vezetése úJy határozott. hogy 
az erkölcsi Plismerésen túl ju
talomban i.S részesíti azokat, 

akik lelep!e�ik a kocsirongáló
kat, a vagonfosztogatókat. Egy 
jegyviz.;;gálót 1500 forint juta
lombar, részesítettek a közel
múltban. mert leleplezett négy 
fiatalkorút, akik ötezer forint 
értékű kárt tettek az utazásuk
ra swlgáló személykocsikban. 
Ötszáz forint jutalmat kapott 
a kocsirendező, aki lefülelt 
egy utast, amiért az hamutar
tót akart hazavinni a személy
kocsiból. 

Keveset' tudják, hogy az a 
civil utas is _jutalomban része
sül, aki a társadalmi tulajdon 
ellen vétó kocrirongálót, fosz
togatót leleplezi és átadja a 
szolgálatban lévő vasutasnak. 
rendőrnek Az ilyen utas az 
ország területén bárhová, egy 
útra szóló (oda-viSS2a) Ingyen
jegyet kap. Aki súlyosabb bűn
cselelanényt leplez le, e juta
lom háromszorosában része
sülhet. 

Február 8-án adták tit ren- tős munkát végzett a posta 
deltetésének a Beremendi Ce- pécsi hálózatépítő üzeme is. 
mentmú végleges v:1súti táv- Beépítésre került 21 darab 
közlő és biztosítóberendezéseit. fényjelző, egy önmúködő 
Amint erről pécsi tudósítónk fénysorompó, két félsorompó
- Halmai János - beszámolt, val kiegészített fénysorompó, 
a Beremendi Cementmű ál- egy mechanikai sorompó és a 
lomás és BCM gyártelep. va- megelőző kábelezési munkák
lamint a nagyharsányi pál:,,a- nál 30 km kábel. Az új táv
elágazás fényjelzős berende- közlő berendezések biztosít
zéseket és korszerű távközlő iák. hogy a térség forgalmát 
berendezéseket kapott. irányító Beremendi Cement-

Az üzembe helyezett beren- mű állomás jó távbeszélő
dezések a közvetlen vasútbiz- kapcsolatot tud fenntartani 
tonsági követelmények mellett BCM-gyártelep. Nagyharsá:iy 
a közút-vasút sz!ntbi>ni ke- és Beremend állomásokkal. a 
resztezéseinél felszerelt fénii- Pécs-Villány vonalszakaszon 
és félsorompókkal a közúti levő állomásokkal és a vonal 
közlekedés bi.ztonsigát !s szol- pécsi menetirányitójával is. 
gálják. Az UJ berendezések A Beremendi Cementmű álterveít a MAV Tervező lntézet lomáson a forgalmi szolgálatkészítette kivitelezésüket a tevő már az uJ hangerősítő Pécsi TBFF végezte. A !égve- berendezéssel adhatja utasízetékek felújításával jelen- tásait az ott dolgozók részére. 

Az igazgatóság vezetői cé
lul tüzték ki a túlmunkában 
történő foglalkoztatások csök
kentését és a kollektív szerző
désben, valamint a függelék-
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Kántor György főfelügyelő Hová vezet a bizalmatlanság ? 
„kijárta" a forgalom iskoláját Március 8-áal, a nemzetközi 

nőnapon jelentk.etik majd 
szolgálatba néhány heti beteg
állománya leteltével Ibrányi 
Gyózöné, Pusztaszabolcs állo
más irodakezelője. Nem is em
lékszik rá, hogy e-zelőtt mikor 
volt utoljára beteg. Január 
végén azonban - miután visz
szatért Hajdú5ZOboszlóró1, a 
szakszervezet kultúrmunkásai
nak iskolájáról - váratlanul 
kezébe nyomták a fels-z.ólítást, 
hogy adja be felmondási kérel
mét, mivel betöltötte 55. élet
évét. E'Z viselte meg idegeit, s 
azóta az orvos által adagolt 
injekciók tartobták benne a lel
ket. 11:s az a hit, hogy a va6Út 
vezetői mégiscsak embel"Séget, 
meg-értést fognak tanúsítani 
irányában, akárcsak régi főnö
ke. 

főnök íróasztalához, hogy s:z,o!. - Az itt eltöltött néhány h6-
gálatra jelentkezzék. nap alatt megnézte-e egyszer Itt 

- Mit mond majd a fónö- a főnöki szoba falát díszító ok• 
köm? Mennem kell-e vagy ma- leveleket? Amelyek mind-mind 
radhatok? - tanakodik, és az  itt dolgozó vasutasok mun-
gondolatban talán így képz.eli káját, elért eredményeit dicsé-

donsült nyugdíjas visszate
kint a megtett útra, hogyan ér
tékelné a munkáját? - kér
deztem. 

Fiatalos derű 

árad egyéniségéből 
- Sokszor nehéz volt, de 

nagyon szeretem a vasutat, és 
m111dig tudtam örülni az ered
ményeinknek. A szívesen vég
zett munka pedig sohasem me
ríti ki az embert. Ha egyik nap 
el is fáradtam, másnap már 
jókedvvel kezdtem újra a szol
gálatot. Sokszor hallunk mun
kahelyi légkörről, ahol „kiké
szülnek" az emberek. Nálunk 
sohasem alakultak ki ilyen fe
szült helyzetek, bár közismer-Kántor György ten mozgalmas terület a for-

Mennie kell, 
vagy maradhat ? galom irányítása. Vezetöim - Nem olyan derúsen kez- nyugodt, megértő, emberi Igen, Orosházi Ferenc, aki dödött ez a pálya, mint aho- hangja, a munkatársak egymás most már Hegyeshalom állogyan most elköszönök tőle. iránti segítőkészsége mindig másfőnöke, megmondta: 

el a fogadtatást: rik 
- Kedves Ibrányiné elvtárs- Á. válaszból azonban az de-

női Ma, a nőnapon, amikor a ' rült ki hogy Varga József kép.. 
gyengébb nemhez ta.rtozó mun- telen �egérteni:  a teg;obb, teg. 
katársainkat szeretettel 1oi- célszerúbb vezetői elgondolások 
szönttük, önt is az állomásunk is csak mások véleményének 
minden dolgozó nőjét megille- figyelembevételével születhet• 
tó tisztelettel üdvözlöm. �v!l1- nek meg, s azok végrehajtásá
lom, szégyellem azt, rum tör- hoz a vezetőnek meg is keU 
tént. Még csak meg sem kér- nyernie a beosztottak segitő
deztem önt életének várható készségét, elsősorban a közve�
alakulásáról . . . len munkatársakét. Enélkül 

Birony, ha Varga József ál- még a történelem legnagyobb 
lomásfőnök elbeszélgetett vol- hadvezérei sem értek el gyó
na néha, nemcsak Ibrányi Gyó- zelmet harci sikereket. Anná1 zónével, hanem a töl>bi beosz- inkább csúfos bukást. 
to!=f,jával _Is, köztük a mozgal- Vizsgálatunk egy dolgozó nő 
m1 �eze�okkel, r�rt:osokkal, panaszával indult. de csakha-a ket-három évtizede Puszta- mar kiderült, hogy a háttérben szabolcson dolgozó vasut.asok- egy teljesen hibás vezetői ma• kal - �hogyan • az �den gatartás következményei hú• szolgálati vezetötöl elv8;I'h;ató zódnak meg Ez okozta. hogy -, akkor ne.m .. !enne ne hány Varga Józsefi azt sem tudta -hónapos fonoki ténykedése tT' k k '  dezt _ ml készteután szinte helyrehozhatatla- t �; á 1:

r 
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"nét a további 

Több mint két évtizedes új
gágírói pályafutásom alatt na
gyon sok6zor volt alkalmam 
cész;t venni nyugdíjas búcsúz
tatáson. Ilyenkor rendszerint, 
ha nem is nagyoo megörege
dett, de azért elfáradt embe
rekkel találkoztam. Olyan 
nyugdíjba menőkkel beszélget
tem a legtöbb esetben, akik 
ugyan fájó szívvel vettek bú
roút szolgálati helyük meg
szokott, szeretett közösségétől, 
de belülről azért már vágyód
tak a nyugdíjjal biztosított pi
henés csöndes harmóniája 
után. Ezért hatott rám szinte 
a meglepetés erejével a minap 
Kántor György főfelügyelő 
nyugdíjas-búcsúztatása. Vidám 
hangulatban fogadta régi 
munkatársai. barátai köszön
té6ét, s a fehér asztal mellett 
- a Déli pályaudvar oktató
termében - megtartott kis 
ünnepsé�, néhány „hivatalos"' 
megemlékezé-itól eltekintve, a 
cievetéstól volt hangos. 

Tizenöt évig volt 

főmenetiráoyító 

Már csak azért sem, mert tu- feloldotta a feszültségeket. lajdonképpen nyomdásznak lnnen, 6 a kiegyensúlyozott - Gizike, maga addig do!
készültem. Egy éves betúszedő életmódból ered tehát a fiata- gozhat ezen az állomáson, amíg 
segéd voltam, amikor 1933-ban, los dera, amely a négy évtized kedve tartja. Maga sok megbe
mint sokan mások, én is mun- alatt átélt idegfeszültségek el- csülést kiérdemelt vasutasdi

nul elrontott, elmérgesedett 1 1 
r
ál

n
tr
yi yow 

légkör szo g a a. • 
,.Gizike segítsége nélkill soh(r. 

nem tudtam volna eljutni 
gyermel.eim isko!áztatásáig" 
- frta Dunaújvárosból Lu• 
kácsházi Istvánné visszkereső, 
aki Ibrányiné egyik húga_ és a 
szintén vasutas férj hirtelen 
bekövetkezett halála óta l'gye
dü! neveli fialt. Az alacsony 
résznyugdíjból nem jutna er• 

Megalázó hangnem 
kanélküli lettem. Szerencsém lenére is szinte árad Kántor nasztía tagja, ezenkívül a Ma már a helyettesével, az 
volt, mert a vasútnál felvettek, György egyénbégéból. Sipos MAV--ot, mint általában a 1942 óta ,,tt szolgáló Okos Já
bár csak raktári munkásnak a József, a KűH vezetője a ba- munkáltatókat, sem.miféle ror- nos felügyelővel, az egyik párt
Nyugatiba. Ennek is nagyon ráti hangulatú búcsúztatón vény nem kötelezi arra, hogy alapszervezet titkárával csak 
örültem, mert fiatal voltam é"l nyíltan kimondta: .,Nemcsak a ne foglalkoztasson olyan do!go- Jevé1ben vált szót. A forgalmi előttem állt az élet . . .  Jól munkád, a segltséged hiányzik oot, a.lc:i - nem úgy, mint más szolgálattevőket Jépten-nyo
ment a labdarún<\s. A BVSC- nekünk, Gyurikám, hanem a jó ebben a korban - csupán mon megalázza, e-zért azok 
ben fociztam, ll. osztályú és kedélyed, a humorod is, amivel öregségi résznyugdíjra szerzett azonnali áthelyezésüket kérik. 
országos t·asutas bajnokságot mindig felvi!lan11oztál bennün- igényjogosultságot alig tlzéves A vezénylötiszt, a rendelkezők is nyertünk. S ahogy szerét ket." Csipetnvi szemrehányás munkaviszonyával · · ·  és más reszortosok szakvonali 
ejthettem a tanulá•mak, abban is lapult ebben, hogy „miért ó, mennyi örömmel töltötte munkáját nyíltan és indokolat
is igveke7.tem helytnllnl. t,zy kellett már nyugdíjba men- el Ibrányinét a biztató szó ! S lanul becsmérli. Parancsuralmi 
először a Délibe kerültem táv- ned" - de azért Fülöp Fe- azután egymer csak mindennek e!képzeliéseit megpróbálja rá
írásznak, mald az önállósító renc osztályvezetővel együtt végeszakadt. Vagy mégsem ? erőszakolni a szakszervezeti 
viz,;gám letétele után e11\ször mindannvian szívből kívántak Most majd elválik. amint oda- bizottság titkárára, Sebc5k 
trd, majd Nag11tétény-Diósd hosszú és boldog életet az el- áll ismét Varga József elé, az Györgyre is, aki pedig nem 

Pedig az ünnepelt, Kántor 
György, fómenetirányftó több 
mint 43 éves vasúti szolgálat 
után búcsúzott, amit az utolsó 
percig fordulószolgálatban töl
tött. S hogy milyen munkahe
lyen ? A Vasúti Főosztály 81A 
osztályán, fómenetirányítóként. 
közvetlenül együttmúködve a 

Központi üzemirányító Hiva
tallal. Nyugdíjba vonulásáig 
több mint másfél évtizedet töl
tött ebben az egész vasútháló
zatot átfogó, sok-sok gonddal, 
problémával járó munkakörben 
Kántor György. A sok „ideg
munka" közepette sem vált 
ideges emberré, s ez igen nagy 
szó egy főmenetirányítónál, aki 
a hálózat „karmestere" . . .  

- Mindannyian nagyon sze
rettük Kántor elvtársat - súg
ta nekem az asztal mellett 
Marján Károli/, a Központi 
Üzemirányító Hivatal Landler 
szocia1I ta brigádjának vezető
je -, mert a legnagyobb fe
szültségek közepette is deriís 
tudott maradni és széle! k?rti 
tudásfoal igen so.,,.:it segített 
nekünk. 

Emlékezés rég múlt időkre 
Kántor György a vasútnál 

töltött több mint négy év-tize
dére emlékezett: 

állom:ison dr,l<iozh,n, mint for- köszönő főmenetirány!tónak. igazgatóságból alig néhány hó- csupán régi, tapasztalt vas-
galml szolgálattevő. L. J. napja odahelyezett új állomás- utas, hanem a községi tanács és 

- Hallottuk, hogy Ferenc- ...--------------------------� a párt-végrehajtóbizcttság tag
városban 1,- dolgozott - ve- ja is. Megtörtént továbbá, hogy 
tettem közbe, s erre így !oly-

950 vasutas 1· o'e tkezett ve'rada'sra 
az állomásfőnök nem volt haj-

tatta : ._ 1  landó elismerni a z  egyik dolgo-
- A felszabadulás után ke- z6 - Horváth József - sok-

rültem oda és a lerombolt pá- Jármi Zoltán srocialio;ta bri- kéntes és ingyenes véradásra, esztendős kocsl
re

o
dez� szo

lg
:

-
lyaudL·ar újJáépttését-el kezd- gádvezető fd'.,,v a nyomán, hogy személyel;en, vérével já- lattal kiérdemelt kork ve

zr;; • 
tűk a munkát. Amikor megin- amely a szociali la brlgádveze- ruljon egy nép felgyó,;yu!ábá- �t. ezért a szaks::erve�et u
dult a forgalom, térfelvigyázó t,'ik január 12-i értekezie én hoz.. dapesti területi blzottsagá""f lettem a ferenci rendezöben, hangzott el Zahony állomáson, A két napra tervezett vér- kellett a nyugdíja=tatás ügy • 
azután forgalmi terfelvigyázó. ktizel ezer onkéntes véradó je- adónapon csaknem technikai nek etin.dításál>a beavatkoz ·a. 
Sztahanovista okleveleim, jel- lentkezett véradásra a Vörös- zavart okozott a felajánlott vér vényeim, melyeket akkor kap- kereszt helyi szervezeténél. fogadása. A járási véradó köztam, ma is kedves emlékeim. A szervezés lebonyolításánál pont orvosainak és dolgozói-1953-ban korvasúti menetirá- jeleskedő vorö,;keresztes és nak napi 14 órás múszakot nyitó lett, majd fómenetirányí- szakszervezeti aktlvis ák soha kellett tartaniuk a MAV rentó a budapesti Igazgatóságon. nem tapasztalt tömeges jelent- delő beseg!tésével február l-én Kántor György tehát kijárta a kezés tanul lehettek, Máskor és 2-án, hogy az összegyújtött forgalom Iskoláját, amíg a is volt toborzás véradásra 212 liternyi életet jelentő záközponti irányításba került. 350--400 jelentkAz/ivel. Most hanyi vér eljuthasson majd 

- Most, ha már mint új- 950 ember iratkozott fel ön- oda, ahová szánták. 

Szövetségesek nélkül ? 

Pista hácsi utolsó vonata . . .  

Amikor a szerkesztőségünk 
által elkezdett vizs�álat során 
Varga József állomásfőnököt 
is meghallgattuk, megdöbben
tett bennünket az a már-már 
beteges bizalmatlan<ság, ame
lyet ki tudja, honna„ hozott. 
Akkor amikor vasutunknál a 

vezetÚ minden szinten a biza
lomra épül /el, s amikor dönt6 
jelentőségú kérdés, hogy a 

vezetés különböző szintjén. va
lamint a vezetók és a beosztot
tak között milyen az együtt
mGködés. miként lehet éges. 
hogy Pusztaszabolcs főnöke 
csak csupa rosszat mondhat -
beosztásra való te1tintet né1kül 
- a munkatársairól ? 

Magas, ósz hajú férfi Hor
váth I. István. Az 1. jelzőt a 
neve meLlé még régebben ra
ga,,ztották munkatársai a vas
útnál. Most már akár el is 
hagyhatja, ó az egyetlen Hor
váth I5tván a Déli pályaudva
ron. 

Igen, mert ott van még 
szívvel, lélekkel, ha a vonatok 
nélküle indulnak is Pécsre, 
Nagykanizsára, Szombathelyre, 
Tapolcára. Mint szakszervezeti 
bizalmi m-ég szeretne sokáig a 
munkatársak között tevékeny
kedni, mert néhány hete, ha 
jelképesen is, elbúcsúzott tő
liik. Nyugdíjba ment. 

1945-ben lettem jegyvi7Jsgáló 
Budapest-Déli pályaudvaron. 

Szerette ezt a munkakört, 
pedig a:kkor ppen a legrosz
szabb idők járták. Még moot is 
jól emlékszik a háborús évek
re. A bombáz;ások alatt nagyon 
sokt;zor állították meg a vonat
ját légiriadó miatt. Azután, 
amikor megkezdődött az újjá
építés, jött az ablaknélküli, fú
teLlen, világítatlan vonatozás 
időszaka. A személykocsikat 
sokáig az átalakított teherva
gonok pótolták. 

- Kelenföldön vettük fel a 
munkát - moodja. - El6szö1' 
a vágányokat hoztuk helyre. 
Biatorbágy!g, majd Bicskéig 
indítottuk az el 6 �&ratokat. A 
Déli pályaudvar teljesen ro-

mokban hevert. Onnan csak 
később indultak vooatok. 

1945-ben lépett be a szak
szervezetbe, azóta is aktív tag
ja. Jó munkájáért helyez;ték a 
MA V Budapesti Igazgatóságá
ra, s öt éven át vizsgáló fóka
lauzként dolgozott. Később 
visszament a Délibe, ahol vo
natvezető lett. 

- Ma már könnyú a fiata.
foknak - folytatja. - Tanfo
lyamokon, fizetett munkaidő
ben tanulhatnak. Ezzel szem
ben mt amit tudtunk, szolgá
laton kívül, önszorgalomból 
sajátítottuk el. Úgy szereztük 
meg a szakvizsgákat. 

Tolatós tehervonattal kezdte, 
és csak később j::rt személy-, 
gyors-, és expressz vonatokon. 

Szép útvonala volt a Balaton 
mindkét oldalán. Azt mondja, 
minden egyes út külön él
ményt jelentett számára. Kü
lönösen n agy örömmel néze
gette, hogyan szaporodnak 
gombamódra a hétvégi házak, 
gyarapodnak a szállodák. 

S elmond még valamit : 
- A feleségemmel is itt Is

merkedtem meg, a Déliben. 
ö 1951 óta vasutas, ;elenleg 
személypénztáros. Fordul66zol
gálatot teljesít s én ls forduló
ban utaLtam. De ez soha nem 
okozott nekünk problémát. 
Ennyi év alatt megszoktuk 
mind a ketten, hogy első a. 
munka, a. kötelesség. Megszok
tuk azt is, hogy nincs kará
csony, nLncs ünnepnap. vasár
nap, ha szólít a kötelesség. 

* 

Meg is kérdeztük tőle: 

re . . .  

Az szb egyik legiobb 

aktivistája 

Pusztaszabolcson meggyö-
zöd tünk továbbá arról is, hogy 
lbrányinét nem csupán szána• 
lomból kell szolgá!atban meg• 
tarta,ii, és mérlegelni. hogy 
édesapja ugyanott mozdony• 
vezetöként élte le életét, s test
vérbátyja - az apa példáját 
követve - Vác vontatási fö
nöke. másik húga pedig a MA V 
Vezérigazgatóság üzemlrányí• 
tó hivatalában dolgozik. Mert 
ezen túlmenően ó becsület
tel látja el irodakezelói szol• 
gálatát és szakszervezeti tár• 
sadalmi munkáját. 

- Nem szabad figyelmen 
kívül hagyni. hogy állomásunk 
sz<i.,szervezeti bizottságához 
198 nyugdíjas vasutas is tarto
zik - mondotta az szb-titkár. 
- S Ibrányi Győzőné olyan. 
aktivista. aki mindig kész ar: 
ra, hogy részükre megfelelo 
kultúrprogramokat szervezze'II.. 
Ha kell, odaül a zongoráhOz ls, 
hogy jobb legyen a műsor, vl• 
dámabb a hangulat . . 

Nagy kár, hogy az állomás• 
főnök · nem ennek megfelelően 
tájékoztatta feletteseit a buda
pesti vasútigazgatóságon. ami� 
kor egy dolgozó nő kérte. hogy 
felmondása ügyében v-é.gül is 
ott döntsenek. 

De talán még nem késő a 
hibát jóvátenni . , . 

Kovács Jlzset 

Január 27-én reggel 8 óra 
09 perckor futott be utolsó vo
natjával Keszthelyró!. a Déli
be, menetrendszerű pontosság
gal. Örömmel és szomorúság
gal vegyes érzelmekkel jött vé
gig a vonattal a pályán, s ez az 
érzés akkor oldódott fel, ami
kor meglátta a végállomáson 
őt váró kollégákat, vezetőket. 
Virágcsokrokkal várták. Rakk 
Kálmán, állornásfónök, Szabó 
Sándor oktatótiszt, Veres Géza 
vezényl6tiszt, aki az állomás 
párttitkára is, és még n agyon 
sokan, a régi és az új munka
társak közUl. 

A hivatalos búcsúztató már-
cius 3-án lesz. Horváth István 
már kezd „berendezkedni" a 
pihenés éveire. Szép kertje 
van, ott tevékenykedik majd. 
Van egy kis saját lugasa, 
büszke a borára. De szolgálat
ban soha nem látták inni. 

Utazás előtt és utazás után 

Hogy milyen volt az élete? 
A mindig rendhez. fegyelem

hez szokott emberek nyugal
mával meséli : 

- Vasutas családból szár
mazom, édesapám altiszt volt 
Budapesten, a MAV Igazgató
ságon. Jómagam Bicskén szü
lettem, ott is kezdtem a vas
útnál 1937-ben pályamunkás
ként, s egy év múlva kerültem 
Ferencváros állomásra vonat
fékezőnek. A szakvizsgák után 

Horváth István vonatvezető (a kép bal szélén), Rakk Kálmán 
állomásfőnök. jókívánságait hallgatja a. búcsúzó munkatársak 

gyürüJében 

Nyugdíjba vonulása alkal
mából Kiváló dolgozó kitünte
tést kapott, amelyet a kollek
tíva szavazott meg részére. Az 
a kollektíva, amelynek tagjai 
várják. hogy minél gyakrab
ban jöjjön vissza közéjük, s ha 
teheti, segít>sen, a szakszerve
zeti bizottságnak Is. 

Az egyenruháját szépen. ki
kefélve eltette a. szekrénybe. 
Egy dolgos, szorgalmas, becsü
letes élet emlékeit 6rzl. 

Rácz Judit 

EDESSÉG ET,  
AJÁNDÉKOT,  
TRAFIKÁRUT 

nagy választékban vásárolhat az 

� U TA S E LLATO ;i'  
pályaudvari pavilonjaiban 
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A „HA 5 KDT" jelentkezik . . . Vietnami műszak .után 
A Vasúti Fóosztdly második 

emeletéről esténként gvakran 
röppen az éterbe a lakoniku< 
jelentkezé,;: ,.Itt HA S KDT." 
Ez a hívójele a fóosztáh 
1,fHSZ Gorkij rddiósklubjá
nak. amely 1971. december 10-
én 10 fóvel alakult és ma már 
31 rádióamatőr tagja van. 

Az Országos Bé/cefanács üdvözlete 

a dunakeszi iárműiavít6 dolgoz6ihoz 

A klub célja az. hogy rá
dios előképzést adjon olyan 
fiatalokna.k. akiket ez az ér
dekes foglalko7.ás érdekel. 
Olyanok Is belekóstolhatnak 
a rádiózás tudományába. akik 
majd egysz.er. katonai swlgá
Jatuk Idején, a néphadserec;
ben kamatoztathatják ih·en 
irányú ismereteiket. Két va�
úti iskola növendékei közül 
számosan keresik fel a Gor
kij rádiósklubot : a Rippl-Ró• 
nai Szakközépiskolából és a 
MAV Híradástechnikai és 
Biztositóberendezési Szakkö
zépiskolából. 

Elmennek a diákok a s-zer
dai klubnapokra. s a többi 
napakon az úzynevez.ett „rö
vidhullám<HOk". az „URH
sok" és a technikai sz.akosz
tály tagjai jönnek össze. 

Rádió adó-vevó készülékük 
11 legko!"Szerúbbek közé tarto
zó svájci gvártmányú rövid
hullámú SSB típusú adó-vevő. 
Az URH-bPrendezé.;t a !o'Zak
osztály tagjai maguk éoít1k. 
Eddig heten szereztek „jogo
Jítvdnyt" a rddió adó-L'e>'ó 
használatára. enn •ien rendel
keznek már operátori ismere
tekki>l, A �ikeres vizsga letéte
le után lehet csak me!lkaoni 
azt az engedél •t. melynek 

alapján önállóan szabad az 
éterben „kalandozni". 

Márciusban lesz ismét ,·izs
ga a KPM-ben. és erre újabb 
10 rádióamatőr nevezett be. 
Ők is S7.eretnék megkapni, 
rádióamatőr s1.aknvelven : ,.a 

forgalmazdsí jogot''. 
A vasutas radi · ok egyéb

ként hírnevet és elismerést 
szereztek már maguknak. 
Rés::t vett a klub egy Pécsett 
rendezett nemzetközi URH
t•ersenyen, melyen ös.,usen 12 
e:er kilométert hidaltak át. 
Ez szép teljesítmény, mert 
URH-va1 a legnagyobb áthi
dalható távolság mindoosze 
380 km. Adott !dön belül 75 
ö« 7.ekóttetést kellett teremte
niük. hogy össz.eadódjon a 12 
ezer km. 

Rövidhullámú adó-vevővel e 
tá vo!ság sokswrosát is át le
het hidalni. A rövidhullámo
soknak sikerült már összeköt
tetésbe lépni Murmanszkkal, 
lrkutszkkal. néhányswr Kalí
fornláral és Japánnal is. 

1\-fo·t arra készül a klub, 
hogy e ,.. a közelmúltban a 
földgolyó másik felén fellőtt 
amatőr műhold segítségével. 
már a nyár folyamán. nagy 
távol,;.-\gra i URH- ·zekötte
téseket tudjanak létesíteni. 

A rádiós klub tagjai derek 
fiatalok. akik haszno�an. meg
i;:ondoltan töltik zabad ide
jüket. Olyan fiatalok. akik 
kltúnöen egye,;itik magukban 
a játékos szellemet a tudás
s.zerzés igénvével. 

Bermann I tván 

A munka zajától voltak 
hangosak február 17-én a du
nakeszi járműjavító üzcmcsar
nokai, mühelyei. Ezen a szom
bati napon ugyan szabadnapo
sak lettek volna az üzem dol
gozói, de a Nagy l.dszló ve
zette Juhász Gyula villany
szerel �zoclalista brfgild kez
deményezésére 1:letnami mü
szakot ,·állaltak. 

Az Ozem dolgozóinak közel 
90 százaléha ezen a szabad 
szombaton Is munkába állt, 
a tói a n mes e !tói vezérel
tetve, hogy a mű zak bérével 
hozzájáruljon a hó vietnami 
nép hazájának ujjáéplté éhez. 

A vietnami műszak alkal
mából levél érkezett az üzem
be az Országos Béketanácstól. 
A levél, amelyet dr. Sík E:nd-

A SierkeSitős�g üzeni 

Rl!vay Sándor, Solymosi László. 
Kovács e ba Dunakeszi : Halmai 
Jinos, P cs: Pál I lvlin. Kisvárdai 
Ján0,1, u� , al Sftn'2or. Bakó János 
Miskolc: Bec e Józs f Szob : Szfie5 
Ferenc Hatvan:  Debrecent Károly 
Rákos : {ISlcolc:c. Séndor Mát -
57al.ka • K Lajo AlsMrs : Pacz 
Józsc! Curt!cl : Eny<"dl Sándor BD. 
Déli pu.; Marostn Pál, Kiss Jánoe 
Debrecen: I evf'lelk�t lapunk anya• 
gához relha znáJJuk, 

Rehák C� rgy, Budapest: Pálla 
T1bor, Ferttlszen111llklós : Bold.lzsár 
Gyula, Békéscsaba : racz J ózs<>r. 
Curtlcl: Papp József, Babócsa : Bó
dogh l!hály, Dombóvár: tnelel
ket Ulet k helyre to, ábbllottuk. 

Céllövőverseny fiataloknak NÉPSZERÜ A TÖMEGSPORT 

A miskolci jármújavit6 
fiataljai számára január utol
só napjaiban házi cél!ö,·őver
senyt hirdetett meg az MHSZ 
helví lóvészklubja, amelyen 
45 K• L-tag vett r{szt. 

el mögc.:te Ifj. Nagy Béla 
anyagosztályi dolgozó, vala
mint Januczkó László vasúti 
teherkocsi jav1tó lakatos. 

a székesfehérvári járműjavítóban 

A háromnapos verseny leg
jobb eredményét Hollár Ist
ván karbantartó lakatos érte 
el, de nem sokkal maradtak 

A 45 KISZ-fiatal versenye 
sikeres volt, ezért az MHSZ 
helyi lövészklubja a jövőben 
is rendez hasonló megmozdu
lásokat. 

Pál István 

A CÉL VÁL TOZATLA 

bejutni az NB I B-be 
Tt!li felkészUlés? Hos zú 

Ideig vegyes érzelmekkel fo
gadták ezt a fogalmat a BVSC 
labdarúgói. Sokkal inkább va
lami szükséges rossznak tar
tották, mint az eredményes 
évi szereplés biztosítékának. 
Az idén viszont változott a 
helyzet. Hogy miért? A kér
désre Marosvári Béla edzó 
vála,;zol : 

- Úgy érzem, minden ed
diginél szorgalmasabban ké
szülünk a bajnokságra, s ké-

csikre az ifjúsági válogatott 
várható mérkőzéssorozata 
miatt nem számíthatunk. 
Persze igaz Is, hogy a tavasz. 
szal már ÚJabb négy fiatal, 
valamennyien a katonaságtól 
szereltek le, áll a csapat ren
delkezésére. 

Bizakodásban, s 
hozzá, reális alapokon 
bizakodásban, tehát 
hiány. 

tegyük 
nyugvó 

nincs 

D. 1. 

A székesfehérvári jármúja
vitó tömeg porlbizottsága a 
múlt é·11 sportrendezvényeket 
a XX. nyarl olimpiai játékok 
jegyében �endezte meg. Az Ot 
karika - öt verseny rendezvé
nyeken - atlétikában, ú zás
ban. sakkban. osztahtenlszben 
és a kül!lnböző labdajátékok
ban - az üzem 150 dolgozója 
vett részt. 

A már hagyományos vas
utas, postás és közlekedési 
szak.mAk kispályás labdarugó
bajnok..-.ágban, amely a XXII. 
vasutasnapon került megren
dezésre, a 1drmüjavit6 csapata 
végzett az elsó helyen. 

€rdeket, küzdelmeket és 
nain kfü.onségsikert hozott a 
rr,úJt évben el ő fzben megren
dezett öregfiúk-labdarúgóbaj
nokság. Az üzem <:!'apata, ki
lenc cs.1pat közül. a negyedik 
helyet szerezte meg. 

A tömegsportblzottság jelen
the szerint ki. pályás labda
rúgásban összesen 120. aszta
liteniszben pedig 80 dolgozó 
vett részt a:, üzemben és a vá-

rosban megrendez.ett üzemi 
bajnokságokon. A természet
j ró túrák tcretében minte y 
3CO-an ismerkedtek az orszá,:t 
tájaival, nevezetességeivel. A 
társadalml erdei szolgálat el
látásában pedig hét alkalom
mal vettek részt, Dobos János, 
az Ozem dolgowja ezüstérmes 
túravez tő, Jelvényt szerzett. 

A t�megsport szervezésében 
és lrán)1tásában végzett jó 
munkája el meréseképpen 
Kiu latt•dn dicséretben és ju
talomba.1 részesült. 

szültünk az MNK-ra. Ez 1-----------------------------------------

utóbbit, sajnos, már csak 
múlt időben mondhatom, 
mert a legjobb 16 között, 
igaz, nagyon szoros mérkőzé
sen, kiestünk a Bp. Honvéddal 
szemben. Elózőteg viszont, s 
erre büszkék vagyunk, kiver
tük a kupából a szintén NB 
l-es Pécsi MSC-t. 

Amint az edző megjegyzi 
még, a Pécs elleni találkozón 
döntetlenre számltottak, mi
vel tudták, hogy a vendég
együttes jelenle" nem túl gól
erős csapat. Azt azonban 6k 
maguk sem várták, hogy a 
Szónyi úton 4:2 arányban 
nyernek. 

- Az MNK. bármilyen 
fontos esemény is egy kisebb 
csapat életében, nem föcél -
t.eszi hozzá Marosvári Béla. 
- Ennek megfelelóen termé
szetesen mi � a ba;noksdg 
fópróbdjdnak tartottuk ezeket 
a mérkőzéseket, mert minde-
nekelótt ott szeretnénk ;ól 
szerepelni. Jelenleg csopor. 
tunkban a negyedik helyen 
állunk, de mindössze négy 
pont a hátrányunk a vezető. 
vel szemben, s nem titkoljuk. 
célunk változatlan : fel;utni az 
NB l B-be. Ennek érdekében 
Igyekszünk mindent megtenni. 
mint ahogy. úa, érz.em. min
dent me!!tettürik már most. az 
alapozás időszakában Is. Kér
dés persze. hogy a jelenlegi 
játékosállománv mennyire 
lesz alkalmas a cél elérésére. 
hiszen két tehetséges flata
lunkra, Lazsdnyira és Törö-

Tevékenyek a vasutas eszperantisták 
Mint minden évben. az Idén 

Is összejöttek megbeszélésre a 
Vasutas Eszperantó Szakosz
tály vezetői és a vasutas esz
perantó szakcsoportok kül
döttei, hogy beszámoljanak az 
előző évben végz.ett munká
ról és megtárgyalják a kö
vetkező évi teendőket. 

vészetl és vetítetlképes, kül
földi városokat, építész.etet. 
tájakat Ismertető előadás 
ham;wtt el a rendszeres. he
ten.ként megtartott klubdél
utánokon. 

A C&Oportok nemzetközi te
vékenysége köréből említés
re méltó a Luganóban (Svájc) 

Az értekezleten részt vett mi>irtartott nemzetközi vas
dr. Mdtéffy József, a Magyar utas eszperantó kongresszu
Eszperantó Szövetsé,: elnöke. !IOn való részvétel. ahol tag
Kevevdri Béla. a SZOT mun- ialnk az eszperantó nyelv se
katársa Elfriede Kruse. a l!!tségével kötetlen be,lz.élge
Nemzetközi Vasutas Eszpe- tések keretében törekedtek ar
rantó Szövetség titkára. ra. hogy hazánk eredményei-

A tanácskozást dr. Pethes ről. népünk életéről eszpe-
lmre. a szakosztály alelnöke rantlsta vasutas Ismerőseik 
nyitotta mel?. Rllvld bevezető- helves képet nyerjenek. 
le után dr. Szegedi Mihdly. a Külön btzottsál? foglalko
szakosztAlv titkára lsmertette zlk a vasúti sz.akmal szókincs 
a ve-zetősél? beszámolóiát. fejlesztésével és nemzetközi 
Elmondotta. hogy a vasutas el?Veztetésével. A magyar vas
szakcsoportok az elmúlt évben utasoknak mdr van eg11 kis 
is eredménves munkát végez- terjedelm-11 szakmai sz6tdruk. 
tek. 15 tanfolyamon összesen de részt .vesznek a Nemzetk0-
166-an tanultdk a nemzetközi z.t Vasútegvlet (UIC) nagy. 
nyelvet. A legszebb eredmé• hatnvelvO szótárában fOl?lalt 
nyeket a debreceni csoport szó- és klfele�klncs eszpe
érte el. amelynek tagjai 61 rantóra való fordításában Is. 
hallgató részére S tanfolya- illetve ennek a munkának rá
mot vezettek. Dicséret illeti a luk e«Ö részét már el Is vé
csoporlot a múlt évi munka- l?ezték. 
!llés mel(t'endezéséért. A múlt évben Is megjelent 

A kulturális munkában a 1 MÁV flfvatalos Menetrend
közoontt csoport végzett i" lcönyvének lelmal?Varázata. 
munkát. A Ba11hy Gyula Klub- valamint a Vasútegészségüqy 
ban sok nyelvészeti, zenemű- c. vasútorvosl szaklap cikk-

összefoglalójának eszperantó 
nyelvú fordltása. 

Jelentős feladatot láttak el 
a vasutasok a múlt év Júliusá
ban lezajlott Hungara Kul
turfestlvalo (Magyar Kultúr
fesztlvál) rendezésében Is. 

Ezeknek az eredménveknek 
elérését. tagjalnk aktivitásán 
kívül a VaButasok Szakszerve
zetén k hathatós támogatása 
tette lehetővé. 

A beszámolót a C&Oportok 
kllldöttelnek hozzászólása 
követte majd Elfrlede Kruse 
BS6zony mondott elismerő sza
vakat a ma11var vasutas esz
perantisták munk4iár61. 

Kristek Pál 

MAGYAJI VASUTA!I 
a Vasutasok szaknervezeténetr 

lapja 
Szerkeszt! a szerkeszt� bl%ottsda 

Ftlszerkes%t0· Ouly6• Jiinos 
Felel& .. erkeszt6: Vlsl Ferenc 

Bterkent(lst<g : 
1068 Buclaoes, vt„ Beaczdr a. •1. 

Telefon : 
••ros1 : 2211-872 nzeml : lt-77. 

Kiadja 61 terles%tl : 
a Népsuva Lapkiadó VdllalAl 
Budapest VD„ !Ukóczl ót M. 

Telefon : Uf-Blt 
Levélcfm • 1994 Budapest 

Felel<'!a kiadó: Odbor Miirton. 
a Népszava Lapkiadó VAl!alat 

tgazicatója 
Csekkq?.'ámtaszámunk ! 

MNB 215-11 859 
Szikra Lapnyomda 

re, Lenln-békedijas, az Orszá
gos Béketanács elnöke Irt alá, 
így üdvözölte a dunakeszie
ket: 

„Az Orszdgo, Béketandcs 
elnöksége nevében forrón üd
vözlöm a jármújavitó üzem 
dolgozóit abból az alkalomból, 
hoOII a vietnami nép győzel
me üdvözlé.sére ünnepi mü. 
szakot tartanak. 

önkéntes felajánlásuk a 
vietnami nép Iránti te tvéri 
érzésük na� ·szerű kifejezője, 
olyan nemes cselekedet, 
amely méltó a magyar mun
kásosztály internacionalista 
hag ·ománya1hoz. 

Klvánok Önöknek, kedves 
elvtársak, munkájukban sok 
sikert, erót és jó egészséget!'' 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A m,•ataloe LIO tartalmdból a 

szaksz n.·e.zeu bizottságok és a 
dolgozók rtgyelm be ajánljuk a 
kll tkezc5k 1 

A 7, számból : 114 114il 1972, l. 0. 
A vezetöt.ovAbbk p1:6 tanfo!ya.raok
kal összeru�g(I d!Ja,:"81 és klll18é1-
vetésl k rd�lt. 

101 774 1973. 3. A. A Magyar Al
tamv utak.Dt mint munkáltatói 
terhelő társadalomblrto"1t4sl láru
lék e blrAIA nak és eJszámolMAnak 
. zabál� ozása tárgyában kiadott 
uu,shá• módosftua és lclegészlt<'se. 

1 011 775 1973. 3. . Az. elhalAlo-
Wtl ténvkges dol�ozónak "" 
nyugdíjasoknak a munkdltatóval 
szemben fennAIJ6 tartozá&alnak 
rendezése 

101 776 1973. 3. . A korkedvez-
ménnyel kapesolatos rendelkezé
sek államvuútl vé11rehaltá•a. 

101 111 1973. :i. A, Az Orust!II 
nvugdlJkorhatAr b töltbe után 10-
vAbbdolgozók nyUvAntartdsa. 

101 771.'1913. 3 A. A nyu11eUAt4 ok 
megllllao ásdhoz 1zn�es kere
,i;etl k1mut,t.'8nk hatartdOn be' 1 
törtl'nc5 megknld- a MAV Nyug
d!J Hivatal rlsRre. 

Lakáscsere 

- El •�lnfm a Gyill dti MAV
tetep�n levO kfot 111.oba-OSszkomfor
tos félemeleti lakAsomat tanA
r lra, etleg �•ystoba-összkomror
toe, tltonnan �ült. kllzoontl ra•� 
es MA V-lakllora. �rd klc'ldnl lehet· 

f-22 óra k zött H ,Df-lf-es Qzeml 
t tonon. 

Felhívá� 

As utóbbi ldGbea tllbb urtb•n 
Is t'c>fordult. hoc:, �Ut közbf'n 
lt z.akadt címzi• miatt a l\facyar 
Va utas ntm Jutott el ttndeltetf!ill 
h�lv6re. U,rutóbb .,,, seo darab 
új ig'ot tart•lmazó e oma, kerlllt 
vJ . z.a b&.! onlc) okbdl zt-rk zt� .. 
gtlokbf', F•lh1vtuk sza.ksztrvezt"tl 
blzott ,�alnk ••Jlófelelll •lnek rt· 
a-ve-lmét. ho,rv amennvlhtn a lap 
hlllnvn11Jan vagv t-•y,lta1Aban nt-m 
Prkt-7:lk fflf'I', kGz.OUlk 1zerke. �t6-
sfg-ilnkkel. 

- GyorsUott rakodás. A 
miskolci igazgatóság szert.árai 
1971-ben a részükre érkez.ett 
kocsirakományok 8,3 százalé
kát rakták ki késetten, ezáltal 
15 690 álláspénzes óra merült 
fel. 1972-ben viszont 11 532 ko
csi közül csupán 92-nek k9ett 
a kirakása, így a kocsiáJlás
pénzes órák s7.áma 1092-re 
c-. ökkent. A rakodások jó 
me zervezéséért különösen a 
sátorai jaujhelyl, a füzesabonyi 
é a Mi. kolc rendező pályaud
vari szertár dolgozóit Uleti 
dicséret. 

- Mostoha körülmények 
között dolgoznak a hatvani 
blokkmesterl szakasz dolgozói. 
A Szakszervezetek Heves me
gyei Tanácsának munkavédel
mi csoportja a munka beszün
tetésének elr„ndelél t és a fe
lelős vezetők megbünteté ét 
helyezte kilátásba. ha március 
31-ig nem gondoskodnak a 
swciálls helyiségek szabvány 
szerinti kialakításáról. A mun
káltató bárm!:yen ellenérve 
nem blr halasztó hatállyal -
szögezte le az SZMT határo
zata. 

- Helytállnak a hatvani 
e omópont fiatal vasuta al. Ezt 
állapította meg a kilenc KISZ
alapszervezet 1972. évi mun
kájának értékelésekor a cso
mópont ifiúsági szervezetének 
csúcsvezet6sé�e. Az értékelés
ben részt vettek a Heves me
gyei és a Hatvan városi KISZ
bizottság képvlselól Is. 

- A b lesetek csökkentés� 
beo klemelked-'J szerepet vál• 
laltak Kál-Kápolna állomás 
szocialista brigádjai. Figyel
mes szolgálatuk hozzáiárult 
ahhoz. hogy a sz.emélyl sérülé
sek folytán kiesett munkana
pok száma 1972-ben - az elő
ző évi 347-r61 - 183 napra 
csökkent. Baleset-elhárítási 
ténykedésért már három l,ál
kápolnal vonatvezetőt juta
lomban részesített a miskolci 
Igazgatóság vezetője, 

- RALALOZA , �em l!t
lvt1zede1 vas.11! szol14.lat után, 
nfgyévl tdlazo1g,1attal. munka 
ltl!zben bekllvetJ<ezett r01Szulléte 
miatt súllltott41< kórhizba a men
tők Luk.4cs P41 nzetc5 f(leUenllrt, 
■ ott néh4.ny óra mQlva meghalt. 
Haldllinal< h1re mindannyiunkat 
megrendltett. akik 15mert0k �ol
R4latkészsé11ét. emberségét. hlva-
1.4 szeretetét. amellyel ho zd fve
ken át segített a honArordulOkon, 
munkahelyfn. a Nyuaatl p4lyaud• 
var f(lnllkl eJ6nobá1ában Bar4tJa 
� párlfooója volt minden hazai 
é9 külföidt utt11:nak. va,utasnak 

j egyar!lnt, akt azul lépett be az 
�é��é� ;��!n �i� t2;i;

é

.
n

��1�: 
a ezért Orlzzllk meg emlékét , • • 

A Magyar Államvasutak 
Budapesti Igazgatósága 
felvesz 
elsósorbon budapesti, klemeh Wrez6s meOett 
Budopesl-Fe,enc:,,óros 6s Rókosrendezó óllomósro 
18-40 •• közötti 16rfl dolgozókat: 

A kllc6pz6s1 !dó: 6 

• kocslrendez6 

• saruiezel6 

• 10natf6kez6 

• -6ft66r-w61t6iezel6 
munkokór6kbe. 

Ml Ez olott o Mrez6s 1550-1850 Ft. 
A szorgalmas dolgozók 1500-2000 Ft nen6dlsl elc5leget 
kophatnak. A szakvizsga megnenfse utón a kereset. 
havi 210 6ro munkóval 2400-2800 Fl 
A sork6telesek Budapesten kOlön kedvHm6nyben N\szesOlnek. 
Az 6vl f6rond6s6gon kfv01 hovonta 3 i,luu nabodnap fór, 
lelentke,nl lehet ar 611of116scl: munkoOgyl "9tetc51,_.I 
vagy Q Budapest-lCeletl D61yaudvaron lev6 
K!!zpontl Munki,e,6 Felfffen lrodón. 
VAR.IUtC o vasutas dalgot6k honótartozólt, barótalt, 
lsmeróselt. 

A MAY BUDAPESTI IGAZGATOSAGA 
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EREDMÉNYES ESZTENDŐ 

Növekedett a vasutas-szakszervezet· 
politikai szerepe, tömegbelolyása 
A SZAKSZERVEZETEK XXII. ES A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
VIII. KONGRESSZUSA f-lATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

TANÁCSKOZOTT A KÖZPONTI VEZETŐSÉG 

Március 12-én szaks=veze.. 
tünk. központi vezetősége ülést 
tartott. .Az elnökségben helyet 
foglalt Virizl.au Gyul.a, a 
SZOT-titkára, (h,ócsi Jeni> el
nök, Pánti Béla és Tóth 
G1Jörgyn,é dr; alelnök, Szabó 
Antal főtitkár, Gulyás Jánot 
és Molnár György titkár. 

Az ülést Gyócsi Jenő nyitot
ta meg. A napirend ismerteté
se, llletve annak elfogadtatása 
után Szabó Antal főtitkár tar-

tott rövtd .szóbeli kiegénítót a 
szakszervezetek XXII. és a 

Vasutasok Sza.kszeroezete VIII. 
kongresszusa határozatainak 
végreha;tásál'ÓZ készült írásos 
;elentésh.ez, �lyet a kö:ziponti 
vezetőség tagjai már az ülést 
megelőzően kézhez kaptak. Az 
írásos beszámoló a szakszerve
zet 1972-ben végzett munkáját 
átfogó értékelésben tartalmaz
ta, s egyben utalt a legfonto
sa:bb tennivalókra is. 

A határozatok szellemé/Jen 
A vasutas-szakszervezet ve

,:et6testületei, az apparátus, a 
tisztségviselők és a társadalmi 
munkások tevékenysége a ha· 
tározatok, a vasút 1972. évi fel
adatai végrehajtásának =· 

V'e2Jésére, segítésére és ellenőr-
2lésére öSszpontosult. A felada• 
tok végrehajtáaára iránuuló 
trófesz!.t.úek eredménnyel ;ár
t,ak, tovább nőtt szakszerveze
tünk politikai szerepe, töm,ig
befolyása. Ennek eredménye 
megmutatkozik a szállítási 
tervek teljes! tésében, a szak· 
inal és általánai múveltsé,g 
növelésében, a nemzetközi öcsz· 
szefogásban, s a 1SZOlidaritási 
akciókban. 

A jelentés ezután részlete
aen ismertette, hogy 1972-ben 
milyen fóbb kérdések szere
peltek a szaks-zerveret vezető
testületeinek napirendjén, ho• 
gyan fejlődött a szakszervezeti 
demokrácia, milyen eredrné· 
nyek születtek a rétegpolitikai 
tevékenység =án, valamint a 
kádermunkában. 

A szaksze1·vezet termelést 
11egtó tevékeny,;égét illetően 
a jelentés me"állapitotta, hogy 
szaksrervezeti s7�eink a gaz
d;:i,sági vezetéssel együttmű
ködve - igénybe véve a párt 
és KISZ-szervezetek segítsé
gét - eredményesen segítették 
11 M AV és a; GYSEV szállítási, 
crz Utasellátó, valamint a Fa-

A kollektív szenódés kiállta a próbát 
A vasutasok egészének, kü

lönbözö szolgálati ágazatainak 
és rétegeinek al,.ipvető érdeke
it, jogait és kötelességeit az 
elsö izben öt évre megkötölt 
kollektív szerződésben rögzí
tette a gazdasági vezetÉs és a 
szakszervezet. A kollektív 
llZerződés szabályainak elfoga
dását, végrehajtásának igény
lését, érvényesítését szinte a 
vasutas dolgozók egészének 
egyetértése jellemzi. A dolgo
zók ;avasl.atai alapján az el
múlt évben a függelékben 24 
paragrafus változott. Ezek kö
zül a jelentősebbek az alábbi
ak: 

- A vasúligazgatóságok és 
a terüJ,:,ti bizottságok függe
lékalkotási hatáskört kaptak. 

- A távgépírók és telefon
központ-kezelők heti munka
idejét általánosan 42 órára 
csökkentették. 

- Az utazók havi távolléti 
óráinak szintjét maximáltál�. 

- A kötelező éjszakai szol
gálat alól mentesitest kaptak 
az egyedülálló anyák és apák. 
· - Rendszerezé�re kerültek 
az ügyeleti és készenléti szol
gálat szabályai. 

- Megoldódott az utazók 
laktanya nélküli forduló állo-

máson töltött idejének 50 szá
zalékos bérrel történö díjazása. 

- Behatárolást nyert a va
sárnapi pihenő. 

- Módosult a nyereségré
szesedés felosztásának 1072. 
évi szabálya. 

A végrehajtás, a szabályok 
érvényesítése ebéi;orban a 
gazdasági vezelók törvényes 
kötelessége. Segítésük és kö
vetkezetes ellenőrzésük a szak
szervezeti szervek hatáskörébe 
tartozik. A tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy a kollektív 
szerzödésben foglaltak, a rend
szeres köte!ezö beszámolás jól 
ös:::tönzi a végrehajtásra a 
gazdasági vezetést és a szak
szervezeti sze1·veket. A szak
szervezeti szervek üléseiken 
rendszeresen értékelik a végre
hajtást, a gazdasági vezetök
től, szakszervezeti tisztségvi
selőktől számon kérik az in
tézkedések clmulasz;tását. Az 
elmúlt évben •öbb helyen kez
deményeztek jogszabáLysérté
sért eljárást, vétót helyeztek 
lcilátásba, illetve gyakorolták 
ezeket a jogokat. 

A kollektív szerződésben 
foglaltak eredményes végre
hajtásához igen sokirányú te-

\ 

Kitüntetések a nemzetközi nönapon 
A nemzetközi n6nap aikal

mából március 8-án benső.sé
ges ünnepségen került sor a 
vasúti munka élenjáróit meg
illető kitüntetések átadására a 
Vasúti Főosztály kuLtúrtenné
ben. Az ünnepséget, melyen 
megjelent Szabó Antal tötit
kár, dr. Pethes Imre, a főosz
tály pártbizottságának titkára 
nyitotta meg. A szaksz.ervezet 

• elnöksége, a vasút vezetői és a 
pártbizottság nevében kedves 
szavakkal köszöntötte az ün
nepség részvevőit, s rajtuk ke
resztül a vasutas lányokat, 
asszonyokat, majd Szűcs Zol
tán vezérigazgatóheJ.yettes 
mondott ünnepi beszédet. 

Bevezetőjében méltatta a 
nőnap jelentőségét. Ezután em
lékeztetett az MSZMP Köz
ponti Bizottságának nőpoliti
kai határozatára, amelynek 
végrehajtása - mint mondotta 
- a vasút gazdasági vezetői 
számára Is elsörangú feladat. 
Érthető, hiszen a vasút mun
kájában ez utóbbi években 
egyre :nagyobb szerepe van a 
n6dolgozóknak, nem beszélve 

NAPIRENDEN 

Szúcs Zoltán vezériga:zgató-helyettes ünnepi beuédét mondja 
(Laczkó lldikó felvétele) 

a vasutas feleségekről, a vas
utas édesanyákról. Míg 1950-
ben mindössze 7600, addig ma 
25 OOO nó dolgozik a MAV-nál, 
az összlétszám 17,6 százaléka. 

Szúcs Zoltán vezérigazgató
helyettes miután részletesen 
elemezte, milyen intézkedések 
történtek a vasútnál a KB ha
tározat óta, köszönetet mondott 

a munkában kimagasló ered
ményt elért nődolgozóknak, 
majd átadta a kitüntetéseket. 
Az ez évi nőnapon a Közleke• 
dés kiváló dolgozója kitünte
tést 27. Minis:::,3ri dicséretet 27, 
Vezérigazgatói dicséretet 30 
nödolgozó kapott. (A kitünte
tettek névsorát lapunk más 
helyén közöljük.) 

Az ifjúsági törvény vasííti vé/re/Jajtása· 
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(Folut,itc1. az 1. oldalról.) 

te:. frinyft6 munkában. A fel
menllt vitás kérdé6ek e!dönté
sértél eelju értékil partnerként 
foglalnak álláat II nabáll/ok 
hels,111 értelmezé9'bm é.! érvé
ns,eritúében. Ez megmutatko
zik abban, hogy a 11zakmerve.. 
ze4ll aervelmek egyre keve
lld,b az értelmu.ésböl eredő 
vtllija a partner gawaságl ve
.-t61ckel. A tapantalatok tn• 
azont azt bizonyítják, hogs, 11 
Ql!Uldalágf uiwet6k - fókhit 11 
kllú-pvezetók - 11em i.!merik 
'fMl7felel6en a kollektíu szer
z6dú nabályalt, nem ew e.!et
betl érbényülret uesztett nabá
lyokra, gvakorlatra hiuatkoz• 
nak. A kollektív szerződés 
:ren�lkezéselnek é!"vényes!té
se során gyakori a szakszerve
zeti és gazdasági szerve!c kö
zötti vita. A viták általában a 
normális munkakapcsolatok 
keretein belül maradtak. Szük
ségesnek tartjuk azonban, hogy 
a vezető beosztású dolgozók, 
akik hívatva vannak a kollek
tív szerződés szabályainak al
kalma7.ására. megfeleló felké
szít�en. =rvezett oktatás
ban részesüljenek. 

A kollektív szerzódésröl 

MAGYAR VASUTAS 

Nörekedett a vasutas-sza 'Szervezet 

politikai szerepe, tömegbelolyása 
A SZAKSZERVEZETEK XXII. ÉS A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE VIII . KONGRESSZUSA 

HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL TANÁCSKOZOTT A KÖZPONTI VEZETÓSfG 

megállapítható, hofnl f'etl.del
kezéaei megalapozO(tabbak, a 
korábbinál, ktkíl.!zöböUidtek a 
kezdeti fogyaUkoaágok. A 
szakszervezeti szervek ered
ményes tevékenysége nagy
mért&ben hozzájárult ahhoz, 
hogy a kollekUv i;.zerzödés 
egy,es szabályai körüli problé
mák - amelyek a korábbi 
években nagymértékben jel• 
lemzook voltak - leszűkültek 
az utaz6k és a fordulószolgá
latos dolgOT..ókat érlntő kérdé
sekre. Ert a körülményt a kol
lektív S2lel"Lődés tekintélye, al
kalmazása és a dolgozók ré
f'?:éről történő elsajátítá«a 
szempontjából jelentős ered
ménynek tartjuk. 

igények nagyobb mérv1I kie
legítésére. 

Gyermeklntézményeink fé
rőhely tekintetében messze el
maradnak az i,gényektól. Bár 
az 1971-72. évekre terveutt 
bövít.ések és korsrerúsitése.k 
megvalósultak, ezek azonban 
csak rélm-negoldást eredmé
nyeztek. Szakszervezetünknek 
az az álláspontja, hoUtl jobb 
mego!dá.! abban az esetben ér
hető el, ha a tanácsi intézmé
ns,ek Utesitéséhez t'á!lalati 
hozzájárulást biztosítunk. 

A múlt esztendóben a vasút 
37 millió forintot fordított az 
üzemétkeztetés támogatására. 

ollroznak. Mindez hitelát� 
portositást igényel. 

Az átcsoporto&ltások legk.1-
fogásol abb hibája, hogy egyes 
igazgatóságok az évi hitel!el
használásra vonatkozó javasla
taikat, módooításokat a part-

1lff terilletl bizottaágok egs,et
értése nélkül terjeaztik fel az 
1. szakosztálynak. Az érde
kelt felek Jobb együttmúködé
sével, a hatáskörben biztosí
tott joJ:(ok gyakorlásával mind
ezek megelózlhet6k. 

Fontos feladat a dolgozók egészségének 
és testi épségének védelme 

19'73. MAllCIUS n. 

túlmenően Je!ent611 i,eg(lllé&e& 
kaptak a 1/2 uá.MUkoa ón
kéntea Támogatá.,i Alapból. 
A kiszolgáltatott gyógyászati 
segédeszközök térítése címén 1 
millió 250 ezer, készpénz-Bz.ol• 
gáltatások címén 23 millió 
115 ezer, a vasú� 
beruhá7.ásl program tervéhez 
3 millió 400 ezer forint támo
gatást biztosítottunk beruhá• 
zásokra és korszerúsítéselcre. 

A �g smclálls problémM
nak enyhítésére az elmúlt év
ben tagdíjból és a vállalati ,e

gé!s,keretból 16 mt!liót, a nyug
díjasok és nagycsa.ládO&Ok i,e,. 

gélyezésére további másfél 
milliót fordítottunk rendkívüli 
segélyalapra. 

A tagság Ud!llésl Igényeinek 
fokozottabb kielé,gítése érdeké
ben a szakszervez.et új sz.a• 
bályozást készített a vállalati 
üdülők Igénybevételére. A be
utalások teljes egés?Jében a te
rületi bizott.sá.i(ok és a szak
szervezeti bizottságok hatás
körébe kefültek. 

A vállalat! üdülők üzemelte
tésére 1972-ben 7 millió 94.'i 
ezer forintot fordítottunk. E 
jelentős öss7� felha.«ználása 
nagymértékben elősegítette 
azt, hogy a vasutas dolgozók 
szebb és kedvezőbb körülmé
nyek között üdülhettek. 

4,1 százalékkal eme!k:dett 
a vasutasok bérszínvonala 

A MA V új ruházati utasítá
sa - a kongresszus határoza
tában megjelölt célkitüzések 
figyelembe vételével - elké
szült. Hosszú ideig tartó uita 
után, az elnökség java.!lata 
alapján, a rnhatérfté.ri dfj, az 
érintett közel 40 OOO dolgozó 
álta!ánoa megelégedésbe 1'en
dezódött. Ennek évi kihatása 
1 1  millió forint. Ismét bebizo
nyosodott, hogy e kérdés ren
dezésének objektív lehetősége 
adott volt, végrehajtását szem• 
léletbeli okok akadályozták. 

A MÁV negyeqik ötéves ter
t:ében e!őú-ányzott, illetue ter
vezett szociális és munkavédel
mi beruhézdsok lttesltmény
jegyzékének köze! fele már ér
vényét ueutette. Ez magában 
véve felveti a tervezési meto
dikában levó !ogyatékosságo
kat. Az. utóbbi idóben e hiá
ny0&«ágok okiít a beruházások 
szigorításával magyarázzák. Ez 
az.onban nem fogadható el, 
mert a MA V vezérig�atója 
az elnokséggel eg,·etértve, az 
ötéves tervben vállalta a 2,4 
milliárd forint biztosít.1sát. A 
dolgozók pedig joggal elvár
ják, hogy a flU'ghirdetett szo
ciális és munkai•édetml prog
ram mielőbb megvalósuljon. 

!rá,:oknak meg[elelóen elk<!szí
iették. illetve k.ieg sz.itették. 
Legtöbb gondot tol.>ábbra is, 
részben a technológiai utasí
tások kidolgozásának hiánya, a 
megl.ét•ók módositásának el
maradása, másrészt pedig a 

biztonsági és egésuégügl/Í elő
írásokat ls tartalmazó u.ta.!Ltá
sok rendszeres oktatáaának, az 
e!örá.,ok betartá.!a ellenőrzésé
nek f0f11/0.tékossá(la okozza. 
Erőfeszítéseink ellenére is 
Igen !as..� az előrehaladás a 
gépek min6síté<lében. Az el
nbb� meghatározta a felada
tokat, azért a vezérigazgatóság 
ré-szfről már történtek intéz
kedések, de még nem kielé
gítö mértékben. 

Az elmúlt évben 28 713 va
sutas dolgozó üdült, közel 4 
százalékkal több, mint 1971· 
ben. 

Az elmúlt évben a vasút ve
zetésével együttmüködve, a 
iközponti bérpre!enciákból és 
a bértömeg-gazdálkodásból a 
negyedik otéve,; terv adott 
idő.szakára elóirányzott bérfej
lesztést te.ijesitettük : a vasutaa 
dolgozók bérszfovcmala 1972-
ben 4,1 százalekkal emelke
dett. Ezen belül az iparban 
dolgozók bére nagyobb mér
tékben nőtt, ezzel elértük az 
állami ipar bérszintjét. Az 
igazsághoz hozzátartozik, hogy 
ez a bérszint, mintegy 35 ezer 
1:asutas dolgozó napi 8 óránál 
;ióval hosszabb munkaideje 
mellett alakult ki. A rendelke
zesre álló bértömeg lehetősé
get teremtett, hogy 1972-ben 
lépcsózetesen megvalósult az 
aL� bérhatárokra történő rá
állás. 

A különbözó állománycso
por�ba tartozó dolgozók bérté
telének al-'6 határára �·aló Tá
állásra 79 mll!ió 978 ezer fo
rintot használtak fel. Ezzel az 
intézked�l egyes munkakö
rökben a srocialísta bérpoliti
kával ellentétes nivellálódás 
következett be. Ennek némi 
korrigálására, a legjobb dol
gozók bérének emelésére a 
negyedik negyedéuben lehetó
ség ny1lott 15 miUió forint fel
használásával. 

Az új és a r'-.•. tangfdkozat! 
bér különbözeté,i,ek fedezetére 
42 millió. a gépkocsivezetók 
bérfejlesztésére 64 7 OOO, a jár
mújavító-munkások bérfej
lesztésére 5 millió, az 6s-:z.i. for
galomban élenjáró dolgozók 
anyagi ösztönzésére 1 2 millió 
600 ezer forintot fordítottak. 
Tehát a vasút 1972-ben a ter
vezett 124 millió forintúil 
szemben 155 mH!ió 225 ezer fo
rintot ha.!Z11ált fel béremelésre. 
A különbözó bérintézkedések
kel a férfiak és a nők, vala
mint a fiatalok és az Idősek 
bére közötti aránytalanság a 
minimálisra csökkent. 

A múlt évben a MÁV Ve
:z.érigazgatóság egyes felelős be
osztású dolgozóinak ellenállá
sa ellenére. szakszervezetünk· 
nek következetes munkával si
került elérni a wrzsgárda 
bronz fokozatával járó 500 fo
tint jutalom kifizetését, amel11 
21 millió forintot tett ki. En• 
nek az intézkedé,:nek politi
kailag is jelentős kihatása volt. 

A vasút vezetése a szakszer
vezettel közösen 1972-ben js 
igyekezett biztosítani a prémi
um ·  feladatok és a munkaver• 
seny célkitűzések összhangját. 
Sikerült el,érni, hogy az anyagi 
es erkölcsi ösztönzés ,qindín
kább egyirán11ba ható tenyező
vé válik. Ez Is hozzájárult ah
hoz, hogy a vasút évi felada
tait közmegelégedésre oldotta 
meg, s ez találkozott a vasutas 
dolgozók közvetlen érdekeltsé
gével is. A különböző címe
ken kifizetett prémiumok és a 
szocialista munkaversenyben 
elért kimagasló eredmények 
alapján köze! 130 millió forint 
került kifizetésre, amely jelen
tős -n�rtékben növelte a vasu
tasok jövedelmét. 

Az előző évekhez hasonlóan 
1972-ben Is jelentus mértékű 
béren kívüli jutt.atf1Sban része
�ültek a vafütas dolgozók. A 
bérenkívüli juttatások körében 

nagy jelentősége van a vasu
tas dolgozók laká.sépítésére és 
támogatására nyújtott any�i 
és egyé-b hozzájárulásoknak. 
A vasútnak az elmúlt évben 
erre a célra 57,8 mtl!ió forini 
állt rendelkezésére. Az ooszeg 
nagyobb részt új lakások épí
tésére és kamatmentes köl
csönként került felha�ználás
ra. Ezen túl a saját erőből 
l-pltkező dolgozók jelent.S.� se
gítséget kaptak. gépek, eszközök 
stb. kölcsönbe vételével Szak
szervezetünknek az a megál
lapítása, hogy a lehetöségek 
közel aincsenek kihasználva. 
Helyenként a ga7.dasági veze
tók különbö1,6 kifogá;;..sal aka
dályt gördítenek a lehetőségek 
jobb kihasználása elé. Tekin
t ::ttel a megjelent új jogszabá
lyokra, 1973-ban a korá'bbinál 
hatékonyabb Intézkedéseket 
kell tenni a lehetőségek maxi
mális kihasználására, a jogos 

Az 1973. évi bérintézkedések 
végrehajtása nagy feladat elé 
állítja a gaulasági vezetést {s 
a szakszervezetet egyaránt. A 
vasútnál, a kormányhatározat 
alapján. központi béremelés
ben csak az Ipari és építóipari 
egységek munkásállományú és 
köz.vetlen termelést irányító 
dolgozói részesültek. A szak-
uervezet vezetői elsöd-
leges feladatnak tekintik, 
hogy 197 3-ban a preferen-
cuíból é.! a saját erőforrás
ból bérfejlesztésre ,-endelke
zésre álló ösuegból azokat a 

vasúti közlekedési munkáska
tegóriákat részesítsék előny
ben, akik a kormiinuhatározat 
alapján a Jrozpontl bbfntétke
désekből nem részesll!tek. 

A munkaidő-csökkentés 
körültekintő előkészítést igényel 

Hazánkban tovább folytató- ezek .silrget6en köt'etelik a 

dik a munkaidő-csökkentés ki- r,azdasági vezetéatöl, hogy 
terjesztése. A va.rutná! i8 kö- mielőbb tegl/en hatékony tn
rilltekintő előkúzltö munkát tézkedéseket a megoldásra. 
kell uégezni, egyrészt az.ért, A vezérigazgatóság · · a 
hogy a népga7.daságban beve- szaks2ervezet közötti egyútt
z.etésre kerülő újabb munka- müködés, a kollektív szerző
idő-csökkentéshez az áru- és dE'-sben, foglaltak, a vasutas 
személyszállítás alkalmazkod- dolgozók jogos elvárásai, & 
jon, másrészt, hogy a vasuta• nem utolsóoorban a munka
sok munkaidejének további erőhelyzet, közös kötelességgé 
csökkentését előkész.ltsük, kü• teszi az egészséges é.! bizton
lönöi tekintettel a 8 óránál sá.gos munkafeltételek fejlesz
még mindig hosszabb szolgála• tését. E11nek elösegitésére a 
ti időt te!jesltők munkatdejé• MAV negyedik öteves tervé
nek csökkentésére. Az elfoiui• ben - 1972-re - 481 millió 
dott üzem- és munkaszervezé- 581 ezer forint ,zerepelt. Eb
si irányelvek jó végrehajtása böl 61 millió 340 ezer forintot 
segítséget nyújthat ehhez, de terveztek szociális beruházá
szüntelenül keresni kell a sokra. A további 420 millió 241 
megoldást, elsősorban saját ez.er forintot különbözó mun
erőből. · kavédelmi hiányosságok pót-

Az elmúlt évben III jelentős lására Irányozták elő. 
eredményeket értünk el a túl- A szociális beruházásoknál 
munka csökkentésében. A 58 millió 412 ezer forintot 
tényleges munkaidő csökken• használtak fel, a tervezett ooz
tését segítették ető a Mgl/Obb szeg 95,2 százalékát. A mun
forgalmi caomópontokOn beve- kavédelml beruházási célokat 
zetett hétvégi üzemszünetek. sz.olgáló hitelek felhasználásá
Ezek eredményeképpen csök- r61 pontos és ellenőrizhető 
kent a túlmunka, valamint a adatok még nincsenek. 
szolgálati okok miatt vissza- Szociális m munkavédelnú 
tartott szabadság- és pihenőna- célokra 1972-ben az Utasellátó 
pok -száma. Országos átlagban Vállalat 1 millió 50 eze,-, a Fa-
3 százalékkal csökkent a for- anl/aguédelmi és FateUtö Vál
galml utazó és több mint 4 lalat 17 millió, a GYSEV 2 
százalékkal a vontatási utazó millió 570 ezer forintot haaz-
személyzet túlmunkáltatása. nált fel. 

Nafll/ gondot okoz, a má!' Szalalzervezettlnk t.evékeny
huzamo� ideje mego!dás-ra vár sége, melyet az egá;zséges és 
a budapesti 1zol'1álatl helyekre biztonságos munkaköriilmé
más Igazgatóságtól kirendelt nyek fejlesztése érdekében vé
doli,ozók problémájának meg- gez, számottevő. Bátran állít
o!dá.ffl. Annál Is Inkább, mert hatjuk, hogy nincs ok a szé
ez. ellentéte& az éroekekkeL gyenkezésre, de azt sem tagad
Ugyanakkor hátrányos a ki- hatjuk, hogy gondjaink is van
rendelt dolgozóra és családjá- nalt. Ezek a következőkből 
ra, de méltatlankodnak a ho- adódnak: 
nos szolgálati fónökségek, a A beruházások el6készítésé
mozgalml szervek és · az Igaz- ben előforduló fogyatékossá
gatóságok Is. Gondot okoz a gok, az indokolatlan tennnó
munkáltató főnökségeknek, a doritáaok, a kapacitáshiány, 
szakszervezeti szerveknek a továbbá a beruházások tény
kirendelt dol.gozók szociális el- leges költségének a!áte,-vezé
látá.<;a. a saját dolgozóknak a se ml.att egyes létes!tm.!nyek a 
jelentoo jövedelemeltérés tervezett idö-re nem ualó.ruln.ak 
megmagyarázása, a kedvezőt- meg, terhelik az éves keretet 
len hangulat levezetése. Mind- és jelentós költségnövekedést 

Szakszervezetünk sok!rAnyú 
munkl'ijiíban jt'lentős helyd 
foglal el a dolgozók egészsé
gének. testi épségének védel
m�. a kulturált munkakörül
ményei. blztosíttlsa. A balese
ti helyzet al'lkulása kihatással 
van a termel folyamat�sá
gárn. h'l konyságnra is. En
nél fogva bal lE'k me,ielőzé
!'e, n dolgozók testi épségének 
védelme fontos politikai fel
adat. Szak.!zerve·etünk vezeto 
szerve, a tisztségrlsclók r.� az 
apparátus ennek tudatában 
nagy gondot fordítottak a bal
esetek ml'ae!őzésé're. A b�
molá"1 úll'iszn ban a?. e16zó 
évinél jobb ménYE'ket ér
tünk el a munlrnv delemben és 
a bnlese ... Jhjrftásban. Ennek 
k5ve kezt b'en a halálos, a 
csonkulásos, nz "1:balesetek 
és a munkanap-kies ek muta-

·1ban örvendetes a javul:'i . 
A lredvezől:ib helyzet ellené

re sem l hetünk azonban elé
gedettek. iint a tapasztala• 
tok Is bizonyítják. nagyobb 
fi,gyelemmel is jobb munka
�zervezéssel számo bah:i.!etet 
me11 lehetet volna elázni. 
Szalc;zervezetünk kOlönböző 
Intézkedéseket tett a he1yz t 
további javítá�Ta, a Cogyaté
k�-\gok m�., tésére. Fo
kozott gondot foroftott a mun
kavédelemre előirányzott ösz
szegek rendeltetésszerű fel
használására. 

Intézkedéseim:: alapján a 
va,;útOzem különböző szakte
rilletE"in, m unkavé<!Plml =

pontból felülv!:,sgáltattuk az 
alkalmawtt technológiákat, 
az.okat sz.ük5ég s7.ETint, az elő-

Nagy gondot fordítottunk a 
foglalkozási ártalmak és meg
beteged · ek megelő7.Alsére. Az 
együttműködés és a megelőzés 
javítására a vezérigazgatóság
gal és a MA V Közeglszség
űgyi Intézettel kö?.ösen fel
adattervet dolgoztunk ki. 

Az Intézkedések és ellenőr
zések hatékonyan segítették a 
dolgozók egészségének és testi 
épségének megóvását, a mun
kavédelem fejlesztését, a ne
héz fizikai munka csökkenté
sét. A munkat·éde!mi törué
nl/c�•lgi vizsgálatok aorán kü
lönö:um na1111 gondot fordítot
tunk a mikre és a fiatalokra 
vonatkozó törvények é.! rende
letek betartására. A munkavé
delmi össztevékenység haté
konyságát Jelentősen segítette 
a szé!PS körű társadalmi akt!va
hálózat, a munkavédelmi őrök 
tevékenysége. A sokoldalú tá
jékoztató, felvilágosító munka 
eredményeként ll sérült dol
gO?JÓk több mint kéthar
mada élt a kárigény be
jelentési jogával és ezek
nek 90 számléka rész.es!llt 
kártérítésben. 1972-ben 3223 
dolgozót ért baleset, ebből 2100 
fónek 2 millió 620 ezer fortn
tot fizettek ki kártéritéa d
mén. 

A szakolzerver.et:I szervelmek 
az eddigieknél is következete
sebben kell S?.orgalmazniuk, 
hogy a ga7.daságl vezetók min• 
den szinten és tekintetben te
gyenek eleget munkavédelmi 
vonatkozású kötelezettségeik
nek, szükség ,zerfnt ,-észe.!ül
;enek eli.!merésben, illetve fe
lelósségre1>0114Sban. 

Társadalombiztosítás, vasútegészségügy 

A jelent� a továbbiakban 
a szakszervezeti .szervek neve
lő és tudatformáló tevékenysé
gével, a kulturális, agi táclós 
és propagandamunkával, a 
testneveléssel és sporttal, szak
szervezetünk nemzetköz! kap
csolataival és gazdálkodásával 
foglalkozik. Rámutat : szak
szervezetünk VIII. ko1igTes•zu
sának határozata jelentőségé
nek megfelelóen ;elölte meg 
a szakszervezeti szen•ek fel• 
adatait a dolgozók nevelésé
ben, a &ZOcia!i.sta tudat nöt>e
!ésében, az általános müt,elt
ség fokozáaában. Ez a tevé
kenység az elmúlt évben meg
felelt a párt agitációs és pro
pa,ianda célkitú7.éselnek, an
nak szerves részét képezte. 

Van még sok 
tennivaló 

Az elért eredmények elle
IM?re azonban :sok még a ten
nivaló a szocialista közgondol
kodás javítása, a dolgozók 
internacionalista szellemben 
való nevelését 11letóen. De 
sok renrúvaló akad még az 
általános műveltség növelése 
tekintettben is. 

A központi vezet&<ég Szabó 
Antal fóti tkár szóbeli elöter
jesztését és a jelentésben fog
laltakat megvitatta, majd el
fogadta. A vitában felszólalt 
Virizlat1 Gyula, csak úgy mint 
a többi felszólaló hangsúlyoz
ta: jó irzés olvasni a jelen
tést, amel11 azt mutatja, hogs, 
a szakszervezet t)ezetó testüle
tei az aktivistákra támaszkod
va e,-edményesen dolgoztak az 
elmúlt idöszakban. 

A vita lezárása után a köz
ponti vezetőség megtárgyalta 
és elfogadta a központi veze
tőség és az elnökség 1973 
első félévi munkatervét, a 
szakszervezet 1973. éVi költ• 
ségvetését, a számvizsgáló bi• 
zottság tájékoztatóját a 1/2 
százalékos OT A 1972. évi mér• A szaks2lervezetek kezde- hogy nyui:!dijukat Igénybe legbeszámolóját és 1973. évi ményezése! alapján 1972-ben vennék, tovább dolgozhat- költségvetését a konnány és a SZOT in- nak, ez6ltal a ns,ugdíjpótlék A VIII k . óta tézkedéseket tett, mely ál- évi 7, illetue 3 százalékkal · ongresszus a 

ta1 tovább javult a dol- emelkedik. központi vezetó,;ég és az el-
gozók tár-sa&l.omblztosítási és Tovább javult a családipót- nökség tagjai sorából halálo
egészségügyi ellátása. Meg- lék ellbtás emelkedett a 3 és zás, áthelyezés és nyugdíjazás 
oldódott a :forgalommal össze- az ennél több gyermeket tartó miatt kiváltak helyébe koop
függó munkakörökben hosz- családok, az egyroülállók, va- tálták Nagy Lajost, a Szom
szabb időt eltöltöttek anyagi lamlnt a rokkant gyermekek bathelyi MA V Járműjavító 
rehabilitációja, amennyiben után járó családi póilék ösz- Üzem igazgatóját, Kisbakonyt 
egészségromlásuk következté- szege szélesedett a jogosultak Józsefet, Szolnok állomás ve• 
ben végleg csökkent munka- köre.' zetó mérnökét, Sárdi Jenöt, a 
képességúvé válnak. Touábbra Központi vezetőségünk kez· Kaposvári Vontatási Főnökség 
ls megoldatlan a munkakóTi deményezésére a MAV Vf!!Ikr- vez.ető mérnökét, Walter Pi
rehabUitáció, nem történik Igazgatóság lnté-Lkedéseket roskát, a MA V Hl dépítési Fő
meg intézményesen a csökkent tett a vasúteg�zsé,gügy átsz.er- nökség tervelőadóját és Kszel 
munkaképeS.!égúek más mun- vezésére. Megalakult a Vasút- Józsefet, a Faanyagvédelmi és 
kakörbe való átképzése. Me:;:- egyészségűgyi Igazgató.,ág, lét- Fatelitő Vállalat, vállalat! 
szűnt az a méltánytalanság Is, rejötiek, a területi egészségügyi szakszervezeti tanác,sának 
hogy korkedvezményt nyugdí- központok, az tizem- éa ellen- társadalmi titkárát. Végezetül 
Jazás esetén csak az kaphatott, ö-rző on•osi tevékenységet ösz- a központi vezetósé,:,: Fekete 
aki 25, Illetve 20 évet töltött szeuonták. Az Intézkedésekkel Sándort, Debrecen állomás fő
el kedvezményre Jogosító mun- eredményesebbé és gyorsabbá nökét, a központi vezetóség 
kakörben. A jövőben azok t.! vált a dolgozók ellátása {gy tagját, megválasztotta az el
kapnak arányosan kedvez- javulás várható a táp�zés nökség tagjának. 
ményt, akik legalább 10, Illet- aránys,-..ám alakulásában, az Másnap, március 13-án, lap
ve a nők 8 évet ilyen munka- üzemegés,:séJ:!ügy sz.ínvonalá- zártakor került sor a központi 
körben do!17oztak. Módosultak na· emelkedésében. a betegség vezetőség és a Vasúti Fő06Z• 
a nyugcHjfolyósft.1s s-7.abályai. megelőzó és gondozó tevékeny- tály pártbizottságának egyűt
Megsiünt az 4v1 6000 forint ség fokozódásAban. tes ülésére a Vasúti Fóosztálv 
ke-rPtö.='"1:t-szabálrozás. Azok A vasuta«ok az állami tár- kultúrtermében. A1 ülésról 
a dolJ?owk, akik nz öreP•f!!l <:a<lalomh!-,tosft!ís keretében lapunk következó számában 
korhatárt betöltötték anélkül, biztosított sz.ol,gáltatásokon tájékoztatjuk olvasóinkat. 
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Gál Pál motorszerelő A ' TISZTA TISZÁÉRT •• • A dicsőséges 133 · nap 

huszonhét éve bizalmi 
az Északi Járműjavítóban 

Hazánk vizeinek - a tavak
nak, folyóknak, patakoknak -
szennyezódése súlyos élettani 
következményekkel és anyagi 
vesztesé,gekkel jár. Ennek 
megakadályozása az egész tár
sadalom egyik nagyon fontos 
feladata. 

A kék svájci sapka alól fe-' akkor is, amikor Gál Pál szak
bér tincsek buknak elő, ugyan- szervezeti bizalmi februárban 
akkor az arc feltűnően fiata- határozottan kiállt amellett: a 
los. Nem is fiatalos : fiatal, flzetésemeléskor igenis diffe
miért is ne lenne az, a„ii/;01· tu- 1·enciálni kel!! Aki társlldalmi
lajdonosa 48 éves csupán. A lag hasznosabb munloát végez, 
haj (már ami a sap:rn alól ki- aki szorgalmasabban-jobban 
látszik) alighanem azért fe- dolgozik, az llapjon többet. 
hér, hogy elhigyjék Gál Pál- Jutalmazáskor is ezt vallja. 
ról: egy éve immár nagypapa, Uindemellett nincs nehéz dol
lányunok.ája van. Mosolygós, guk a forintosztóknak (vagy 
rendkívül halk szavú ember, az éppenhogy nehéz dolguk 
Eszaki Jármüja,:í.ó Üzem van?), mert igaz : egyik mun
szakszervezetí bizotts.:g:b úgy kás ügyesebb, a másik kevésbé 
jellemezték : jóll.ehet, huszon- az, de ügyeskedő, aki lazsálna, 
hetedik éve, 1946 óta b,zalmi, a p�nzt viszont követeli, csak 
egyszer sem verte még az asz- elv·étve akad köztük. 
talt, mégis amit akart, azt el 
tudta intézni. Higgadtan, ha
tározottan, egyszersmind mo
solyogva. 

A legnagyobb 

bosszúság 
S ha a maga módján : hal-

választja el tőle, mégis már 
gondol rá, beszél róla - ho
gyan is lesz, ha majd búcsút 
mond az Északi járműjavító
nak. (Mert, hogy onnan megy 
nyugalomba, ki merné kétie
ni-vitatni ? !) 

- Most nyolcvan gyümöles
fám van : az llszibarackos meg 
a szilva már termett, a kin-
tém alighanem az idén fOTdul 
termőre, a szöl.6t6kék száma 
pedig eléri a háromszázat. Nos, 
a hátralévő tizenkét év alatt 
kereken félezer tökét szeret
nék még ültetni. Ez kell ah
hoz, hogy nyugodt legyek ; 
hogy, ha majd nyugdíjasnak 
mondanak, akkor se kelljen 
napközben tétlenkednern . . .  

Ugyan ki tudná elképzelni  
Gál Pált tétlznül? 

Földes Tamás 

A Közép-Tisza-vidéki Víz
ügyi Igazgatóságon m�tartott 
tanácskozáson a vezetó víz.
ügyi szakemberek igen nagy
ra értékelték a szolnoki pá
lyafenntartási főnökség, a jár
műjavító és a vo!ltatási főnök
sé:g összefogását, amely arra 
irányul, hogy az egymással 
megkötött szodalista szerzö
dés értelmében küzdjenek a 
közös veszély, a vízszennyezö
dés ellen. 

Az említett szolgálati helyek 
dol,gozói különöse:i arra vi
gyáznak, hogy a csatornákba 
folyó mintegy 3000 köbméter 
szennyvíz ne hordhosson a Ti
szába olajat és más mérgező 
anyagokat. A vasút szolnoki 
üzemei számíthatnak egymás 
segítségére, a különböző he
lfeken szerrett tapaszalatok 
hasznosítására. 

Melyik Gál Pálról írjak? A 
motorszerelöről, aki a nagy
mérvű munkaerő-vándorlás 
közepette, 1945 óta dolgozik 
egy helyen, az Északiban, és 
azt vallja :  a motorok beszélni 
tudnak? Vagy a bizalmiról, 
akit  újra meg újra megválasz
tanak? Talán a monori ker
tészről, aki a hátát övezó 400 
négyszögölön gyümölcsfákat 
gondoz (a virág az asszony föl
adata), és május tájt lila orgo
nákkal hinti tele az üzemcsar
nokot ? 

kan is, de azt i6 elmondja, ami .,....  __________________________ _ 

A legszebb fizetség 
Azt is elmondták róla: az 

u3sagiro „nehezen boldogul 
majd vele", mert a szerényneZ 
is szerenyebb. Jó, ha így van, 
beszéljünk hát a szerenység
röl ; arról, hogv miért jó hal
kan beszélnl ? 

- Mert a halk szót inkább 
megha!lják, mi1it a ha ngwat. 
Legalábbis azok, akiknek meg 
kell hal!aniok ."'. . 

Hány embert ismer? Ki tud
ná hamarjában összeszámlál
ni. Rengeteget. A Kőbányai 
úton eltöltött, több mitit "$7 év 
alatt csupán tanoncból félszáz
nál több megfordult a keze 
alatt. Halk sóhaj : alig tizen
öten-húszan ma.radtak közü
lük a járműjavítóban. De akik 
elmentek, másutt keltik mes
terük jó hírét és vissza-vissza
látogatnak hozzá. Pali bácsi 
tanácsára, biztatásúra mindig 
1,zükség van. Sajnálja. akik el
mentek, de azt sem hallgatja 
el: 

bántja;  öt magát és aWkat, 
akik bizalmiranggal ruházták 
fel. A legnagyobb bosszús.ág, 
hogy aka.dozik az anyagellátás; 
hol a hajtórúd hiányzik, hol a 
fö!�ngely, hol más fontos al
katrész. ilyenkor, jobb híján 
más munkába kezdenek, ám a 
sok zökkenő, az anyagvárásra 
élfecserélt percek aligha ked
veznek a munkaszervezésnek. .. 
Dél tájt beszélgetünk, meg
kérdem : nem tartom-e fel túl
ságosa,i, nem készül-e ebédel
ni? A válasz nemleges. Ott
honról hozott hideg ételt eszik. 
Pedig a heti 19 forint, amit az 
üzemi étkezésért fizetni kell, 
igazán megérné az árát, nem 
rossz, ami az asztalra kerül . . .  
de amíg az ember a.z asztalhoz 
kerül! Igen, ezt OTVosolni kel
lene. Hogy ne legyen oly hosz
szú az ebédre várók sora; hogy 
ne múljék el az ebédidő tete
mes része a várakozással. 
(Gyors körkérdés a Gál Pál 
csoportjához tartozókhoz: ki 
ebédel az üzem! étkezdében? 
Csend a válasz, pedig tizen
négyük közül csupán az az 
egy nem felelhet, aki nincs je
len - mert éppen ebédel.) 

Persze, a hazai is ízletes, az 
otthonról hozott, asszony-cso
magolta húsétel, amely mellé 
- ha eljön az ideje - maga 
termesztette, fáról szedett, friss 
gyümölcs is dukál. S hogy mi
lyenek ezek a gyümöksök, azt 
a körülötte dolgozók mind ta
núsíthatják : munkatársai az 
el.só „meósok". 

Különös: messze még a 
nyugdíj, éppen egy tucat év 

Nyolcas nevadó a Kemenesal ján 
A MAV Celldömölki l:pí

tési Főnökség szakszervezeti 
bizottságának támogatásával a 
Zrínyi Ilona, a Széchenyi Ist
ván é6 a Tessedik Sámuel szo
cialista brigád tagjai nyolcas 
névadó ünnepséget rendeztek a 
Kemenesaljai Művelődési Köz.. 
pont kiállítási csarnokában. 
Eredetileg a Zrínyi Ilona bri
gád tagjai foglalták évi fel
ajánlásukba, hogy a családia
sabb légkör kialakítása 
érdekében csoportos név
adó ünnepséget rendeznek, 
ha a brigádbeli öt kis-

dezéséhez csatlakorott a má
sik két brigád is, miután az 
abban dolgozó szülőknél há
rom gyermek született. 

A szülők és a névadó szü
lők ünnepélyes fogadalomté
tele után Kiss József, a szak
szervezeti birottság titkára kö
szöntötte a megjelenteket. és 
ajándékot adott át az ünnepel
teknek. Az ünnepség megren
dezésében közreműködött a 
Berzsenyi Gimnázium szavaló
kórusa és az úttörók énekkara. 

mama gyermekei megszü- Képünkön : az ünnepeltek és 
letnek. A névadó megren- a névadó szülők. 

- Csak az értelmesebb, a jó 
kezú gyerek való ide. A mosta
ni munkánk: a csapágyillesztés 
nagy Ü(!yességet, precizitást 
kíván. Es fizikumra is szük-

r-------------------------.;_ ______________ _ ség van, nem könnyű munka 
ez. De szép. Nagyon szép. Ami
kor az ember a motort. a mun
kadarabot kiadja a kezéből, és 
azt mondják rá: ez igen, ez 
derekas munka volt . . .  az a 
legszebb fizetség. Ha a csap
ágyra ránézek. látom, mitől 
beteg. Nem órdöngósség ez, 
1I1egtaníthat6, megtanulható. 

Hívták a MÁVAG-ba, 
de ö maradt 

Am önmagában a motor se 
minden. És az se mindegy, 
hogy ki dicséri meg a mun
kát. öt éve öt is hívták és 
ment is - de csak körülnézni. 
a Kőbányai út túloldalára, a 
Ganz-MÁVAG-ba. Ugyanezt a 
munkát végezte volna ott is, 
mint itt, a múi:ezetö, aki hív
ta, egyik legjobb barátja, egy 
forinttal magasabb órabért 
kínáltak . • •  Körbejártatta sze
mft az ismeretlen arcokon, az 
idegen falakon, azt.án megkö
szön te, hogy hívták, és halkan 
elbúcsúzott. Maradt a jánnű
;avítóban. 

- Nem mehettem el, ho
gyan hagyhattam volna itt a 
régieket, akikkel tíz-tizenöt
húsz éve együtt dolgozom : Or
gován Lászlót, PásztOT Bélát, 
Hajas Jenőt, Koller Lászlót, 
Erdei Pált, Trepper Endrét, 
Forgó Jánost, Réczkai Feren
cet, Hecz Jánost meg a töb
bieket? Mi együvé tartozunk. 
És olyan jó barátok vagyunk, 
hogy mindenkor őszinték is le
he�ünk ea.,ymáshoz. Mert az a 
jó/barát, aki Igazat mond, még 
altkor is, ha az Igazság néha 
keményen hangzik is. Igazat 
mondunk. és mindig szembe. 
lloha nem Mt mögött 

Keményen hangzott a szó 

Cselekedn i  -
Vállalatok, üzemek munká

sai mondhatják el a leghitele
sebben: milyen segítséget kap
tak a társadalmi szervektől -, 
ha igényelték azt. Gyakran 
szóvá tesszük az igazságtalan
ságot, hogy megszüntessük a 
bajokat. !gy helyes. Példákból 
okulunk, s tanuljuk meg azt, 
mit hogyan kell, s hogyan nem 
szabad tenni. Az egymás irán
ti felelősség, ember emberhez 
való viszonya formális kifeje
zés helyett, mind több tarta
lommal te!ik meg. 

A betegek otthonában 

A MAV Gépjavító üzem 
társadalombiztosítási tanácsá
nak tagjai szakvonall munká
juk mellett, évek óta rendsze
resen, fáradhatatlanul tevé
kenykednek a közösségért. 
Semmi rendkívüli nincs ab
ban, amit csinálnak. A társa

dalmi munkát vállalták, s vég
rehajtják. Nem látványosan, 
hangzatos szavak kíséretében, 
hanem csendben, gyorsan 
emberül. Munkájuk nyomán 
mégis meleg árad a szívekben, 
mosoly fakad az arcokon, kö
szönő szavak formálódnak az 
ajkakon. 

Ha egy egyedOlálló dolgozó 
megbetegszik, otthonában min
dig van elintéznlva16. Ilyen 
volt a vidéken lakó Nackram 

József is, akit Hirschek Rudolf 
gyakran felkeresett a másik 
faluból és gyógyszert vitt ré-

szére. Bányán Józsefnek Kégl 
Gvula beteglátogató vitte rend
szeresen a fizetést, táppénzt, 
keresőképtelensége Idején. So
kat jelentett ez a dolgozónak, 
hiszen postai feladásnál, jó 
hétbe is beletellett volna, amíg 
a pénzt kézhez kapja. 

Pócz SándOTt sem hanyagol
ták el munkatársai. Szedresi 
István, Muzsik Vilmos nem
csak az otthonában, hanem a 
kórházban Is felkereste a be
teget, hogy érdeklődjön : job
ban van-e már, mire van szük
sége. 

Igaz szeretetről tanúskodnak 
az olyan esetek, amikor az 
ajándékcsomagot saját költsé
gükön vásárolják a betegláto
gatók „Ennyit megérdemel a 
társunk" - mondják, s ugyan 
miért kellene kétségbe vonni 
szavaikat. 

Rendkívüli segély 

Olyankor, amikor a kezde
ményező nem maga a dolgo
zó, rendkívüli segély kifizeté
sére Is sor kerül. Előfordul 
ugyanis, hogy egyil:-másik re:J
te!li anyagi helyzetét, rászo
rultságát. Az éberen figyelő 
bizalmi, · albizottsági tag felis
meri a helyzetet és javasol, in
tézkedik. Ilyen módszer alap
ján jutott rendkívüli segély
hez, a múlt év utolsó negyedé
ben több pici, avagy beteg 
gyermekes család, egyedülálló 
anya Is. 

Dicséretére válik az albizott
ság tagjainj\k, hogy a kérelmek 

Indokoltságát gondosan mér
legelik, ha szükséges el is uta
sítanak, s mindig a rendelkezé
sükre álló pénzmennyiség ke
rethatárán belül osztják el a 
forintokat. 

Az idős dolgozók 

nyugdíj-előkészítése 

Igazán gondos, körültekintő 
munkát az idős dolgozók nyug
díj-előkészítése igényel. Apró
lékos, lassú folyamatnak lát
szó feladat, melyet a munka
ügyi szervekkel szoros össz
hangban kell végeznie az albi
zottságnak. Egy-egy idős mun
katárs ügyében, tucatnyi le
vél megírása szükséges. Az el
múlt évben tizenegy alkalom
mal, átlag három órát foglal
koztak az albizottság tagjai 
nyugdíj-előkészítéssel. Eichler 
József érdekében tizenhét, 
Györt András tíz, Gönczöt Jó
zsef nyolc k,;,rábbi munkahe
lyét keresték meg írásban. S 
ha a levelek nyomán az öre
gek több évtizedes munkája, 
magasabb összegű nyugdíjban 
realizálódik - megérte a fá
radságot. 

A MÁV Gépjavító üzem 
társadalombiztosítási tanácsa 
tagjai nem kiemelkedő egyé
niségek. Valamennyien egysze
rit, dolgos, becsületes emberek, 
mint solcan mások. A közösség 
érdekében végzett eredményes 
munkájultért mégis - ezúttal 

szót érdemeltek. 
Páll.nkás Kati 

A z első világháború utolsó szakaszában sztrájkok és tünte
tesek, polgári demokratikus és szocialista_ f�rrada�ak 
rázták meg Európát 1917 és az azt követo ev;k„ lezar-

tak egy szakaszt az emberiség történetében. M<;gkezdődott. e
gy 

új szakasz: küzdelmekkel és ideiglenes veresegekkel te!i, de 
egészében diadalmas és reménykeltő szakasz, a proletarfor
radalmak idöszaka. Ezek sorában diadalmasan áll a Magyar 
Taná.csköztársasáa 133 napos uralma. 

Az 1919. március 21-én létrejött Magyar Tanácsköztársa
ságnak hazai és nemzetközi jelentősége egyaránt óriási volt. 
Lenin a létrejöttében egyik döntő bizonyítékát látta annak, 
hogy a srovjet forradalom tipikusan szocialista forradalom és 
lényegében példaképül szolgálhat a többi ország proletárfor
radalrninak. · 

Ezen az 54. év előtti tavaszi napon, a történelem folyamán 
először került Magyarországon a hatalom a dolgozó nép kezé
be. A munkásság, mint a legfejlettebb osztály. élére állt az 
egész népnek, hogy megvédje érdekeit és a . szocializmus meg
valósításának útjára vezesse. A Tanácsköztársaság kikiáltása 
szerves folytatása és beteljesedése volt a magyar nép évszáza
dos szaba.dságharcos törekvéseinek, az elnyomás és a kizsák
mányolás ellen folytatott küzdelmeinek. 

A tanácshatalom az ország urává tette az ezer év, óta el
nyomott proletáriátust Néhánv hét alatt megteremtet
te a dolgozó nép államát, biztosította számára a szólás, 

a sajtó, az egyesülés és a gyülekezés szabaélságát. A szabadsá
got nyert nip április 7-én elő32Ör járult az urnák elé, s eló
ször választották meg küldötteiket a helyi és az orszá,ios ta
nácsokba. Választó és választható i:olt nemre való tekintet 
nélkül minden magyar dolgozó. aki 18 életévét betöltötte és a 
társadalomra hasznos munkából élt. 

A Tanácsköztársaság megszüntette a burzsoá bíróságokat 
és helyette munkásbíróságot, forradalmi törvényszéket szerve
zett. Kisajátította és társadalmi tulajdonba vette az ipari, bá
nya- és közlekedési nagyüzemeket. bankokat és pénzintézete
ket. Kisajátították a 100 holdon felüli földbirtokokat. 

Az új hatalom biztosította a dolgozók szociális helyzet.ének 
javíuísát. Törvénybe iktatták a nyolcórás munkanapot, ame
lyért évtizedek óta harcolt a magyar munkásság, A társada
lombiztosítás kiterjedt városban és falun egyaránt minden bé
rért dolgozóra és a szövetkezeti parasztságra. F izetéses szabadság járt minden dolgozónak, akik előtt 

megnyíltak az eddig csak a kiváltságosok kényelmét, 
gyógyulását szolgáló üdülők, szanatóriumok Lefoglalták 

és a dolgozóknak juttatták a meglevő szűk árukészletet. A gaz
dagok fényűző lakásaiba a munkások tízezreit költöztették. 
Tanoncvédelm\ törvény biztosította az ifjúmunkások emberi 
életét. Különös gondot fordítottak az anyákra, gyermekekre, 
Egy sor intézkedés biztosította jobb ellátásukat, egészségük fo
kozottab védelmét. 

A Tanácsköztársaság megtette az első lépéseket a burzso
ázia kulturális monopóliumának megszüntetésére. Al/.amo.sitot
ták az iskolákat. Előkészítették a kötelező nvolc osztálvos is
kolai oktatás bevezetését. Megnyitották a közép- és főiskolák 
kapuit a munkások és parasztok gyermekei előtt. 

Munkásegyetemeken a dogozók százai tanultak, hogy pó_ 
toljá!k az uralkodó osztályok bűne miatt elmulasztotta
kat. Szaktanfolyamok, ismeretterjesztő előadások ezreit 

szervezték az országban, Nyugodt munkalehetőséget biztosítot
tak az íróknak, művészeknek, pedagógusoknak. tudósoknal<, 
hogy képességeiket a nép nevelése, kulturális felemelkedése 
ügyének szentelhessék. A könyvkiadás, könyvterjesztés a ka
pitalista profitszerzes eszközéből fontos állami feladattá vált 
és a dolgozók hatalmas mértékben megnövekedett igényeit 
szolgálta. 

A Tanácskormány elismerte és megbecsülte a vasutasok 
munkáját. MáJ: a hatalomá.tv�tel első napjaiban felemelte a 
vasutasok fizetését. Sok vasutascsaládnak utaltak ki lakást, s 
ugyanakkor nagyszabású lakásépítési akciót kezdtek. 

A nagyszerű tervek, elgondolások végrehajtását kiteljese
dését azonban hamarosan gúzsbá kötött� a külső é� belső re
a'kció. A nyugati imperialisták az első pillanattól el voltak tö
kélve, hogy · a Magyar Tanácsköztársaság ellen a lehető legrö
videbb időn belül fellépnek. A tanácshatalomnak csupán há
rom hét állott rendelkezésére az ellene való támadás meoin
dulá6áig. A munkásokból verbuválódott, lelkes Vörös Hads:reg 
- amelynek: soraiban vasutasok ezrei voltak - kezdetben dia
dalmas csatákat vívott a túlerővel szemben, de végül is alul 
maradt. 

133 nar><>s dicsőséges uralom után a Magyar Tanácsköz
társaság elbukott, de eszméje, diadala negyedszázaddal késöbr> 
végérvényesen testet öltött. 

S 
zocializ.must építő népünk büszkén vallja magát nem
csak nemzetünk évszázados szabadságharcai egyenes 

• _fol�•tatójának, de a Ma_gyar Tanácsköztársaság örökö
senek is. Legnemesebb feladatát abban látja, hogy megvalósít
�a- és tová�b fejl�ssze mindazt, amit 1919-ben népünk legjobb• 
Ja1 célul tuztek ki maguk elé, s amely célokért annyian hullat• 
ták vérüket, áld=tá.k életüket. 

NAPIRENDEN 

az ifjúsági törvény 
(FoLytatás az 1. oldalról.) 

Elrendeli, hogy a vezérigaz
gatóságon ifjúsági bizottságot 
kell létrehozni. Vázolja ennek 
jog- és hatáskörét. Az ifjúság
politikai feladatok megvalósí
tásának anyagi biztosítására 
elrendeli az ifjúsági alap kép
zését. Rendelkezik az alap fel
használásának feltételeirlll. 

Az általános rendelkezés elő
írja a szolgálati vezetőknek 
évi intézkedési tervek kész.1-
tését. Kötelezi az igazgatósá
gok, valamint a közvetlen fel
ügyeletet ellátó szakosztályok 
vezetöit, hogy évente a vezér
igazgatónak számoljanak be 
az ifjúsági törvényben, illeti-e 
a végrehajtási utasításban fog
laltak végrehajtásáról. A szol
gálati helyek vezetói - a 
szakszervezeti bizottsággal és a 
KISZ-szervezettel együtt 
félvenként kötelesek megvizs
gálni, hogy 

- a fiatalok munkabeosztá
sa megfelel-e képzettségüknek 
és képességüknek, 

- bérezésük arányos-e fel
készültségükkel és végzett 
munkájukkal, 

- megfelelőek-e a munlfa
helyi körülmények. a bizton
ságos munka feltételei rendel
kezésre állnak-e, 

- milyen a munkahelyi be
i lleszkedésük és milyen segít
séget kapnak ezt illetően, 

- a szolgálat ellátásához: 
szükséges tapasztalatok meg
szerzése biztosított-e. 

- milyen segítséget kapnak 
szakmai, politikai fejlődésük
höz és a továbbtanuláshoz. 

A törvény végrehajtásának 
elősegítését célzó részletes 
�,égrehajtási utasítás elsösor
ban a szolgálati vezetökre és 
a szakszervezeti szen·ekre há
rít kötelességeket. Az ifjúság
politikai célkitűzések eredmé
nyes végrehajtása a vasúton 
annak függvénye, hogy min
den érdekelt a maga területén 
felelősségteljesen. odaadóan 
foglalkozzon a fiatalok neve
lésével, érdekvédelmével. Ál
landóan tartsák szem előtt 
hogy a fiatalok munkára neve� 
lése, tudatának. gondolkodásá
nak formálása. .ioi;:os igénveik 
kielégítése a vas,ít. a szocializ
mus építése szemoontjából 
meghatározó jelentőségll. 



Bo elkészül o péti „óriás" 
Tsnsk is goadok Yárpa/otá11, 

Ki melkedő munkával készülnek 
a köz lgő centenáriumra 

do/ ma Is a jó közössig/ szs/11111 klipsz/ a legaagyobb erőt A batasznkl-dombóvári vo
na... nz d n l i: 100 éves. A 

Varpalota várossá fejlódé�ét 
azenbányaszatának, majd dínu
mikusan fejlődő iparának kö
szönhette. 4z inotai Novem
bet' 7. Erőmu, az épülö új. úgy
nevezett „csúcserömű" alumí
niumkohó és a Peti Nitrogen 
Művek ennek a felfulásnak a 
háttérbázisa. 

Szükségszerűen lépést tartott 
mindezzel a vasút fejlesztése 

és korszerűsítése is. Több mint 
két évtizedes ez a permanens 
változás. A vágánykapacitás 
jelentös növelése, vontató és 
összekötő vágányok építése. az 
ipartelepítés infrastruktúrája
l<ént vált szükségessé. 

Az adottságok jók 

- Armkor 14 ét·e idehelyez- mellett !  Ez lén •eges dolog cent náriumra mult é\'i mun
tek, első este menekülni sze- Még akkor Is, ha a me állito 

kájulc tervszerű elvégzés�,el, 
rettern 1:olna. Aztán maradtam. szó valami kicsiny ügy érde- llletve munkafelnjanlásalk tel-

';:!f/f,��t alapítottam és lakást 
;!b
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Munkatársa Kiss Ist1·án táb- szoc;all.stn brlgidok. 

lakezclö gombnyom ·sal állít- rekért. Lehet, hogy ez Is egy!- Bátaszék 6.llomáson éppen 
gatja a váltókat. Nem fordul ke aroknnk a tényezóknek, látogatitsunk napj n értekel
fclénk. Leköti a munka . •  Lé- melyek Itt maradásra l<é zte- k a szocia!ista brigádok 1972. 
lei;zetnyi szünetben c, ak eny- tik az elsö nap meg „m ne- Vi munkái nalt eredményeit. 
nyit mond:  külókct". A t rmelés1 taníic kozé'ist elő-

- Naavon s:eretem ezt a készítő műszaki intézkedési ér-
munkátl Figyelmet és körii!te- tekezlet n:i.plrendjén szereplő 
1..-intést kfrán, de szép • . .  / Nappalok és éjszakák téma vitáját Vajda Gyula állo-

Sza!nrlnak a koc�ik. A táb- mWőnök, Zentai Istt'án párt-
1 'n kigyullnak és kialszanak Gyúlnak és kialszanak az tit ár és Simon György, a 
a fények. Nem látni, hogy pő- ellenfü-ző (ények. Miközben a . -zakszervezeti bizottsái: tltká
rék. fedettek vagy tartályko- • Izés 

ra \'e7.Afte. Jelen volt ez nkf-
cs1k-e. A technika 15 váltóőr Je ek h tterében elkészül az vü! a szakszervezeti vezetősé 
helyére állt be, hogy szol gáljn 

átrendezett 1892-es. Az U 6-os valamenn ·I tagja, a c omó
e?.t az állomrst. Üzemheállítá- gyári tehervonat indul Pét- pont ,:oclaltsta brigádjalt pe
sára is éppen olyan g<mdMan Gyártelepre. Lassan eltűnik a di!! három brlgádvezetö kép-

Ma m,ír a korszerű .,nagy- 1• •z;ó!te', fel. mint J\ho,w most péli savtornyok irányában. viselt . 
üzemi'' módszerekkel dolgozo \ rják : ha ell·észül Pét. Szénvonat érkezik. s szénvonat 
allomások közé tartozik. ln- A brigádmozgalom ere1·e 
tegra-domlnó berendezése 

indul Inotara • • • 
amellett, hogy fokozta a biz- N"ncs létszómhióny A mútrágyagyártást, az alu- A csomópont 700 dolgozójá-
tonságot a mw1kacró-gazdálko- minim-, az energiatermelést bói százhetvenen tartoznak az 
dás stabilitását is meglerem- Nagy József váltóőr kérte, így szolgálják napf>alok és éj- állom létszám ba. Ebb61 124 
tette. Felgyorsította n vágány- hogy tablázó lehess n. Szivós vasu s tagja a négy állomit
ut-beállitás folyamatát. A mi!- szor;;alom és akarata tette őt · 1.akák szüntelen egymásután- si és a hat vonatkísérő brigád
liárdos beruházási értéket je- alkalmassá e munkakörre. jaiban a várpalotaiak. Munká- nak. A tíz köz gból - az 
lentő péti rekonstrukció azon- Azok pedig, akikre nem volt juk eredménye ·égét bizonyít- ertékelők mércéje szerint -
ban ismét újabb, nagyobb fel- szükség, megértették a kivá- ja árutonnaterdiknek 102,86 n.rolc tett eleget az önként wíl
adatok megt·alósitásat t•etíti lasztás feltételeit és megtalál- lait feladatoknak. A swclalis
elöre. Ma még csak anyagok tálc má utt helyüket az állo- százalékra i-aló teljesítése. De tn brigád cím lé ére m 1-
és gépek, de nemsokára már m on. száz százalék felett voltak to kollektívák .közül Bali József 
alapanyagok, félkész és kész- Az állomásvezetés vala- 1972. éves tervük te!Jesítésé- állomási brigádja az aranyko-
termékek bő Yáltozata képezi mennyi tagja majd egy életet é swrút érdemelte ki, a Rácz 
az elszállításra váró áru(éle- élt át Várpalotán. Ez is egy- né! olyan t nyezöknél Is, mint Istvánné vezette konvhai brl-
séget. fajta vallomá a munkáról. a terhelési határkihasz.nál • gadnak pedig odaitélták a 

Az ugrásszerű változásol, - Az utánpótlást mindig atlagos terheles, a Diesel-moz- bronzko •orús Jelvényt. A vo-

mai, a k<!zösség sePitö s,.Imdé• 
káva!, 

Le_föbb cél iuk: 
- balese né'.kül . . .  

Ahhoz, hogy az elmúlt év 
második felében a p�csi Igaz
gatóság 107, 18 százalékos telje
sítményével másod , h.lyezést 
ért el az lgazgatósá"o', kózbt• 
ti vc-rsenyb-in, a bát,aszéki cso
mópont dolgozói l · hozzájárul
tak. Legértékesebb eredmé
nyeik : 

- Az előirányzott 28 100 ton
na áru helyett 29 587 tonna ke
rült berakásra az ái!om·ison, 
ami a célkltÜz� 105,29 se za. 
lékos teljesít s nek felel 
meg • . .  

- A személy. zá!Hto "->'8' k 
98 százalekát ind1tották pon
tosan, menetrend szerint . . •  

- Tehervonatalk közül l 
nagyon kevés közlei<edett k • 
sé scl • • •  

- Gazdaságosan használták 
ki a rendelkezésre álló mozdo
nyokat, é csökkentettek a rá
fordítási költségeket . . •  

- A vontatási utatószemély
zet havi szolgálati óráját á 1 
gosan 29-cel, távolléti 1dCJét 33 
óraval csökkentcUék . . .  

Mindez nem kis dolog, de a 
le fontosabb talán az, hogy 
Bátaszéken tavaly aem /Jalá• 
los, sem csonkulásos baleset 
nem fordult elo. A c omopont 
személ)·zetének munkaterüle
tén (ide orolva az utazó ze
mélyzet által érintett 57.olgá
lall hely ket is) a !orgalomn l 

mindössze 8, a vontatásnál 18, 
a szertárfőnökségnél 28 nap 
esett ki jelentéktelen üzemi 
baleset (bokaficam, kézsérülé ·J 
kovetkeztében. 

Eze!, az adatok [s tükrözik, 
hogy a munkafegyelem és a 
munkahelyi légkör sokat ja
t'Ult, ami magával hozta azt 
Is, hogy csup:'ln a forgalomn J 
29 új dolgozót vettek fel az 

áthelyezése! vagy nyugdíjazás
sal kiváltak helyére. 

Vonz6 munkahely 

- A környékbeli fiatalok 
m ndJobban felismerik, hogy 
nem akármilyen munkahely a 

rasút, s a1d ide kerülhet, a1<
nt1k érdemes megbecsülnie 
magát - mondta Vajda G) u
:a. - Az elmúlt ét·ekhez t'i• 
s onyíti·a sokat javult a dol
go_6k bérezése, jutalmazása 
Lényege en előreléptunk a 

satlalml tulajdon védelmé
ben. Arudézsmálás, áruk r és 
más, ehhez ha. onló vetség cso
m6pon t unk eg,yetlen zolgálat1 
helyén em fordult elő. 

A BMa zéken tett látogatá
sunk tapasztalatai hajszálra 
me eg;ezn k az elmondottak
kal es az ért kelök meg llapi
tásai val. Jó érzfa tudni, hogy 
ezen a csomóponton - ame-
1 •lkröl �punkb n az utóbbi 
években elég ritkán ett . zó 
- pontosan, lelkiismeretesen 
dolgoznak a vasutaso -. 

Mcltóképpen a 100 esztendüs 
vasútvonal lepjobb hagyoma
nyailloz . . .  L. Simon Zsu�,� megkívánják. hogy a dolgozók szírüovnek tartottuk - mond- donyok állomási tartózkodása. natkí érők szoclali ta közössé

is folyamatosan igazodjanak ja Dön ötör József állomásfö- Ez utóbbi 127,51 százalékkal 
gei köz.ül els6sorban Zentai 

az újhoz. A feladatok mellett nök-helyettes. - Nem elriasz- János brigádja emelkedett ki 
egy pillanatra sem szabad tani. hanem ítt tartani aka- önmagára hívja fel a figyelmet. múlt évi munkájával. A 15 esz- .--------------------------

megfeledkezni az emberek éle- runk mindenkit. Ez lényegé- Gyakorlatilag minden su\zalék tendőve1 ezelőtt alakult, s a 
tét alakító és meghatározó té- ben sikerült ís. Gyakorlatilag mögött érezni kell azt a tó- már kétszer ezü t-, egyszer 
nyezökröl. Ezekröl beszélget- ,.Nincs létszámhiányunkl" rekvést, hogy az érkező vo-

nranyk ·zorut szerzett brlg -
tünk Kondor Pál állomás(ö- Bár a létszám jelentós része 

dot ezúttal „kiváló" címre ja-
Jó SZÍVJ iel - jó célokért 

nökkel. ma még bejáró. De egyre több natok gépjelt a legjobb forduló vasolták. A Kulcsár l8tt•án és A Nagyszalonta-Kötegyán 
- Éeek óta azzal kezdünk a letelepedő. A várpalotaivá szerint fordították vissza. a Ko 'ÓCS Sándor lránvftásával -Béké c aba vasútvonalon 

mindent, ha elkésziil ez, ha váló ,.ós-honos". o zlanak é• Indulnak az tevékenykedó közösségek mo-.t van ek)> kis állomás, mely 
elkészül az/ Teljes figyelmtin- A párt- és a szakszervezet 

a? ezüst-, Illetve a bronzko- alakjában, korn,yezetében ve-
'.·et kel' a t•a"rható 1,· J· fele' far-

irányvonatok. Végzi a végre- szorút kapják meg. t '··zik l . 1 '· • segíti a vezetés és végrehajtás é e,_., a eg1smertebb ba atonl 
ditani. Nemcsak a technoló- gondiát megosztani. Nem ered- hajtó forgalmi szolgálatot és a Az rt ' elé term�te n lillomásokkal. A nyári hónn-
giák átdolgozása. hanem az ménytelen törekvés ez. Tra- kereskedelmi szolgáltatói cé- nem zajlott le vita ntlkül - pokban erre utazók nem mu
emberi viszonvok alakítása is dícióvá érett már a verseny- lokat megvalósítja egy olyan 8 ez Bátaszéken Is a brigád- lasztják el, hogy kíváncsian 
i,>nd elé állít bennünk•t. S zellem. Hat szocialista brigád- közösség, amely a munka hevé- moi:galom erejét, életkép - ld ne tekintsenek a vonat ab
ehhez az egyszemélyi \'ezeté ban 135 dolgozó _ köztük 25 

gét blzonyí'Ja. fgy például a lakón a pá.zsltoo dombon zol
mellett kollektív bolcsesség is no _ a munka mozdonyai. 

ben arra is képes, hogy a vál aldsalkat nem teljesftó két dellö fenyőkre, a mindig gon
szükséges. Képesek magukkal ragadni a mennyiség mellett minő éget is brig4d kllzill az eoyiknek a 1'<'• dosan ápolt kis parkra, a tisz-

Ma azt mondják : - ha me11- nem brigádtagokat is. nyújtson. Múlt évi állomásvlzs- zetóJ t leváltásra jaL'asolták, ta peronra. 
épül Pét! Ezalatt nem a mar illetve aJ nlatosnak tartj a A rokonszenves ki állomás 
t.izemelöt, hanem a nagvobbat, Somogyi Dnsö és Not•ák Ti- gálatuk jó eredményéért az brll!:ád újraszervezését. 

s 

az automatizált üzemet gon- bor tolatásvezetök szúntelenül igazgatósá vezetője külön ju- Az értekezlet után Vajda tjs:i?,
z
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doli'ák. kérik a vállóállítáSt, A csapat talmat adott az állomásnak. G la ,uomd f6n k méltatta szolgálatot telJ'esítő vo·utasok tolat me((állá nélkül. Tértele- é k-• ,__ ......._. ,.,_ , A jelenleizi adotts:ígok jók. t..ehet fgy is. Sodró lendU- az r = """ ,.,,,,., vevun. t«r- szocialista brigádjuk nevéül i · 
A már említett berendezés a fon, gombnyomás. lökés - ez gy lago ságát, kleme!ve, hogy Józ f Attll é ál tot 
jelenlegi igényeket jól elégít[ a sorrend. Középpont pedig az letű, nagy munkát m gfontol• nem a form.alltá& érvényesült, ták�

e 

A s�i:1e�;u�v

v
ar�&röi 

ki. De amikorra valóban fel- értelmet adó ember. tan és ponto an végezni. han m a nagyon Is körülte- származó Kalapács Isti,án ért 
épül a péti „óriás", akkorra Szabó Pál térfónök szerint kint6 reall szí or páro- az erdél\·I Jellegű dí ·zíté•ek- tett tehetsége van a szépre és 
íel kell készíteni a dolgozókat meg kell állni az emberek :i:abó Béla sult a szocialista humánum- hez, fara"ásokhoz, vele szi.tle- a jóra. 
is. •-----------------------------------------------------/ 

Kérdésünkre s
zeré

nyen a
á - Az ember önmagában ke- , mondja: nemcsak az ő érdeme, 

'Dés - mondja Hon-áth Lász- hogy t len, nyáron egyaránt 
ló a pártszervezet titkára. - S Z O M B AT H E LY I K E Z D E M E' N Y E Z E' S.· 

csinos, kellemes hangulatot 

Sokká csak a közös munkán áraszt ez az állomás. Két kol-

kereszlül válik. Itt nálunk 

M k 
légája, Juhász János és Ponto 

mindig sok volt a tennivaló . . .  .... -arzerua,e�r rzo#f'l•fff:rt;a ma' ,.Ion 
Imre I& szívügyének tekinti 

Ebben sok igazság van. Tud- UII, U�, 1r li6 '  � - �. .J u#i� U� azt hogy az ide érkező és ln-

já.k II palotai vezetők, hogy neri távozó utasok - egészsé-
legnagyobb erejük mindig is gesek és betegek egyaránt -

a jó közösségi szellem 1:olt. A szombathelyi jánnújavf- minél hamarabb újból a for- a mozdonyok adják vontatási brigádjával kialllkltott kap- kellemes emlékeket szerezze-
Ennek okát keresve a jó mun- tóban 1968 óta működő Kop- galor1, a népgazdasági szállí- osszleljesítményünk 80 szá- csol.atun.k jó alkalmat ad a nek itt. 
kahelyi légkör és az üzemi de- pá11y szocialista brigád - a tások rendelke-.r.ésére álljanak. zalékát. Szakmai szempontból brigádélet szlnesitésére és - Jóleső érzés, látni, tudni 
mokrácia kedvező találkozását MAV kiváló brigádja - új- remeknek tartjuk a járműja- munkánk tökéletesitéaére. Az ,... mondja Kalapács István -, 
határozzák meg a dolgozók. fajta, termelést segító kapcso- 11 plusz 18 vltó Ü'Z8n1 Koppány brigádjá- együttműködést később sze- h0/111 uta.salnk boldog arccal 

Nagyüzemi módon 

A gyáróriás kiterjedt vá
gányhálózata, mar meghaladja 
az anyaállomás terjedelmét. 
Ezen a területen „gyarí uas
utasok" végzik majd a mun
kát, amely illeszkedik a vár
palotaiakéhoz. 

Miközben e kérdésekről a 
helyszínen beszélgeti.tnk 
Udvardi László, a gyári vasút
t.izem vezetöje elmondja, hogy 
szeretne kialakítani a MÁV 
munkaszervezésére és fegyel
mére jelemzó munkaviszonyo
kat és fegyelmet. Ezt segítik és 
támogatják a Várpalota állo
más vezetői is. Hisz a kölcsn
nös függés majd kihat az ál
lomás komplex munkájára. 

Azt mondottuk, hogy nagy
üzemi módon termelnek az 
itt dolgozók. Felmerül a kér
dés, hogy mi az. ami itt tartia 
az embereket?  Talán a 10 szá
zaléko� .. pis?kossági pótlék'', a 
kitűnő szociális körülménvek. 
a szállodaszlntű lakáskultúr,i ? 
Az e�észsé!(il�i és kulturális 
igények kielégítése? 

A vála�zt így sommázta Bo
T·or István forgalmi szolgálat
tevö :  

latot teremtett egy másik szol- , l J b J 
val létre-hozott kapcsolatot, retnénk kiterjeszteni az or- néznek itt körül, jól érzik ma-

gálati ág, a vontatá�í főnök- es tiszte et e i tag ám emberíle� ls megpróbá- szág más vontatási telepeire gukat, szívesen jönnek erre?. 
ség Petöfi szocialist.a brigád- Ezzel szemben a Koppány lunk J,özelebbl barátságba ke- is, ahol az általunk javított Naponta több mint 300 utas, 
jávai. A kitűzött célok eléré- brigád tagjai Is ha«znos ta- rülnl, az összehangoltabb mozdonyokat hasonló szocia- évente körülbelül 80 ezer em
:.ére irányuló szociali ta szer- nácsokkal adják vissza a ki- munka � a családtagjaink,kal lista brigádok használják. Tu- ber fordul meg az állomáson. 
zödést az elmúlt napokban javított, !el újított vontató jár- együtt rendezendő közós prog- lajdonképpen az II célunk, Magam Is kedvelem a szépet, 
·otötték meg egymással. műveket. Felhívják a vonta- ramok, kirándulások, utazá- hogy munkánkban olyan ma- az egészsége , tiszta kömyeze-

A szakszerűség receptje 

Mit tartalmaz lényegében 
ez a szerződés? 

Azt például, hogy a vonta
táslnk - akik a mozdonyokat 
üze.oneltetik és elvé�zik azok 

DJ , D2, D3-as javítását - a 
jö\'őben ,,diagnos-ztlzálva" kill
dlk át nagyjavításra, főviz.s
gára a gépeket. Közlik tehát 
a jármiljat>ítóban dolgozó 
szocialista brigád tagjait·al, 
hogy elözöl.eg milyen meghi
básodások fordultak elő a 

legQYakrabban. s hogy mely 
alkatrészek kopottak, cserére 
szorulnak-e és így tovább. 
Te,;zík pedig mindezt azért, 
hogv a másik munkahelyen a 
javítás gyorsuljon, a szüksé• 
ges alkatr€SZek beszet'Zése 

tervszerűbbé váljon, a lrellő 
felkészülés nyomán az anyag
és költséi;gazdálkodás javul
jon, s a kijavított mozdonyok 

tásiak :figyelmét, hogy mire sok stb. révén. gas szintu szervezést valósit- tet. En és kollégáim többször 

ügyeljenek különösen az uze- A másik brigád valamivel sunk meg, amely alkalmassá kaptunk pénzjutalmat eredmé
meltetés során, mert akkor népesebb, ott ugyanis 18 fő- tesz bennür>ket a vontatási fő- nyes munkánkért. Jólesett, 
biztonságosabban, h zabb nyi a létszám. De halljuk Mkségek speciális tgényei- hogy fel(lgyeltek ránk és érté

ideig közlekedhetnek jó kar- Koppány Károlyt, a brigád- nek kielégítésére, alkalmaz- kelték mit végeztünk, mire va
ban a moz.donyok. vezetőt: kodva a helyi pályaviszanyok- gyunk képesek. 1941 óta dolgo-

Ismerjük meg közelebbről _ Kilenc motors-zerelő, egy hoz, a sa.1;1Wgos szá11ftásl zom a vasútnál, megkedveltem, 
ezt a két szocialista brigádot, vasútgépészeti technikus, 2 profilhoz. A szakmai fejlődés, szeretem a foglalkozásomat. 
akiknek pédáját követ{sre szakközépiskolát végzett do!- továbbkép-zés szempontjából Ma már nem tudnám elképzel• 
méltónak ajánlhatjuk más go-.r.ó, ezenkívül a régi mo-z- is hasznos ez a ,,kitekintés", ni az életemet máshol, más· 

közösségeknek ls. donyosztály átképzett szak- hiszen még fiatalok vagyunk. képpen. 1944-ben a háború 

A vontatás! főnökség Petőfi emberei alkotják közösségün- A jármújavítók profilírozása alatt kerültem ide, s sz nte a 

brigádját Takács János vezeti. ket. Van egy tiszteletbeli bri- miatt viszonylag kevés gép- semmiböl kezdtem új életet. 

0 fgy beszél saját kollektfvá- gádtagunk is : Pan Vllng Donr,. típussal van dolgunk, s nem Ma már - 28 év múltán -

járó! :  o vietnami. aki két éven á t  szégyelljük bevallani, hogy a úgy érzem, mindent elértem, 

Tizenegyen t•agyunk, 3 nálunk tanult szakmát. Mi- vontatáslak sok tekintetben amit ember itt elérhet. Va_n 

1964 óta dolgozunk együtt fő- után dsszatért hazájába, ál- nagyobt tapasztalattal rendel- egy szép, villalaká
f
o
é7

.i {:
l
:
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nökségünk motor javító múhe- landóan levelezilnk, s idón- keznek. többféle moz.donyt !s- gemm
b 

el es ft.amm
é 

a
z

. un a:· 

lyében. SMkmánk vala.meny- ként csomagot ts killdünk neki. mernek, javítanak. De végső_ mas an, mert k t anyom mar 

nyiünknek motorszerelő, de - Hanoi egyik külváro«ában la- soron ők ís, mt ts csak nyer- fé'J.hez !'lent. 
án 

zt d 'ák · ól k kik. A vietnami t"-c�zünet m=- hetünk a Jó együttműködésen. alapacs Istv szorgaltnal! 
a mon J r un - min- UL, �... 

A cdaság! és ember. Szinte minden percét 
denhez értilnk. Tavaly arany- kötése alkalmából külön is gaz a mozgalmi munkával tölti el. Ez életének 
kOS"Zorús jelvényt kaptunk . . . kös,.öntöttük . . . vezető' mess-zemen6en támo- é-' 1 élj F és• 

Ő gati'ák e kezdeményezést, így ',e me. c a. igyelmeztet • 
A megel zó karbantartás üze- él még sohasem kapott. Boldog 
ml technoló�lája 57-erlnt 18- Egymástó/ tanulni . . .  rem hetJUk, hogy néhány hó- és elégedett. Munkahelye, kör• 
20 naponként kerül hO'ZZánk nao r.1últán már az egviltt-

ó K á Ká 1 t ,  f mt"tködlJ k'zzPlfooható ered- nyezete hú tükörképe kiegyen• 
id szakos javításra egy�y opp ny ro Y ezu an gy � .. ·1 tt én'sé én k. 
mo?dony. Gépparkunk 70 szá-· folvtntta szavalt :  ményeiról Is be•zámolh�tunk. su yozo egy 1 g e 

zaléka Diesel-ilzemű, s ezek A vontatásl.ak Petőfi Szeld Teréz Kesztyűs Ferenc 
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KÉS Z Ü L  A Z  ÚJ M EN E T R E ND 

Tehervonatok sem várhatnak 
gépre, szakaszra, elegyre 

Túlságosan hozzászoktunk 
régi módszereinkhez, ezért első 
hallásra merész állításnak tű
nik, amit Bács Istvántól, a 
MAV Vezérigazgatóság 8. C 
osztályának vezetőjétől hallot
tam: 

- Az idén életbe lépö, most 
kész·ülö vasúti menetrenddel 
megteremtjük annak lehető
ségét, hogy a tehervonatok is 
pontosan közlekedjenek, afoár
csak a személyszá,llitó vona
tok. 

NEM MARADHAT 

,,ÍROTT MALASZT" 

Igaz, hogy a vasutasok ed
dig is törelrndtek menet!'end 
szerint közlekedtetni a teher
vonat.okat, de az igyekezet nem 
mindig járt sikerrel Döntően 
éreztette hatását a rakodá.sok 
alakulása. A tehervonatok 
gyakran elegyre, gépre vagy 
vonatkísérő szakaszra vártak. 

- Ennek az volt az oka, hogy 
a menetrend általános él!:ek 
szerint foészült, s így óha'atla
nul az adminisztráció paran
csolt a gyakorlatnak. Márpe
dig a gyakorlatot, az életet na
gyon nehéz mindenkor az el
mélethez igazítani - magva
rázta az osztályvezető. - Azt 
is mondhatnám, hogy a teher
vonatok sok esetben aszerint 
közlekedtek késve vagy éppen 
korábban, ahogyan a menet 
vonatszámát sikerült megvá
lasztani. 

- S mi történik ezután? 
- Megfordítjuk a dolgot. 

Vagyis a reális körülmények 
alaposabb felmérésével szer
kesztjük meg a menetrendet 
- hangzott a válasz. - A 
munka elkezdődött, s minden 
jel arra mutat, hogy az új me
net,rend a tehervonatok közle
kedtetésében is vastörvény lesz 
a MÁV-nál. Sokat segít törek
vésünk elérésében, hogy az 
igazgatóságok, csomópontok, 
rendező pályaudvarok, nagy
állomások máris megértették 
ennek a munkának, a realitá
sok figyelembevételével ké
i;zilló menetrend megszerkesz
tésének a jelentőségét. 

Az igazgatóságok a terüle
tükön rakott, illetve a terüle
tükre érkező kocsik meny. 
nyiségére tekintettel - év
szakonként és rakodóhelyen
ként - idejekorán il..§zeállítot
ták a kért tájékoztatót. Ami
kor ezek elkészültek, elöszih' 
Szombathelyen, majd a pécsi, 
a. budapesti igazga.tóság és a 
dunántúli nagyál!omásak il-

letékes vezetőinefo részvételé
vel értekezletre került sor, 
hogy pontosan számításba va
gyék az elegymozgás jellem
zőit. Ezután következett a Ti

szántúl, valamint a Budapest 
és környékét érintő teherfor
galommal kapcsolatos meg
megbeszélés. Ennek az érte
kezletnek a helyszíne Debre
cen volt, s részt vettek azon a 
Vezérigazgatóság illetékes 
szakosztályai, a budapesti, 
miskolci, debreceni és szege
di vasút.igazgatóságok forgal
mi és vontatási osztályai, Fe
rencváros, Szolnok, Hatvan, 
Mislwlc, Záhony, Fényeslitke, 
Nyíregyháza, Debrecen, Bé
késcsaba, Kecskemét, Kiskun
félegyháza állomások és az 
ezekhez tartozó vontatási fő
nökségek. A megbeszélések 
nyomán kialakult a menet
rend úgynevezett alaprend
szere. 

ÖT JEGYŰ VONATSZÁM 
- Alaprendszer? 
- Igen. Számba vettük, 

hogy az életben, a gyakorlat
ban mikor, milyen irányba keU 
mozognia a vonalhálózaton 
mindig meglevö kocsim.eny
nyiségnek, a vonatközlekedési 
terv és a mozdonyforduló fi
gyelembevételével. Szóba ke
rült ezzel együtt a rende:,;ő 
pályaudvarok és a nagyobb ál
lomások egye,1letes terhelésé
nek kérdése is s az irányren
dezésen belül összevontuk 
vagy szétvülas,tottuk az egyes 
vonatcsoportokat. Megegye
zés született azzal kapcsolat
ban, hogy a tranzitforgalom ér
dekében milyen változtatások 
szükségesek az elein,továbbí
tási rendben. Sót meghatároz
tuk azt is, hogy új vonatcso
portok képzése esetén mil11en 
segítséget adhatunk a szom
szédos államok vasútjainak, 
illetve milyen v011atkozásban 
kell segítséget kérnünk tó
lüfo • • •  Mondhatom, jó úton ha
lad a munka - magyarázta 
Bács István. 

Megemlítette továbbá, hogy 
születőben van az egységes, 
ötjegyű vonatszám-rendszer. 
Ilyen számozást kapnak majd 
a több országot érintő, trcm.zit
irányvonatok. A számok mind 
a hazai, mind a külföldi forga
lomban minden lényeges jel
lemzőt elmondanak a vona
tokról. 

Az alaprend.szerben közleke
dő tehervonat - eltérően a 
korábbi gyakorlattól - nem 
várhat e!etllfl'e, &. az sem for
dulhat elő, hogy az egyébként 

\ 

is leterhelt vonalak nagy for
galmú időszakába „essen be" 
egy-egy ilyen vonat. 

- A me11etrendszerkesztés 
alaposságát talán az tükrözi 
a legjobban, hogy még az 1973 
-74. évekre tervezett vágány
zárakat is figyelembe vettük 
a megbeszéléseken - foly
tatta tájékoztatását a szak
ember. - Tudjuk például, 
hogy egy kijelölt vonat Szom
bathely-Győr-Budapest vi
szonylatában - amikor Ke-

lenföld-Budaörs,--Torbágy 
között vágányzár lesz a ter
vezett pályafelújítás miatt -
Veszprémen és ,  Székesfehér
váron át közlekedik maid, az 
előre elkészített menetrend 
szerint. 

FELKÉSZÜLÉS 

AZ ÁLLOMÁSOKON 
A vontatást szolgálat -

ugyancsak a bevált gyakorlati 
tapasztalatok felhasználásával 
- jól teljesithető mozdony
fordulókat állít össze. Ez is 
egyik biztosít�ka annak, hogy 
kész vonat gépre ne várjon. 

Az érdekelt szolgálati ágak
nak február végéig el kellett 
készíteniük a szigorított ter
vet, s ezt a Vezérigazgatóság 
i lletékes osztályai a jóváha
gyás előtt még egyszer felül
vizsgálják. A végleges tár
gyalás márciusban zajlik le a 
KPM és az igazgatóságok kö
zött. A már teljesen kész, .,pa
rafált" tervezet - amely any
nyi sok hozzászólás, javaslat 
és szempont figyelembevételé
vel születik meg - április 30-
ig eljut minden szolgála.ti 
helyre, hogy az állomások a 
helyi technológiák, üzemi ter
vek kidolgozásánál aszerint 
járhassantlk ei. 

- Az új menetrend a ma
gyar vasút további korszerű
sítését, megújulását &ZOlgál
ja - mondotta végezetül a 8. 
C. osztályvezetője. - Hozzá
;árul sok rég( probléma meg
ol-dásához, többek között a 
modern vontató járművek 
tervszerűbb kihasználásához, 
az utazószemélyzet idejében 
történő leváltásához, az előírt 
pihenők biztosításához, a jobb 
vezénylési rendszer kialakítá
sához. Elérkezett a.z ideje an
nak, hogy a t.eherszállítást il
letően is rendezzük sorainkat, 
s ne tűrjük tovább a rapszó
dikus elegymozgást, az ebből 
eredő tot-l6dásokat, a ;ármll
vek és a kül-demények föwsle
ges ácso,rogtatását. 

Gergely József 

Egy munká'!élet 
negyed évszázada 

A .k;özelmúlbban „házi ü.n
neps,éger· rendezett a deb
receni vonta\,ási főnök
ség 9 tagú, Münnich Ferenc 
szoci.a.lista brigádja. Ebbe a 
brigádba a 1égfék.lakatasok 
tartoznak. 

- Kit ünnepeltek, és 
miért? - kérdezruk Hódosi 
Sándortól, a k.özö&ség szak
mai irányítójából. 

- Majzer Ferit ümtepel
tük, abból az alka.lomból, 
hogy jubilált. Hu.szonöt év

vel ezelőtt kezdte meg 008· 
úti szolgálatát • • .  

Simon László brigádveze
tő sorolta ezután Maj:rer Fe
renc érdemeit: 

- Hatswr<>s :kiváló dol
gow, munkásőr, pártvezető
ségünk tagja, a szaksz.erve
zeti bi-zottság aJcliv.istája, a 
Haza szolgálatáért érdem
érem, illetve a Szolgálati 
érdemérem tula;idonosa, s 
vo14 olyan esztendő is, ami
kor vezérjgazgatói. dicsére
tet érdemelt ki sokoldalú, 
lel.ki.ismeretes mu.rukájával... 

Egy negyedszázad dolgos 
hétköznapjait szakít.otta 
meg a rövid emlékezés. 

Marosán Pál 

Negyvenket ev 
egy helyen 

A győri vontatási fónölmég 
tizenegy nyugdíjba vonuló 
dolgozóját búcsúztatták már
cius 3-án a helyd vasutas kul
túrotthonban. 

A szakszervezeti bl.zotmág 
megajándékozta a távozókat, 
köztük Majoros Reu6 moz
donylakatost, aki 42 e6Zt.endón 
át ugyanazon a helyen teljesí
tett szolgálatx>t. Három és 
fél évtizedes szolgálattal. il
letve 25 évi tengelyen töltött 
idővel vonult nyugdíjba Szik
lai Mihály mozclonyíútó :is. 

MÁRCIUS 21-22. 

Ifjú játműszerelők versenye 
Hazánk felszabadulásának 

ünnepét a végzős harmadéves 
szakmunkástanulók immár ha
gyományosan országos ver
sennyel ünneplik. A KISZ és 
a MüM felhívására iskolai és 
területi vetélkedőkkel kezdő
dött meg a versengés a szak
munkástanulók között. Me
gyénként és szakmánként a 
legjobb eredményt elérők ke
rülnek be az országos döntők
be. 

Az egyik speciális MA V
szakma, a vasúti jármúszerelö 
tanulók országos versenyét 
március 21-22-én Szombathe
lyen rendezi/e. Az első nanon 
az írásbeli feladatok kidoigo
zására kerül sor a MüM 405. 

sz. Ipari Szakmunkástanuló In
tézetében. A gvakorlati mun
kák elkészítésére a jármiiia
vító üzem korszerű tanmúhe
lyét jelölték ki. 

A verseny érdekessége, hogy 
a versenyzők nevét, iskoláját, 

tanműhelyét csak az írásbeli 
és a gyakorlati munka után ki
alakult helyezési sorrend meg
állapítása után hozzák nyil
vánosságra. Azok a versenyzők, 
akik a kiírás feltételeinek 
megfel.elnek, a, versenybizott
ság elött szóbeli vizsgát és a 
tanintézetiikben elöre hozott 
szakmunkásvizsgát tehetnek. 

A vetélkedőn a három leg
jobb eredményt elérő verseny
zőt a KISZ és a MüM értékes 
jutalomban részesíti. A MA V 
Vezérigazgatóság illetékes 
szakosztályai is keresik a lehe
tőséget, hogy az öt legjobb ver
senyzőt jutalomban részesít
sék. 

A , harmadéves jármúlakatos 
szakmunkástanulók eddigi is
kolai tanulmányru és gyakor� 
lati eredményei biztosíték ar
ra, hogy Szombathelyen nagy 
verseny alakuljon ki az els� 
helyezések eléréséért. 

Sebestyén János 

HATARFORGALM/ VERSENY 

Hegyeshalomban a vándorzászló 
A budapesti és a pozsonyi 

vasútigazga-tóság képviselőinek 
j,e]enlétében értékelték He
gyeshalom és Rusovce határ
állomások elmúlt .félévi mun
kaversenyét. A vándorzász
lót ez alkalommal a magyar 
vasutasok hódították el cseh
szlovák kollégáiktól. 

A zászlóátadási ünnepségen 
Orosházi Ferenc és Rosenberg 
István, a MA V és a CSD ál
lomás[őnökei méltatták a két 
határá1!omá.s dolgozóinak 
munkáját, a két vasútigazgató
ság részéről a baráti együtt
működés szellemében megnyil
vánult segítőkészséget, amely
nek révén mind a magyar, 
mind a csehszlovák vasutasok 
sikeresen oldották meg a reá
juk háruló nemzetközi szál
lítási feladatokat. 

A helytállásért dr. Németh 
István, a budapesti igazgató
ság I. osztályának vezetője, 
majd Ladislau Poór, a pozso.. 
nyi igazgatóság helyettes veze
tője mondott köszönetet. Poór 
igazgatóhelyettes beszédében 
rámutatott, hogy Ruso·vce ál
iomás dolgozói december 8-ra 
teljesitették múlt évi tervfel
adataikat. Hogy mégis Hegyes, 
halomba került a zászló, az 
csak.is a jól srervezett, kitű
nően összehangolt munka ered
ménye. 

A vándorzásmót Peczár Ist
ván, a szakszervezet budapes
ti terilleti bizottsága Utkár
helyettese adta át. Negyven
négy dolgozó pénzjutalmat ka
pott. 

Urbán József 

Búcsú a vas úttól 
Székesfehárváron február 

24-én szombaton este ünnepé
lyesen búcsűztattá.k azokat a 
vonatvezetőket, jegyvizsgá
lók.a!, kocsirendezőket, rak
támokok.at, málházókat és 
konyhai dolgozókat, akik 
az állomás létszámából 1972-
ben mentek nyugdíjba. A 
soopen feldíszített asztaloknál 
helyet fogl.a.ltak a búcsúzók és 
családtagjaik, de sokan eljöt
tek a régebbi nyugdijas\)k és 
az ismerősök, barátok is. 

Köntös László, a nyugdíja
záSi. albizottság elnökének. be-

dőt tölt.ölt el a MA V-nál. Min1; 
fiatal ember, kocsire.'ld� 
ként kez,dte. Désvári János vo
natvezető is csaknem négy év
tizedet szol.gá1t, Endrődi István 
raktárnok hasonlóképpen, A 
vasutasmunka nehéz.ségét mu
tatja, hogy a most búcsúzta
tott 27 dolgozó közül csak 
12-en érték el az öregsegi 
nyugdíj . korhatárát, a többi 
sziv-, gyomor-, idegi-, vala
mint -reumatiku.s eredetű be
tegséggel került leszázal.éko, 
Zásra. 

----------------------------------------------------. vezetője után Kovács István 
Tiszt.elette! és megbecsülés,. 

sel emlékezett meg az ál
lomás.főnök a vasutasrelesé• 
gekról, akik n,agy áldwatvál-
1.al� segítettek férjüknek a 
nehéz munkában. 

A LEGSZEBB SZÜLŐI HITVALLÁS: 

Becsülettel felnevelni a 1 3  gyereket 
Záhon:r, Ságvári utca :ffl. Itt 

lakik Iski Gyula, a MÁ. V Gé
pesített Rakodási Főnökség 
dolgozója. A 39 éves gépkocsi
vezető, aki már csaknem egy
Plillió kilométert vezetett bal
esetmentesen, s az ennek alap
;án kiérdemelt kitüntetésen 
kívül két kiváló dolgozó jel• 
vénynek is tulajdonosa, a bo
rítékokban havonta hazavitt 
'1000 forintokból tizenhárom 
gyermekéről gondoskodik. 

Bandi, Joli, Kati 
és a többiek 

A lakásban, ahol nem szá
mítottak látogatóra, Iskt Gyu
láné, a tizenhárom gyermek 
életvidám, fiatalos édesanyja 
fogad. Zavarában szabadkozik 
- .,jaj, nincs olyan rend, mint 
kellene . . .  " -, de az Igazság 
az, hogy a rendetlenségnek 
nyomát sem látni. Tisztaság 
van, bárhová nézünk, sót a 
szoba padlóját Is éppen most 
cserélték ki parkettra. A tévé
töl kezdve a villamos kávéda
ráló!g minden háztartási gén 
megtalálható a takaros, barát
ságos otthonban. A gyermekek 
vidám csivitelése és kacagása 
közben megkérjük a ház asz
szonvát, hogv mutassa be a 
család tagjait. 

- Hát az úgy ' volt, hogy 

1953-ban Budapesten házasod
tunk össze - mondja Iskiné. 
- Férjem akkor a 3. számú 
BELKER-nél dolgozott. Még 
abban az évben megszületett 
az első fiúnk, András, majd a 
következő évben Jolánka. Az• 
után jött Kati . . . ők már 
mindhárman a vasútnál, mi 
több: férjem munkahelyén, a 
gépesített rakodási fönökség
nél dolgoznak. András - bár 
csak húszéves még már 
párttag és megnősült. JoJ.án
káéknál pedig - akinek a 
férje szintén vasutas - már 
egy kisfiú is született. Igy lép
tünk elő nemrég nagyszülők
ké . . .  

A többi gyerek: - László, 
'Eva, Pistt, Borbála, Géza, Feri 
- az általános iskola 8, 7, 6, 
4, 2 és 1. osztályának tanulói. 
A hatéves Erzsike, az öteszten
dős Zolika, a hároméves Jó
zsika és a két éve született 
Gyöngyike élete egyelőre az 
otthon, az óvoda és a bölcsőde 
között zajlik le. 

Nyugodtan 

a vol6n mögött 

Az Ismerkedés közben meg
érkezett a mindig lelkes, szol
gálatkész családfő. Szerénysé
géhez illó mértéktartással kap-

csalódott a beszélgetésbe, 
majd átvette feleségétől a szó 
fonalát: 

- TizenMW �el ezelött 
jöttünk és letelepedtünk Zá
honyban. ó, micsoda különb• 
séa van már a.z akkori és a 
jelenlegi Záhony közötti S at
tól kezdve itt lakunk ebben 
a háromszobás, kertes házban, 
gondok és örömök közepette • • .  
Mondhatom, hogy számomra a, 
család, az otthon és a mun
kahely egyet jelent, killönben 
a családról való gondoskodás 
nem kis részben a feleségem 
érdeme. E:n mindennap nyu
godtan ülök a volán mögé, 
mert tudom, hogy az én asz
szonykám által otthon minden 
rendben van . • •  

A férj elhallgatott, mire is
mét a feleség szólt: 

- Bizony, a nagy család 
leköti minden időmet. A napi 
étkezések során jókora kenye
ret kell felszelnl, ezenkívül sok 
zsír, liszt, cukor és hús fogy 
el hétről hétre. � szinte nincs 
olyan fizetés, amikor ne szere
pelne néhány pár cipó, egy
két öltöny ruha ára a kiadá
saink között. Ennek ellenére 
elmondhatjuk, hoa11 13 g11er-

mekkel gazdagon toha ttetn 
számítottunk kön11öradomány
ra, mások segítségére. Igaz, 
nem is nagyon kopogtak be 
hozzánk sehonnan ilyen szán
dékkal . . •  

Szépen élnek 

- Ami ezt illeti, keresek én 
tisztességesen - mondta a csa
ládfő. - Ebből és a családi 
pótlékból szépen, rendesen 
megélünk. Az persze nagyon 
jólesik, hogy munkahelyemen 
1,egítettek gyermekeim elhe
lyezkedésében. No, de a gyere
kek is rendesek, jól neveltek. 
Nem bánja meg a vasútnál 
senki, hogy odavették őket, 
ahol dolgoznak. Nincs más cé
lunk, mint minden sziilónek, 
hogy gyermekeink derék em
berré váljanak • • •  

Ez a legszebb szülői hitval
lás. Szívből kívánjuk lski Gyu
lának és feleségének, hogy cél
jukat elérjék, s gondjaikat a 
felnövekvő utódok boldogulá
sában megtalált sok-sok öröm 
váltsa fel minél hamarabb. És 
ami ezzel együttjár: egész éle
tüket övezze a társadalom 
megkülönböztetett tisztelete, 
megbecsülése. Talán még job
ban, mint eddig . . •  

F.ireressi Zslpioad 

állomásfőnök mondott beszé
det. Miiközben a vasutasrnunka 
szépségéről, nehézségeiről be
szklt, hangsúlyozta: a mo8' 
nyugdíjba menők között töb
ben vannak, akik a felszaba• 
dulás után a romokból a,egí
tettek újjáépíteni a vasutat, el.
indítani a közlekedést. Kis.s 
Imre vonatvezető 45 eszten-

Az ünnepi besz,éd után Var
ga László, az állomás szak
szervezeti bizottságának tit
kára ajándéktárgyakat nyúj
t.ott át a nyugdíjba lépő dol-
gozóknak, Balogh József 

Varga László szb-tltká.r ajándékot és ellsmeró oklevelet ad át 
Kiss Imre vonatvezetőnek 

�báczy Szilárd felvétele) 
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I/IJNKAUCYI YlfÁK A DbNfÓBIZOlTSÁC KlÓf1' 

Mit kell tudni 
az új jogszabályok életbelépése után? 

(Lapunk március 3-1 számá
ban sajtóhiba kóvetkeztében 
tévesen jelent meg a munka
ügyi döntóbizottságokkal kap
caolatos Új jogszabályok élet
belépésének idópontja. A bí
rósági, ügyészségi törvény, pol
gári perrendtartás módosítása 
nyilvánvalóan nem 1975, ha
nem 1973. ;anuár elsejével lé
pett hatályba.) 

Első cikkünkben a panasz 
előterjesztéséról, a dolgozó jo
gairól, valamint a bizonyítási 
eljárásról írtun1

,. Ezúttal a 
döntőbizottság eljárásáról. s a 
felek közti vitát eldontó hatá
rozattal kapcsolatos tudniva
lókról tájékoztatjuk olvasóin
)tat. 

A tárgyalás 
A döntőbizottság szabálysze

rű idézés esetén a felek bár
melyikének a távollétében is 
megtarthatja a tárgyalást, el
rendelheti a bizonyítást, sót 
érdemi határozatot is hozhat, 
kivéve, ha a tényállás felderí
tése érdekében szükséges a 
távollévő fél meghallgatása. 
Ha nincs szabályszerú idézés, 
a bizonyítást a döntöbizottság 
elrendelheti, illetve lefolytat
hatja, határozatot azonban 
c8aJc akkor hozhat, ha az a 
távollévő fél jal'ára szól. A 
dolgozó kérelmére - indokolt 
esetben - a tárgyalás elha
lasztható. 
· A munkailgyl döntóblzott
�ág - anélkül, hogy a felme
rült vitában érdemben dönte
ne - az alábbi esetekben meg
•züntethetl az eljárást : 

- ha a vita eldöntése nem 
fQrtozik hatáskörébe, illetve 
annak elbírálására nem illeté
kes, és az adatok hiányában 
nem tudja áttenni a panaszt 
az illetékes döntóbizottsághoz ; 

- ha a felek között ugyan
azon ténybeli alapból szárma
r.ó ugyanazon jog iránt már 
eljárás van folyamatban, vagy 
ha azt a panaszt korábban 
111ár elbírálták; 

- ha a köi•etelés időelötti; 
- ha a panaszt visszavon-

/ák; 
- ha a panaszos meghalt é1 

nincs jogutódja; 
- ha a panaszos nem tün

teti fel net•ét és címét, fgy 
nem tudják idézni; 

- ha a panaszos Ismeretlen 
'1,elyen van és nincs képvise
Jóje. 

Az eljárá�ban a felek egyez
lléget is köthetnek. Ha az 
egyezség nem áll ellentétben 
a munkaviszonyra vonatkozó 
jogszabályokkal, vagy a felek 
méltányos érdekeivel, akkor 
azt a döntóbizottság határoza
tával jóváhagyJa. 

Amennyiben az eljárás meg
•züntetésének nincs helye és 
a felek egyezséget sem kötöt
tek, a döntőbizottság érdemben 
határozatot hoz, tehát eldönti 
11 vitát. A határozatot szóban 
kihirdeti, majd írásbeli kézbe
sítéséról gondoskodik. 

A határozat rendelkező rész
ből és indoklásból áll. A ren
delkező résznek világosan kell 
tartalmaznia a döntést. Pénz-

IL 

ségeit, ügyvédi munkadíjat, a 
kiesett munkaidóre járó átlag
keresetet) a vállalat téríti meg, 
ha a döntóbizotts.íg a dolgozó 
panaszának helyt ad. Ha a pa
naszt csak r6zben ítélik meg 
jo;:osnak, akkor az ügyvédi 
munkadíj arányos összege il
lc ti meg a dolgozót, de az 
egyéb i;:azolt kúltségek teljes 
mértél,ben kiri,ctendók részé
re. Nem t.:rithetil, a dolgozó
nak azokat a költsf"ekct, ame
lyet a dolMDZÓ, \'il"Y képvise
lője kcsedelmes int zkedéssel, 
mulasztással, vagy rosszhiszc
mú e!járlssal okozo t. 
Amennyiben a t·állalat ol;oz 
rosszhiszemű mag�tartásával 
felesleges kö!tsérret a dolgozó
nak, al;kor azt ab b/ln az eset
ben is meg l,ell térítenie, ha 
a dolgo::ó panaszát elutasítják. 
A dolgozó csak azoknak a 
kóltsé"'eknek a megfizetésére 
kütelezhetó, amelyeket a sa
ját, illetve kénvlseló_te rossz
hiszemű, szándékosan ké
sedelmes magatartásával oko
zott a vállalatnak. 

A munkaUgyi döntőblzottsát1 
határozata ellen 30 napon be
lUl keresettel lehet élni az il
letékes munkaügyi bírósághoz. 
Az ezzel kapcsolatos rendes és 
rendkívüli jogorvoslati eljárás 
szabályait lapunk következó 
számában ismertetjük. 

A munkaügyi döntóblzottsá,.,t 
(szolgálati felettes) határozata 
ellen. a határozat kézhezvéte
létől szam[tott harminc napon 
belül, keresettel lehet fordul
ni az illetékes munkaügyi bí
rósághoz. A keresetlevelet a 
munkaügyi bírósághoz kell cí
mezni, de azt az eljárt mun
kaüg\·I döntőblzotl�ághoz kell 
benyújtani, amely a ker�etle
velet három napon belül az 
összes iratokkal együtt továb
bítja a munkaügyi bírósághoz. 

A munkaügyi bíróságnál 

A vasutas dolgozók fl1711ében 
csak a l\fAV igazgatóságok 
székhelyén működó munkaügyi 
bíróságok az illetékesek. 

Ha a harmincnapos kereset
benyújtási határidót a fél ön
hibáján kívül mulasztotta el, 
az elmulasztott határidó utol
só napjától számított tizenöt 
napon belül igazolási kérel
met terjeszthet el6, amelyben 
ismertetni kell a mulasztás 
okát, és azokat a körülménye
ket, amelyek a mulasztás vét
lenségét valószínűsítik. Ameny
nyiben a mulasztás később ju
tott a dolgozó tudomására, 
vngy .a közbejött akadály csak 
később szűnt meg_ úgy a tu
domásszerzéstől, Illetve az 
akadály megszúnésétól számí
tott tizenöt nap alatt lehet eló
terjesztenl az Igazolási kérel
met. Hat hónapon túl azonban 
igazolással élni nem lehet. Az 

igazolási kérelem előterjeszté
sével egyldóben be kell nyúj
tani a keresetlevelet. Az iga
zolási kérelem elfogadásáról a 
bíróság killön határoz. 

Az elkésetten benyújtott ke-

resellevelet a munkaügyi dön
tobizottság nem utasíthatja 
vissza, köteles azt a munkaügyi 
birosághoz felterjeszteni. Min
den esetben eggyel több pél
dányban kell benyújtani, mint 
ahány fél a perben érdekelve 
van. 

A keresetlevélnek az aláb
biakat kell tartalmaznia: 

- az eljáró munkaügyi bíró
ság megnevezését; 

- a keresetet indító dolgozó 
nevét, lakóhelyét, szolgálati he
lyét, foglalkozását, esetleges 
képvlselóje nevét, az ellenér
dekú fél pontos megnevezését, 
címét ; 

- az érvényesíteni kívánt 
jogot (ez esetben nem szüksé
ges a jogszabály pontos meg
jelölése, elég az ügy jellegére 
utalni : pl. baleseti kártérítés, 
egyoldalú szerződés módos1tá
sa) : 

- le kell írni a tényállást és 
eló lehet adni a bizonyítéko
kat· 

_: meg kell jelölni a sérel
mes határozatot hozó munka
ügyi dóntőbizottsái;:ot, a döntó
bizottságl határozat számát, és 
el kell mondani, hogy miért 
tartja azt sérelm snek ; 

- el kell mondani a:r,! is, 
hogy milyen döntést kér a 
munkaügyi bíróságtól. 

A keresetlevélhez mellekelni 
J,:,het a rendelkezésre álló bi
zonyítékokat. 

Ha az idézett távolmarad? 

A munkaügyi bíróság -
amennyiben nincs szükség 
egyéb intézkedésre - a kere
setlet'él beérkezését6I 1záml
tott tizenöt napon belül határ
napot tűz ki a tárg11alásra, éa 
arra a feleket mec,idezl. Az 
idézéssel együtt kézbesíti a 
keresetlevelet is. 

A szabályszerűen Idézett fe
lek távolmaradása a tárgyalás 
megtartását nem akadályozza, 
Ha azonban a munkaügyi bl
róság a felek meghallgatását 
is szükségesnek tartja, hfra
talból új tárgyalást tűz ki. (Pp. 
355. §.) Mindez az általános 
szabályoktól eltéróen azt is 
jelenti, hogy ha a (elperes mu
lasztja el az első tárgyalást, 
ezért nem lehet a pert meg
szüntetni, 

Elóíordulhat, hogy a bíróság 
elótti eljárásban olyan új 
igény merül fel, melyet koráb
ban nem érvényesítettek, Illet
ve az is, hogy a már érvényesí
tett Igényt fel kell emelni, vagy 
módosítani. Az új igény elő
terjesztését, llletve a már elő
adott Igény módosítását a tár
gyalás berekesztéséie lehet ér
vényesíteni. 

A munkaügyi bíróság a felek 
meghallgatása, a rendelkezésé
re álló Iratok megtekintése, il
letve, ha szüksége• a bizonyí
tási eljárás letolytat.ii�a után 
meghozza határozatát, tehát 
érdemben eldönti a vitát, il
letve e�·ez égkötés esetén azt 
jóváhagyja. 

Dr. Korul'Sal Usuó 

(Folytatjuk) 

� 
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Petőfi nuirciusa - március Petőfije 
,. • • • Nagyapáink és apáink, 
l\1íg egy szazad elhaladt, 
Nem tevének annyit, mint mink 
Huszonnég11 óra alatt. 

• • .  S te, sztvem. ha hozzád férne 
Hog11 kevély légy, lehetnél! 
E hós ifjúság vezére 
Voltam e nagy tetteknél. 

Egy ilyen nap vezérsége, 
S dtjazva �•an az élet . . .  
Napóleon dlcsösége. 
Te veled sem cserelek!" 

(Petófi Sándor: „15-lk márczlus 1848") 

A történelmi események, századokig ható 
sorsfordulók so1--.;a, hogy piros betű ünne
pekké magaszt uina.k, egyszersmind törté
nelmi tablóvá, méltatást kívánó évforaulo
\'Ú, tananyaggá lesznek. A ma embere szá
mára tórténelem Rákóc:1, Dózsa szabacl6ái:t
harca, Zrinyi Miklós és Dobó Isti•án hó
sies-'lége, s hasonlóképp a nemzeti öntudatot 
me!engetó dátum : 1848. március 15-e. Száz
huswnöt év - két emberöltö, talán meg 
annnál is több - telt el azóta, s Jóllehet, 
a�lnk-nagyapáink m g b;merték-hallgat
lók az obsltosokat, a legendás ütközetek 
és a világosságot sötétségbe fordító világosi 
fegyverletétel részeseit-hőseit, ml már job
bára csak szülólnk elbeszélései á1tal kerü
lünk valóságkapc:solatba, emberközelbe a 
negyvennyolcas honvéd tkel, nemzetórök
kel. 

Ezernyolc57.á7.negyvermyolc - tananyag;  
igaz, olyan történelemóra é Iskolai ünne
�Jyek témája-tárgya, amelynek hallatán 
pisszeneUenül figyel az osztályteremben 
máskor i..zgó-mO?,gó diák. Amit tudni kell 
róla, megtanultuk, tudjuk : .,Szaoo.dság. 
egyenlőség, teaa•ériség/" - idézztik a már
clusi fiatalok megfogalmazta tlzenké pont 
bcCejezö mondatát; tudjuk, ki volt Kossuth, 
Batthyány, Tá,icsícs, Petöfi. Bem, és lsmer
jilk a szabadságharc világméretű hnlás t !�, 
amelyet egy német forrndalmár: Engels 
f rlgyes ekként fogalmazott meg: .,Az 1848-
as forradalom nem t·olt szocialista forrada
lom, mégú egyengette az útját és elókér.:i
tette számára a talajt." Mindezt elórebo
csiltvn tópreng most a „március Idusának" 
méltatására vállallwzó mai krónikás : me-
1) · legyen az a szál, amelyet kiragadjon, 
miként szóljon egy olyan esern<?nyről, amely
ról kortársak és utódok már konyvtárra rú
gó köteteket és tanulmányokat írtak itthon 
é kUUöldön egyaránt? 

Mii jelent a ma embere .számAra 1848 oly 
s at hangoztatott (és az arota eltelt öt 
negyecl."7.ázad során oly ro'l<fé1 éppen ma
gyarázott) örök ? l\llndenekelö t zt, 
hogy azaba&ág kell, mert szabadság dl-

kiU nincs ország, nlnca haza, nincs lld. De 
mi szükséges ahhoz, hogy a szabadaágaal 
élni is tudJunk ? Fejlődés, önmagunk és kör
nyezetünk állandó fejlesztése, a mérce min
denkor -ma"asabbra emelése. Kossuth Lajos 
mondotta ;z akkor még jobbára csak ma
lomiparral rendelkezó, mezőgazdaságában. �11 
elmaradott, feudális országban: ,.lpar nélkül 
a nemzet félke::ü óriás!" Petöfi Sándor pe
dig - akinek emlékét az Idén ugyancsaik a 
sz.o'·ottnál gyakrabban idézzük: 150 eszten
deje született - éppen a vasút kapcsán !ej
t.ette ki versében ·  .,Száz vasutat, ezereU / 
Csináljátok, csináljátok/ / Hadd fussák be a 
világot, / Mint a testet az erek, / Ezek 4 
föld erei, / Bennök árad a műveltség, / 
Ezek által ömlenek szét / Az '1etnek ned
vei." Táncsics Mihály pedig mindig is a 
munkásságra támaszkodva kívánt jobb éle
tet teremteni - ahol van munkás, ott van 
ipar, ott lehet feJlódés - Munkások Újság& 
a!cimen Indította meg lapját, az Ar11nv 
Trombitát. 

Am maradjunk Petófinél (akinek 26 en
tendó adatott csupán, hogy világméretút a.1-
kosson) : tájleíró készsége, szerelmes versel
nek lfráj11, forradalmiságának tüze nap
jainkban Is gyönyörködtet-süt, de ne (eled
jük, nemcsak azt írt.a: ,,Akasszátok föl 4 
királyokat", hanem egyszersmind hadat 
üzent a patópáloknak Is, az álmosan he
nyélókne.'t, akik - aki - .,Mint elátkozott 
királyfi / Túl az Óperencián, / ti magábllff 
falujában / Pató Pál úr mogorván." Figyel
meztetó az ellene [elhozott vád : ,.ő ma
gyarnak AzUletett, / S hazájában ősi jel
szó: ,.Ejh, ráérünk arra még!" . . .  Akkor 
gazdálkodunk helyesen tehát a politikus 
Petófi szellemi hagyatékával, ha nem fe
ledjük az örökké és örökre Intő szavakat -
nem állhatunk meg wha, mert nlncs még 
ilt a kánaán ! 

„Tudom, hogy amldl!n megérkezik l A 
na1111 azüret, / Akkorra én már rég lemen
tem / S parányi mii1:emnek nyoma / El
vész az óriási munka közt, / De életemnek 11 
tudat erl!t ad, / Halálomnak pedig megn11u
gová.•t. / Hogy én is, én is egy sugár i,a
guokl'' - írja az Apostolbnn. Amit hozzá
fúzünk, kézenfekvő: múvének (parányi? 
nem! glgá. zl,  hatalmas méretú) nyoma nem 
veszett el, fennmaradt. Sugdr ő ma 16. idót
len ld6'.dg (ényló. messzire világító suf:!ár: 
ragyogóbb. mlnt az költő valaha Is rem 1-
te volna. Múve - életműve - segfitett és 

gít ma l-<. holnap Is.. mindig, amikor az 
embe-rl szellem szabadságáról, tényleges é,; 
képlete.� forradalmakról : az Em beriségriil, 
fejlódéséről eslle szó. 

S ha<on1óképp ragyog a többi fényes név: 
1848 t•alamennyl közéleti férfiúJának és 
ncfrtelen katonájának emléke-net·e. 

P. T. 

Tantárgy az tizen1- és munkaszervezés 
Tanfolyam a JIÁV Villamosvezeték Í,p itési Fó11ök ég 

mífrezelói étJ munkátJai réuére 

Dicséretes kezdeményezésröl 
számolunk be: 

A MAV 'Villamosreze-
ték tpitési Főnökség tanfo
lyamsorozatot indított a fizikai 
dolgozók részére, azzal a cél
lal, hogy a munkások alapo
sabban megismerjék az 
MSZMP Központi Bizottságá
nak a munka- és ilzemszerve
zésről hozott határoztál, az ab
ból adódó helyi feladatokat. 

A kéthetenként sorra kerOló 
oktatá.sokon a múszakl, I lletve 
gazdasági vezetók közérthe
tően, konkrét példákkal meg
világítva magyarázz ' k meg -
noha n munka- és Ozemszerve
zes el.sósorban nem a munká
sok dolga -. hogyan vehetik 
ki részii�t ók is a kö,.ös ten
nivalókból, a párthntúrozat 
végrehajtásából. Az első tan
folyam már véget is ért; és 

Naa11kátán megkezdl!dött • 
második. Akik a tanfolyamot 
elvé zték, az eddle;i ldószak
hoz képest tudatosabban, 
könnyebben, jobb kedvvel él
nek azokkal a jogaikkal, amely 
a vezeté be való beleszólást 
bizto ítja számukra. 

Talán még ennél i� nagyobb 
jelentóségú az a másik tovább
képző tanfolyam, amelyet a fó
nökség központjában, Kőbá
nya-Felsőn indítottak március 
10-én a reszortosok és a mű
vezetők részére. őket a mun
ka- é. üzemszervezés tudomá
nyos alapokon nyugvó mód
szereivel Ismertetik meg. De 
nemcsak úgy, általában, ha
nem átUllctve azokat a vasút
villamosítás munkaterilletelre. 

azt, hOQII • munkahe!vet 
anyagellátáaát miként lehet • 
legcélszerűbben biztosítani.. 

A tanfolyamnak jelenlet 

beli elmarasztalás esetén - az
:-

--------------------------------------
eddigi gyakorlattól eltéróen -

A főnökség a továbbképzést 
azzal a jelszóval szervezte 
meg, hogy mindenkinek van 
mit tanulnia ahhoz, hogy - a 
saját vezetói színvonalához 
mérve a gyakorlatban 
megi·alósithassa a korszerű 
vezetési elveket, s aszerint 
hajtsa végre a Központi Bi
zottság határozatát. Más sz.ó
va!: a munka- és üzemszerve
zéshez minden reszortosnak, 
múvezetőnek alaposan értenie 
kell, 

több mint 30 hallgatója van. 
Az el.só előadást Csárádi 16.• 
nos, a főnökség vezetóje tar
totta. A felkészülés közben ó 
is sokat tanult. Miután felvá
zolta egy, a vasútvillamosítá.w 
munkához hasonló feladatokat 
el! tó korszerú üzem kereszt
metszetét, magyarázatát szám
talan rajv..al, grafikonnal és 
más segédeszközzel illusztrál
ta Színesen, érdekesen iránvl• 
totta rá a beosztott vezetők fi
gyelmét az ilyen típusú üze
mekben elképzelhető munka
szervezési feladatokra. A rész
vevők elemezték a veszteség
ldók csökken t.ésének lehetósé
geit, nem feledve, hogy nem 
a gép és az ahyag az eLsődle
ges tényezö, hanem az azokkal 
dolgozó ember. 

a pontosan meghatározott ösz
szeget és azt, hogy a határo
:zat ellen 30 napon belül kere
aettel lehet fordulni a mun
kailgyl bb-ósághoz. Az indok
lási rész tartalmazza a panasz 
és a védekezés lényegét, a bi
zonyítás eredményét, az alkal
mazott jogszabályokat, s pénz
beli elmarasztalás esetén a 
részletes számítási adatokat, 
valamint a költség megállapí
tását. 

ffletékek, költségek 
Amennyiben a határozat csak 

a panasz egy része felől dön
tött, ÚQll 15 MJ)Ofl bel«l ké'r
het6 • hatdrozat ldegllszftlse. 
Név, számeliráa, vagy számítá-
11 hiba esetén kijavítási ké
relmet lehet előterjeszteni. 

A munkaügyi döntóblzottság 
előtti eljárás Illetékmentes. Az 
egyéb szükséges és Igazolt költ
léget (pl. utazás, szállás, költ-

Hogyan él a Miksi család ? 
Ozve1111 Mik.ri Gy6rrn,né, a 

MA V Szentesi l!:pítési Fónök
ség munkása még fiatal 
asszony. Szőregr61 jár be na
ponta u.egedl munkahelyére. 
Hajnali 4-kor kel és délután 
4 óra mire hazaér. Három 
gyermekével él együtt, vezeti 
a háztartást és ellátja a csa
ládot. Szórakozásra nem jut 
idő. Legfeljebb egy-egy kOnyv
be olvas bele, vagy átfutja a 
napi sajtót. Reméli, ha felnő
nek a gyerekek, akkor afn
házba Is eljut. 

A ram,og(, fflzta lakában 
az elhunt,t caaládfC, Mlksi 
GyiJrov fénvképe tekfnt a be
léi,6re. 1961. februárjában tör
tént a tragikus végt1 OzemJ 
baleset. amikor Miksl Gyö;rgy 
a MA V Szentesi l!:pít.ésl Fő-

nökség munkása életét 
vesztette. Három gyermek ma
radt árván. A temetésen még 
karonü16 volt a legkisebb 
gyermek, a 14 hónapos Ist
t:án. A másik kett6 7 és 12 
éves volt. 

A MAV Miksl Györgyöt sa
ját halottjának tekintette és 
segítette mindenben a bajba
jutott családot. A baleset utáni 
hónapban már munkát bizto
sítottak Milesi Györgynének, 
akinek a keresete az árvael
látáalal 3500 forint. A 1/20/o
os ÖTA 12 500 forintot helye
zett letétbe a banknál, a gyer
mekek llll4mára. 

A család súlyos lakásgond
ját Is megoldotta a MA V 
Swregen. A fón5ks( szakszer
vezeti blmttsá- és a területi 

bizott�g figyelemmel k!. 'ri a 
c,-a lád életét és anyag! helyze
tét. 

Ot év telt el a tragédia óta. 
Az.óta a legidósebb gyermek 
l\larika személypénztáros Sze
ged-állomáson. György 6. osz
tályos, István pedig most jár 
elsóbe. özvegy Mlksl György
né gyermekeit úgy nevelte, 
hogy egymást mindenben se
gftlk. 

'A családfó elvesztését sem
miféle segítség nem képes pó
tolni, de a fónökség, a szak
szervezet, a társadalom sze
rető gonddal figyeli a Miksl 
család életét, ami létbiztonsá
got jelent számukra. 

-Foru-

A hónaponként egysz.er -
szabad szombatokon - sorra 
kerüló továbbképzés részvevói 
nemcsak vasúti, szakmai Isme
reteket tanulnak, hanem a ve
zetési módszerek gazdagításá
ra irányuló tantárgyak Is sze
repelnek az oktatás tananya
gában. Felhasználják például 
az Országos Vezetöképzó Köz
pont folyóiratának, a „Veze
tóképzés"-nek a szakclkkelt, 
valamint a vezetéstudományi 
szakirodalom egyéb útmutató 
írásait. Az emberi kapcaolatok 
javltását célzó i.!meretek eJ
sajátltását legalább olyan fon
to,11Gk tartják, mint például 

űgy tapa«zlaltuk, hogy • 
tanfolyam elsős:>rban gondol
kozni tanítja a részrevóket. 
Különösen megmutatkozott ez, 
amikor egy betonozó anyagvo
nat hasznos munkaidejének 
jobb kihasználását, a munka 
célszerűbb megszervezéllét 
tárgyalta az elöadh Ugyan• 
ilyen érdekes, gondolkoclá&l'a 
késztető volt a következő két 
előadás Is, az elvégzen4ő mun
kák terve,,éséről, Illetve a vo
nal! szerelés technológiájának 
szervezéséről, az esetleges hl• 
bák klküszöbolésének lehetó
ségelról. 

A következő foglalko� 
visszakérdezés lesz, vagy in
kább : k6nzultcició. Egymástól 
és egymással versenyezve ta
nulják el a leghelyesebb szer• 
, ezé.s! móds1.ereket a helyi ve-
zetők. 

SL J'. 
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Hárman a kitüntetettek közül 
Szerelőcsarnok 

saiát erőből K I T Ü N T E T É S E K  
A nőnapi kHüntetések átadása után három vasutasasszony

ayal beszélgettünk el munkájukról, életükről, sorsuk alakulásá
ról, a Vasúti Főosztály kultúrtermében. Az ország különböző 
részeiben, más-más körülmények között dolgoznak, de abban 
ninai különbség, hogy becsülettel, mélységes hivatástudattal 
yégzfk szolgálatukat. 

Ismerkedjünk meg velük közelebbról • . •  

Teljesült a régi 
kívánság 

!tadócz Jánosné ellenőr. 
Debrecen állomás létszámába 
tartoZ6 vonatvezető. Barna, pi
ros arcú asszony. Olyan típus, 
akire azt mondják: munkára 
termett • • •  

- GyerekkoTO'mban mindig 
oasutas akartam lenni -
mondja - Néztem a vonato
kat és arra gondoltam, de ;ó 
lenne utazni. Mindegy, hogy 
hová merre, csak utazhassak. 
Tiieitltilenc éves voltam, ami
kor láttam egy hirdet.ést: em
bereket keresnek a vasúthoz. 
Rögtön jelentkeztei;n és ott i;s 
maradtam. Hajdusámsonban 
laktam, s onnan jártam Deb
recenbe, éveken á,t jegyvízs.. 
gálának . • .  

Közben tanult is, mint any
:nyian a vasutasok köZÖtt. Se
gédtiszti tanfolyamot végzett 
és a vonatvezetói vimgát is le
tette. 

Közlekedéa Kiuál6 Dolgozó;a 
kitüntet.éssel ismert.ék el helyt
állását munkatársai és felette
sei. 

Az állomásfónöknó 
- PetTóezi Jánosm, f6intézó 

ua1111ok - ezzel nyújtja kezét 
a bemutatkozásnál a Vezér
igazgatói dicséretben rész.es!
tett asszony. Végigsimítja 
egyenruháját, aztán halkan 
még hozzáteszi: Ozvegy 
Petrócziné. 

Alig múlt negyvenéves. ;Be
osztása: Pórte!ek ál!omá3 ue
zetóje. Ritka rang ez asszo-
111yoknál. 0 maga is úgy tudja, 
hogy egyetlen hasonló beosz
tású kolléganője van, Diny
nyésen. 

Kérdem tóle, miért válasz
totta ezt a pályát. Talán sok 
vasutas van a családjában ? 

- Nem, n-. Nincsenek ro
k011aim a MAV-nál, de annyi 
szépséggel, felelósséggel jár a 
vasúti munka, hog'II én ehhez 
éreztem kedvet - válaszolja. 
- Húszéves koromban kezd
t.em a pályát. Előbb fékező, 
jegyvizsgáló, vonatvezető vol
tam, majd átkerültem állomá
si szolgálatra. Szob határál!o· 
máson már rendelkezó furgal
mi szolgálattn,6ként teljesítet• 
tem szolgálatot. Közben bJ.. 

, ,Észreveszik 
a munkám ... " 

Sulák Istvánné ellenőrt, a za
laegenszegi vontatási főnökség 
mozdonyszámadója. Boldogan 
szorítja magához a borítékot, 
amiben a Vezérigazgatói dicsé
retről tanúskodó oklevél és az 
azzal járó jutalom van. 

- Nagyon ftlll11/ meglepetés 
ez számomra - mondja. -
Nem gondoltam, hogy a mun
kámat ennyire .számon tartják, 
észreveszik. 

Olyan asszony, aki minden
nel elégedett. A munkájával, 
a családjával, a munkatársai
vail.. Elismeréssel beszél min
denről és mindenkiről. 

- Huszonhárom éve dolgo
:mm a vasútnál - vallja ön
magáról. 

- Család? 
- Egy klslán11om oan, már 

tizenhat éves. Még nem tudja, 
milyen pályát válasszon az 
érettségi után. :€n azt mondom, 
kövesse a nagyszülők és a szü
lők példáját. Apám előmunkás 
volt a pályafenntartásnál, a 
nővérem ugyanott számviteli 
vezető, a férjem pedig itt, Za
laegerszegen vonatvezető. Igaz, 
előfordul, hogy a férjem 
e&Yenlótlen munkaideje miatt 
gyakran csak levélben váltunk 
szót - tegnap is csak annyi 
időre láttam 6t, míg vonatjá
uaz elment az irodánk ablaka 
e!ótt, s intettünk egymásnak, 
hogy otthon minden rendben 
-, de mégiscsak .szép hivatá.J 
• miénk • • •  

tics. JndU 

A MAV Dombóvári Epítési 
Főnökség gépállomásán na
gyon nehéz körülmények kö
zött végezték a páilyaépíti5 és 
fenntar:tási gépek, valamint a 
közúti járművek javítását. 
Fedett csarnok hiányában a 
munkások <télen, nyáron a sza
bad ég alatt dolgoztak. Ezek 
az állapotok nemigen lelkesí
tették a dolgozókat. Télen gya
kori volt a megfázásból eredő 
bet.egség, s a munkavédelmi 
helyzet sem volt rózsás. 

Mindez ma már a múlté. Az 
építési főuökségen ugyanis 
március l-én új szerelőcsarno
kot adtak át. A csarnokot egy 
DVH I. típusú könnyúacél
szerkezetes elemből alakították 
ki. Az adaptálási és módosítá
si terveket az ép!t.ési főnök
ség <tervező csoportja készítet
te és a kivitelező is az épít.ési 
főnökség magasépítési vezető
sége volt. A belső szerelési 
munkákat, a központ! fűtést 
is, a MAV Szak- és Szerelő
ipari Főnökség építette. 

A kulturált utazás 

szolgálatában 
Kö:w.s gondunk, miként lehet 

javítani az utazás kultúráltsá
gát. Ez a törekvés nyilvánult 
meg Palla István mérnök, a 
pécsi igazgatóság osztályveze
tőjének újításál>an, amelyet 
az AB, ABy mellékvonali mo
toros vonatok kocsijainak kul
túráltabb viszonyokat biztosí
tó fút.ésére készített. 

A kísérleti kocsiban az újító 
által szerkesztett olajkályha 
váltotta fel a füstös, széntüze
lésű kályhát. A beállított olaj
kályha könnyen beszerelhető, 
rázkódásra, emelkedő pályára 
nem érzékeny. Egyenletesen 
!út, s núnusz 15 fokos külső 
hőmérséklet mellett is 20 fok 
körüli meleget áraszt a kocsi 
utasterében. Fútöolaj fogyasz
tása kedvező: 4-6 dl/óra. 
üzemanyag tartályában, figye
lembe véve a helyi mellékvo
nalak utazási távolságát, egy 
fordulóra elegendő fűtőolaj be
tölthető. Tisztán és könnyen 
kezelhető, felügyelete nem 
okoz különösebb megterhelést 
a vonatkísérő sz.emélyzetnek. 

a nemzetközi nőnap •alkalmából 
A nemzetközi nt5nap alkalmából 

kimagasló szakmai és mozgalmi 
munkájuk elismeréseként a közle
kedés- és postaügyi m!nlszter a 

Közlekedés kiváló cloltozója 
kitüntetésben részesitette: Antal 
Mária ellenőrt, Hatvan áll.; Aszta
los Sándorné segédellenört, Kele
bia áll. ; Csákó Jolán kezelőt, Deb
recen Jj. ű. ; CSárá.di Zoltánné el• 
lenőrt, Bpest Keleti pu. ; Darabos 
Józsefné felvigyázót, MA V Jegy
nyomda Főn. ; Farády Lászlóné el
lenőrt, Szombathelyi Számvit. 
Főn. ; Fejős Julianna segédmun• 
kást, MA V Hidép. Ft5n. ; Holota 
Anna titkárt, .MA V Magasép. Főn. ; 
Lavotha Jolán Katalin 16telügye
löt, Debreceni Vaslitlg. ;  Markó Ró
bertné ellenőrt, Dunakeszi Jj. U. : 
Nagy Jánosné főellenőrt, Hegyes
tlalom áll. ; d-r. Nán.\si Lórántné 
tanácsost, KPM Vasúti Főoszt. ; 
Németh Agnes músz. ft5intézót, 
Bpest Vasútig. ; Németh };dit mun
kást, Szombathely álL ; Ortó Lász
lóné segédellenőrt, Miskolc Tiszai 
pu. ; Perjés! Józsefné munkást. 
Nagykanizsa Vont. Főn.;  Pivon 
Klára ellenőrt, .MA V Vlll. Fennt. 
Főn. ; Radóez Jánosné ellent5rt, 
Debrecen áll.; Rib1cs Dona fóln• 
tézl'it, Pécs Vaslittg. ; Sz.abó Lász
lóné munkást, Füzesabony áll. ; 
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lenl'irt, Szeged P!t. Ft5n. ;  dr. Ju
hász Józsefné oszt. vez.. Horváth 
Rezsőné oszt. vez., Kovács Jenőné 
tr. vez., Takó Jánosné szakácsnőt 
Utasellátó Váll. ; dr. Varga Béláné 
lizJetköt6t, Faanyagvéd. és Fatell
tö Váll. 

A közlekedés- és pMt�ügy! mi
niszter 

MiniS1teri clicséretlien 
részesítette: Bene Gyuláné müsz. 
Intézőt, Miskolc TBFF; Bod Bé
láné segédtisztet, Budapest TBEF; 
Czlegler Albertné segédellenőrt, 
MA V Ep. Géptelep Főn. ; Dremák 
Andrásné segédmunkAst. Debre-
cen Déli Pft. Főn. ; Jánosi Miklós
né felvigyázót, Landler Jenő .Jj. 
O.; Juhász Andrásné toellent5rt, 
Pécsi Vasutlg. ; Kak-.ik Pélemé 
segédellenört, .MAV Adatteldolg. 
Főn. ; ,Kiss Béláné segédtisztet, 
Eszald Jj. 0. ;  Kocsis .Józsefné el
lent'lrt, Soproni Pft. Főn. ; Kulich 
Irén ellenőrt, Jobbpartl Blztositó
berend. Fennt. Főn. ; Mándoki 
Lászlóné munkást, Nyíregyháza 
Vont. Főn. ; Marosi Lajosné ellen• 
őrt, MÁV TBEF; dr. Mellska Zsó
fia orvostltkárt, Szegedi MA V Te
rCletl Egészségügyi Kózp. ; Né
meth Vilma munkást, Békéscsa-

bal Vont. Ft5n. ; Sepa Pálné telvi
gyáZót, Nyíregyháza áll . :  Simon 
Józsefné segédmunkást, Miskolc 
Rendező pu. Vont. Szertáriő�.; 
szabó Sándc,rné segédfelvigyázot; 
Komló álL; Szilágyi Gáborné el
lent5rt, Szolnok JJ. O.; Szilfai Jó
zsefné munkást, Bp. Józsefvárosi 
Pft. Főn.; Várhegyi .Jánosné el
len6rt, Dombóvár Vont. Főn.;  Ta
bányl Pálné ellenőrt, MA V Buda, 
pesti Területi Egészségügyi Közp. i 
Vincencz Róbertné felvigyázót, Bp. 
Keleti. szertárfőn. ; Hoffmann La
josné cukrászt, Lengyel Lajosné 
gazdaasszonyt, Mező Ferencné fel
szolgálót, Slapsl Istvánné ÜZlet
vez. h., Utasellátó Váll. ; Kopá� 
Józsefné ügyintézőt, GYSEV. 

A közlekedés- és postaOgyf 
miniszter helyettese, a MA V ve-: 
zérigazgatója 

Vezérigazgatói dicséretben 
részesítette : Beregi Józsefné szeri:, 
llb. üz. dolgozót, NyekládJ1áZa áll. ; 
Bodnár Mária ellenőrt, B pest Déli 
álL ;  Brandt Erzsébet intézőt, MA i,/ 
Nyugd. Hiv. ; Csefkó Tamásné ino 
tézőt. MA V Anyagell. Ig.; Duszka 
Ilona munkást, Nyíregyháza áll. : 
Éliás Margit munkást, Budapesti 
:S:.pületfennt. Főn.; Faragó Zoltan• 
né ellenőrt. Debrecen Vont. Fön.• 
F1iedmann Györgyné munkást,. 
Bp. Déli Műszaki Kocslszolg. Fön.; 
Gadányi Ignácné főintézOt. Szom� 
bathelyl Jj. O.;  Gudics Istvánné 
segédfelv!gyázót, Miskolc Vont,. 
Főn. ;  Helndi Zoltánné ellenőrt, 
Pécsi Szertárfőn. ;  Horváth Aran
ka segédellenőrt, Bp. Számviteli 
Főn. ; .Jankovics Istvánné felvigyá; 
zót, Bp. Nyugati Músz. Kccsiszol&, 
Főn. ; Juhász Rozália ellenö� 
Szatymaz áll. ; Kálmán Béláné se� 
gédmunkást, Győr áll. ; Kiss Fe,. 
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né felügyelőt, KPM Vasúti Fóoszt.•; 
Kovács Piroska munkást, MA:lf 
Magasép. Főn. ; Marton Teréz se� 
gédielvigyázót, Dombóvár áll.; 
Patkós Ferencné segéd.felvigyázót 
MA V Gépjavító O. Szeged; Perles.! 
Istvánné segédellenőrt, Hatvan
Füzesabonyi Pit. Főn. ; Petrócz,i. 
Jánosné ffüntézt5t, Portelek: áll.; 
Polányi Jánosné kezelőt. Közp,. 
Számvit. Főn. ; Sáfrány Albertn, 
főellenőrt, Szeged Vasűtig. ; Sol>$ 
Gyuláné felügyelőt, KPM Vasútj 
Főoszt. : sulák Istvánné ellen6rl;, 
Zalaegerszegi Vont. Főn.; Szll.!1<4 
Rudolfné segédtisztet, KPM Vasli1' 
és Közúti Alkalmasságvizsg. Int.; 
Tiborc Józsefné mérnök főlntézőt. 
MÁV Tervező Int. ; Török Anna 
felvigyázót, Bp. Ferencváros P!t. 
Ft5n. ; Vanlcsek Károlyné főlntézőt, 
vasútegészségügyt Igazg. 

Jól éreztük magunkat 

Mezőkövesd-Hő fürdőn 

- Most a.ztá,i. utazom ele
get, ahogyan 1111erekkoromban 
kívántam. Felnőttként persze 
egészen más szemmel nézem a 
dolgokat. Füzesabony és Nagy
léta-Vértes felé járok a leg
gyakrabban. Jó kollégák kö
wtt vagyok. Fekete Kálmán 
például, aki régebben az én 
vonatvezetőm volt, mindig 
mondja: ha valami J:)Tobléma 
cidódna, menjenek csak hozzá 
nyugodtan. De hálistennek, 
eddig még nem vo.lt semmi 
baj . . .  

iratkoztam az esti középlsko- 1-------------------------
lába, s hét évvel e7lelőtt letet-

Negyvenöt vasutassal együtt pihentem február 13-tól 26-i& 
Mezőkövesd-H6fii.rdón, a MAV-üdülóben. Hazatérésem utáli\ 
nem mu.I.=thMO.m el, hogy köszönetet ne mondjak mind a 
magam, mind a társaim nevében, azért a minden várakozá$� 
felülmúló gondoskodásért, amely,ben a személyzet tagjai a:i 

A vonatvezető-assoony, aki 
szolgálati helyén pártvezetósé
gi tag és nőfelelős - egyedül 
neveli két gyerekét. A fia 15 
éves, szafununkástanuló a 
vontat.ás! főnökségnél. Az ál
talános lakatos szakmát tanul
�a A kislány inkább fodrász 
szeretne lenni vagy a keres
kedelemben dolgozni. 

Radócz Jánosné eddig há
tomszor kapott kiváló dolgo:r.6 
�elvényt. Most, a nőnapra a 

tem az érettségit. Azt követően 
sem álltam meg a tanulá8ban. 
Most éppen az állomásvezető! 
tanfolyamot fejez.em be. 

A férje nemrég halt meg. 
Ot gyermeke van. Örül az osz
tott műszaknak, a felvételi 
épületben levő szolgálati la
kásnak. lgy a déli ebédidő 
alatt hazaszalad és megfőz a 
gyerekeknek. 

- Tudja, az volt a vágyam, 
hogy oktaMtiszt legyek. De 
ebben a munkakörben Is ta
níthatom az embereket, hiszen 
az állomásfőnöknek minden 
beosztottjával törődnie kell • • •  

Utazás elótt és utazás után 

ÉDESSÉGET, 
AJÁNDÉKOT, 
TRAFIKÁRUT 
nagy választékban vásárolhat az 

� U TA S E LlATO ;,'  
pályaudvari pavilonjaiban. 

S%ocialista brigádvezetők fóruma 
A szocialista brigádok:ra, a 

hármas jelszóból következően 
egyre több feladat hárul. A 
brigádok vezetői az első számú 
letéteményesei a brigádélet irá
nyításának, a különféle válla
lások megtételének, a végre
hajtás ellenőrzésének. A bri
gádvezet6k e ténykedése nagy 

teli eredményeket érjen el a 
szocialista brigád. 84 brigádve
zető növeli tudását e fórumon. 

A kezdeményezés példamu
tató, amelyet igen nagy előre
látással tervezett és szervezett 
meg a területi bizottság és a 
művelődési ház. 

T. B. 

üdülőket és a gyóeyulni vágyó betegeket rész.esítették. 
A kitűnő ellátáshoz udvarias, előzékeny kiszolgálás 1)1Íro

sult, s a zavartalan pihenést az üdülő dolgozóinak kedvessége 
tette még kellemesebbé. Amikor mindezt megköszönöm, arra. 
kérem az utánunk érkezőket, a későbbiek során Mezőkövesdre 
beutalt társaimat, hogy viszonozzák jó szóval, megbecsüléssel! 
az üdülő személyzetének gondoskodását, fáradságos és türel• 
mes munkáját. 

Helyettünk :is • •  ; 
Huszár Károly 

(Bpest. Keleti pu.) 
felkészültséget, előrelátást, 
szervezőkészséget követel. .,_ _____________________________________ _ 
Munkájuk jelent6ségét Ismerte 
fel a miskolci terilleti bizott
ság, amikor a Vörösmarty Mű
velődési Házzal megállapodott 
a ház falai köz15tt a ,,Szocta
lista brigáduezetők fóruma" 
létrehozásában. A mdvelődésl 
ház magáévá tette a gondola
tot, s közös erővel megkezdték 
a szervezést. 

A munka a brigádok felmé
résével kezdődött. A leggondo
sabb adatgy(ijtés eredménye
ként a múvelódésl ház rendel
kezett egy minden lényeges 
adatot tartalmazó kimutatás
sal Ezután megkezdődött a te
matika összeállítása. A „több 
slzem, többet lát" elv alapján 
ebbe bevonták a gazdasági ve
zetést is. Hosszú, gondos mun
ka eredményeként alakult ki 
a 10 előadásból áll6 tematika, 
amely lényegében magában 
foglalja mindazokat a tudniva
lókat, amelyek szükségesek egy 
szocialista brigádvezetónek ah
hoz, hogy eredményesen tudja 
brigádját irányltani, ne álta
lános, hanem konkrét dolgok
ra tegyenek felajánlást. Tar
talmazza a tematika a nőkkel, 
a fiatalokkal való fokozottabb 
foglalkozás alapvet6 tudnivaló
it, az elismerési, kitüntetési 
rendszert, a brigádnapló veze
tésének tudnivalóit, a kapcso
lat szoros kialakítását a gazda
sági vezetéssel. Egv olyan so
rozatot kap a legjobb előadók
tól a szocialista brigádvezető. 
ami elegendő ahhoz. hogy ezek 
birtokában a jövőben még 
tartalmasabb. s7.ínvonalasabb, 
gazdasági, mdvelódési, életvi-

KERESZTREJTVÉNY 
.rzsZINTBS: 1 .  A uakaene

zeiek véleményezési jogkörébe 
lanozlk. (.Folyutása a függGleges 
24-ben.). 13 • • • •  Nlcolaus (1813-
1888) német Shakespeare-kutató. 
U. R�en a tQzgylijtás egyik kel
léke Volt. 15. A szere.lm! Ura gö
l"ÖII múzsája. 18. Dromedárok. 19. 
Török méltóság. 20. Hires ath� 
embergyúlölt5. 23. Somogy megyei 
község. 25. A legfontosabb ólom
érc. 28. Kutya. 30. Mérőeszközt 
llasznáL 31. A versenypftlya vége. 
32. Bánat, 33. Magot szór. 3.5. A 
függt5leges 12 Idegen nyelven. 37. 
Lakoma. 38. Tanulmány. 39. Táp.. 
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szt5b0f font nagy kosarak. 46. Sze
szes ital. 47. Puhatestü vlz!állat. 
48. A hindu szentbáromság egyik 
tagja. 50. Elles. 51. Fafajta. 53. 
Személyes névmlls. 55. Rangjelző. 
56. Kikötőváros a Szuezi csatorna 
bejáratllnáL 58. Japán pénz. 59. 
Dyen elem a jód. króm, stb. 61. 
Kelet németül. 62. Azonos hetük. 
63. Figura a francia l<ártyában. 
64. Kutyafajta. 66. Személyes név
más. 67, Sz.ln. 69. Betüpótlással a 
kt'lszénkátrányban taláL'>ató. 

FOGGOLEGES: 1. Vajon ad? 2. 
Város az NDK-ban. 3. Hires ló
verseny. 4. NO! név. S. Kettős. 6. 
Régi római pénz. 7. Clpés:rszer
szám. 8. Igevégz5dés. 9. . . .  um, 
latin szavazat. 10. Erdei rágcsáló. 
l l. Káosz. 12. Vissza : hőn óhajtott 
állapot. 16. 1049 római számmal. 
17. Sz(5. 20. Arab hadvezér. Róla 
nevezték el Gibraltárt. 21. Bátor. 
22 • . • .  Jean (1530-1600) (5 ho
nosította meg Európában a do• 
hányt. 25. Gázlómadár. !.:6. Utcák 
kereszteződése lebeL 27. Dunaúj
város régi neve. 29. Gör()g betű. 
32. A.. Kls-Szunda szigetek egyike. 
34. Svájc legdélibb kantonJa. 3/J, 
Fogoly. 37. Lövedéktartó. SS. 
Spanyol város. 40. • . et-Cher, 
francia tartomány. 42. Piros, né„ 
metill. 43. Földöv. 45. Központi 
Vezetőség. 47. Peng páratlan be
«u. 49. Kozák parancsnok. 50. 

elham vasm. 52. Angol helyeslés. 
54. Női név. 55. Mint 1-0. vízszin
tes. 57. Ez az ebéd vacsora. 59. 
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67. Hangtalan len. 68. A:r. ez üst 
vegyjele. 70. Folyadék. 

Beküldend4: A vlzsz!ntes 1. és 
folytatásaként a 24 tüggt5Ieges. 
Bekü.ldésl hatúld4: 1973. április 
10. 

Az el4z8 keresztreJtv6ny helyes 
megfejlése: A tömegkapcsolatok 

fejlesztése. A dolgozók véleményt',. 
nelc kikérése. 
19�J:·::r r���t<'lra'!i"".!egj: 
leni keresztrejtvény helyes meg• 
feJtéséért: Orosz Béla Tiszaszent„ 
Imre 5322 Petőfi utca 28. ; Léval 
Lajos, 2532 Tokod. Fatelltő Vél• 
l.a1at: Papp Jánosné 2532 Tokod• 
Altáró, Mikszáth Kálmán utca 2.: 
Tii! Eduard. 7524 Kiskorpád va
sútállomás ; Honti Jánosné. 909@ 
Pannonhalma, MÁV-állomás. 
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Turóczy Pircsi visszavonul 
A családi kötelezettség közbeszölt + Szülés után 

edzéS szeretne lenni a BVSC-ben 

t!lúrhfr, Turóczy Judit, a ma
si,ar úzósport eJY!k klemel.ke• 
dll e,yt!ml.s�re bejelentette, 18 

• nu versenyzlll pályafutás után 
-vonlll az aktiv sportolútóL 

Hatéves volt, s 1954--1!t mu
tatott a naptár, amikor elóször 
elkísérték a BVSC Szőnyi úti 
uszodájába. 

- Akarsz versenyzó lenni ? 
� kérdezték. 

- Igen . . .  válaszolta 
snegilletődötten. 

Az első bizonyfüísra azonban 
fppen egy évet kellett várnia 

Emlékek az úszodából 
- 1955-ben egy toborzó ver

,eny 25 méteres mellúszó szá
mában indultam először, s 
mindjárt nyertem is. Ebben a� 
úszásnemben először és 
utoljára - mondja, s jóízűt 
nevet. 

Hosszú idő óta először hal
lom nevetni. Eddig akár ver
seny előtt, akár verseny után 
találkoztunk, az ide:::reszültség 
komollyá, sőt kicsit komorrá 
varázsolta az arcát. 

- Imádtam t.•ersenyeznl. 
:Minden idegszálammal a küz• 
delemre készültem, akár klub-
1zínekben, akár válogatott 
mezben indultam. Nekem min
den rajthoz állás versenv volt. 

- A 18 éves sportpályafu
tis legkellemesebb emlékei ? 

- Mindenekelótt az 1964-ei 
tokiói olimpia, ahol először ta
látkozhattam a világ legjobb
jaival. Aztán az Európa-baj
noki ezüstérem, az 1966-os 
mexikói előolimpia, na éi ter
mészetesen a kerek 1 perces 
Európa-rekord. 

- ts a legkellemetlenebbek? 
- Két versenyre különösen 

nem szívesen emlékszem visz
sza. Az egyik a mexikói olim
pia volt, amely előtt talán túl
zottan is hajswltuk az egyper
cen belüli eredményt, s Mexi-

részt t1e1zek 11 ,port4g ebó vi
lágbajnokságán, de hát köz
beszólt a család. A nyárra kis
babát várok, & utána már nem 
lenne értelme újra kezdeni. 

Pircsi, azaz Turóczy Judit az 
érettségi után elvégezte a Test
nevelési Főiskolát, s közben 
1966 óta a MA V Házkezelő Fő
nökségén dolgozik adminisztrá
torként. 

- Soha ro88zabb i!lsportol.6 
ne kerüljön hozzánk - dicsé
ri Turóczyt, mint munkaerőt 
Madaras István, a főnökség ve
zetője. - Igaz, az edzőtáborok 
és a kill!öldi versenyek miatt 
folyamatos munkával nem tud
tuk megbízni, de amikor Ideje 
engedte, mindent megtett 
azért, hogy komolyan számft
has.�unk rá. Már jó néhány éve 

• megtanult gépelni, s ezzel a 
munkájával nagy segítséget 
nyújtott a főnökségnek. Visz
szavonulása óta mindennap 

' pontosan megjelenik a munka
kóba idegileg és fizikailag is helyén. Valamennyi kollégám 
fáradtan utaztam el. A másik nevében Is kérem. akik szeret
kellemetlen emlék az 1969-ei jük és becsüljük őt, hogy majd 
Európa Kupa, amelyen nem a szülési szabadság lejárta 
engedtek a váltó első tagjaként után is térjen vissza hozzánk 
úszni, holott, s ezt most is ha
tározottan állítom, egy percen 
belülre kerültem volna. 

- A legnagyobb külföldi el
lenfelek? 

- A két NDK-1 kislány, 
Grunner és Wetzko. 

- S a hazaiak? 
- tvekkel ezelőtt Madarász 

csm� és Takács Kati, majd, s 
talán ez Is volt a baj, soká 
senki, végül pedig jött Gyar
mati és Patóh. 

Kisbabát vár 

A müncheni olimpia sem 
Turóczy, sem a többi BVSC-s 
úszó számára nem sikerült úgy, 
ahogy várták. Talán ez a visz
szavonulás oka? 

- Nem. Úgy terveztem, hogy 
11 t1áltó érdekében az idén még 

Hú marad a BVSC-hez 

- S visszatér? 
- Még nem tudom. Az biz-

to,, hogy 1974. január elsejétől 
edzői munkát vállalok a klub
nál, Am, hogy fő- vagy , mel
lékfoglalkozásban dolgozom-e, 
arról csak az év vége felé be
szélgetünk majd. 

Ami tulajdonkfppen nem Is 
döntő dolog. A lényeg, hogy 
Pircsi, csakúgy, mint hosszú 
versenyző pá!yafutá.,;a ala1t. a 
továbbiakban is hú marad a 
vasutasokhoz. 

A magunk részéról pedig 
csak annyit kívánunk, olyan 
versenyzőket neveljen, mint 
amilyen versenyző - Turóczy 
Judit volt! 

Dobó István 

Sízők orszagos bainoksága a Mátrában 

Hat aranyermet nyertek a GYVSC síziii 
A síszez.on lassan a végéhez 

közeledik. Az országos és vi
déki bajnokság küzdelmei 
március első felében befeje
ződtek. Kedvezó hóviszonyok 
alakulása esetén is márcsak 
klubszintű versenyekre kerül
het 60r. A bajnokság végezté
vel elérkezett az értékelés 
ideje. 

19 érmes helyezés 
Egyetlen slszakosztályunk, a 

gyöngyösi MÁV Kitérógyártó 
Vzemben működik. A Gyön
gyösi VSC versenyzői az idén 
is jól szerepeltek az országos 
bajnokságon, összesen 19 érmes 
helye:1Jést értek cL Hat orszá
gos bajnoki cím került Gyön
gyösre. Az ifjúsági 7 km-es 
sildutásban első helyen vég
zett: Kiss Imre, az ifjúsági 
északi összetettben Szanyi 
György, az ifjúsági északi ösz
szetett csapat (Szanyi György, 
Bordái Bertalan, Kiss Imre), 
az ifjúsági 7 km-cs .sí.futó csa
pat (Kováci Sándor, Bordá& 
Bertalan, Kiss Imre), a serdülő 
3 km-es sífutó csapat (Marosi 
László, Lóczt Istuán, Sánta Jó
zsef) és az ifjúsági 12 km-es 
biatlon csapat (Bordás Berta
lan, Szanyi György, Tóth Jó
z,ef). További öt verseny
számban ezüst-, nyolcban pe
dig bronzérmet nyertek a 
gyöngyösi sízök. 

Az országos pontversenyben 
az első hat helyezettet pontoz
zák. Ezért említésre méltó még 
a GYVSC-sck 5 negyedik, 5 
ötödik. és 6 hatodik helyezé,e 
i&. A felnőttek közül igen érté
kes Bardóczi Lászlónak a 20 
km-es biatlon versenyben el
ért 5. helyezése. A vidék baj
nokságon pedig a Salgótarjáni 
KSE után a GYVSC szerezte 
tneg a legtöbb aranyérmet. 

Tehetségekben 

nincs hiány 

Az előző két évhez viszo
nyítva tovább fiatalodott a 
GYVSC síszakosztálya. Ez 
nemcsak a céltudatos nevelő 
tnunkának tudható be, hanem 

több felnőttkorú él versenyző 
visszavonulásának is. Ezért 
nem is került m t a felnőtt 
bajnokság Gyöngyösre. 

Az utánpótlás szempontjából 
biztató a helyzet. Országos vi
szonylatban, a nagy egyesüle
teket is számba véve kevés 
olyan síszakos2Jlály van, ahol 
annyi tehetsége síző le.'lne, 
mint a GYVSC-ben. Horváth 
Béla oktató, a GYVSC kitúnó 
edzője fáradságot nem kímél
ve, szinte minden szabad ide
jét a tehetségek felkutatására, 
a síto!:iorzókra szenteli. A vá
ros általános iskoláit és a 
környező mátrai koz.ségeket 
keresi fel. A múlt évben a 
GYVSC nagyszeril utánpótlás 
bázisra talált Mátraszentim
rén, ahol Elekes Ernö, az ál
talános iskola igazgatója és 
Szabados L,ajos testnet•elö hoz
zájárulásával, a községi ta
nács és a GYVSC anyagi tá
mogatásával (felszereléseket 
vásároltak közösen) módszeres 
síoktatás folyik. A tehetséges 
versenyzőket innét a GYVSC-

hez Igazolják. Az eredmények 
már mutatkoznak. A mátra
suntimrei nyolcadik osztályos 
Lóczi Pisti tagja volt az or
szágos bajnokságot nyert ser
dülő sífutó csapatnak. Ide va
ló ezüstérmes Stuller Rudolf, 
a bronzérmes Hort:áth Katalin, 
Stuller Magdolna, Szabad Ka
talin és Dosztály Ibolya, hogy 
csak néhányat említsünk kö
zülük. 

Több támogatást 

Hogy az ifjúsági is serdülő 
ba;nokokból felnőtt bajnokok 
legyenek, ahhoz nagyobb 
anyagi támogatásra lenne 
szük&ége a GYVSC-nek. 

Szeretnénk remélni, hogy az 
llletékesek megteszik majd in
tézkedéseiket annak érdeké
ben, hogy a Gyöngyösi VSC 
versenyzőt is gyakrabban ki
juthassanak a nemzetközi küz
dőterekre. Az itt szerzett ta
pasztalatokat gazdagon lehetne 
kamatoztatni a későbbiek so-
rán. Szigetváry József 

A gyiingyiisl aranyérmesek egy csoportja a mátraházi ngró
sáncnál. Balról Jobbra: Kiss József, Szanyi György, Hon·átb 
Béla edző, Paróczay László szakosztályvezetö, Bordás Berta-

lan, Kiss Imre 
Ptocua litván telvé"11e) 

ÉLIPORTOLÖK 

KITÜNTETÉSE 
A Mauar Népkllztirsaú&' Ml

nlAztertanicsa kiemelkedő sport
eredményeik elismeréséül llltünte
téseket adományoz.ott olyan él• 
sportolóknak, akik nemrélJ fejez• 
tök be akUv versenyzői pályafu· 
tásulcat. A kitüntetettek között 
h6rom vasutas élsportoló Is ta• 
lálhat<I. 

A Mauar Sépkllzttrsa.-ig'l Sport 
2rdf".mé.re.m aranyfokozatát kapta: 
Korach Marcel1né Tur6':zy Judit. 
a BVSC válogatott úszója. és 
Tóth G�za. a szombathelyi Hala• 
dás világbajnok. sokszoros válo· 
gatot súlyemelllie. 

A Magyar . épkilr.tirsa, ilgl Sport 
Erdmn�rem bronzfokl)�atAt kapta : 
Konkoly János, a BVSC váloga
tott müugróJa. 

JUBILEUMI 

LÖVÉSZVERSENY 
A szegedi t1asútigazgatóság 

lövészklubja jubileumi emlék
ver�nyt rendezett március 
3-án a Magyar Hont·édelmi 
Szöt•etség fennállásának 25. 
él-fordulója tiszteletére. A 
versenyre az Igazgatóság terü
letérói - Bács-Kiskun, Békés 
és Csongrád mcgyéból - meg
hívták a vasutas lövészeket, 
!gy a nagyszámú, mintegy 80 
fős mezőnyben a szegedieken 
kívül ott voltak a kecskemé
tiek, békéscsab-aiak, vésztóiek, 
orosháziak is. 

A klspuskával. 50 méterről 
!ekvőhelyzetbcn leadott 20 lli
véses verseny jz.galmas küz.clcl
met hozott. 

Az elsó helyezkt 164 kör
egységgel a s1.egedi Ac$ Pál 
szerezte me". Második helyen 
Pribina Antal, a békéscsabai 
vontatási főnökség ver,.enyzó
je végzett, 160 köregységgel. 
Harmadik lett Tóth J6zsaf. 
Szeged-állomás lövésze, a�i 
157 köregységet ért el, míg 
negyedikként 151 köre ysé�
gel Zsllinszkl János végzett. 
aki ugyanc,,ak a békéscsab'l.i 
,·on tatás! főnökség versenyz.5-
je. 

OJllim 
F i:  

- Vért adtak Vletnamnak. 
A nagykaniz."8i pálya!enntar• 
tásl fön!lk.ség IX. pályames-
icrl szaka.,zának szocialista 
brlgádjaiból harmincn •olcan 
jelentkeztek. hogy részt vegye
nek az „Adjunk vért Vlet,.. 
namnak" akcióban. Példáju
kat követték a főnökség többi 
brigádjai. s t 8 szol�álati hely• 
ró! 114  dolgozó jelent meg a 
helyben rendezett véradáson. 

, 

- l\lAV-VOLAN együttmű
ködés. tve-ntc !sméUödő, ha
gyományos tanácskowson ír• 
ták alá a budapesti vasútigaz-

atóság és a Volán Vállalat ve.. 
zetói a már korábban megkö
tött, de a negyedik ötéves terv 
v�élg szóló együttműködési 
szerződés kiegfuzitő módosítá
sait. - Hasonló, ünnepélyes 
hnngul.atú összejövetelre lte
rült sor mfu-clus 2-án a rnJ&
kolci vnsut.as kultúrotthonban 
Is. Miskolc-Gömöri pályaud
var MAV-VOLÁN komplex
brigádja múlt évi munká� 
jának értékelése után mcgju• 
talmazták a brigádtagokat. 

A megye legjobb sportolói 

- Lakásépítő szövetkcz�tet 
alapítottak a celldömölki épl
�i és vontatásl főnökségen 
dolgozó Ifjú házasok. A 
SZÖVTERV által készített ter
vek alapján 1974 februárjára 
kétszintes. 12 lakásos házat 
építtetnek munkahelyük tá
mogatásával a Mikes Kelemen 
úti lakótelepen. 

A közelmúltban Szabolcs- 1972-ben az egy Olet és 
Szatmár megye legjobb sporto- a megye legeredményesebb 
lói és az.ok edzői ti ztelett.re 6portolója Szabó Ildikó volt. 
fogadást rendeztek Nyíreg11• A középi kolás kislány nagyon 
há:án, a megyei TS &7kkházá- tehetség . A 100 és 200 méte
ban. A fogadásra a Nylregy- res s{kfutásban, távolugrás-
házi VSC három kiváló allé· han és ötpróbában magyar 
táját, Szabó Ildikót, Lippa ifjúság! bajnokságot nyert. 

- Ovóda 6s biilc«óde épül 
Szolnokon, a járműjavítóban 
dolgozó szülök gyermekei • ré
szére. Az építkezésre a MAV 
fejlesztési alapjából 12 millió 
forintot biztosítottak. A kor
szerű gyermekintézmény 1974. 
tavaszára készül el. 

Ilonát és Kiss Józsefet Is meg- Tagja a,. Európa-bajnok...,'ig
hivták. A TS vezetői 1972. évi ra készillő női ifjúsági válo
eredményeik alapján mind- gatottnak. Edz.éije Molnár Ist
hármukat jutalomban része- t·án. 

ítctték. Uppa llona d.iszkoszvetés-
_____________ ben nyert Ifjúsági bajnoksá-

A S7.crkesztóség üzeni 

H.ilmal János, Bánta! Domoko• 
rt:cs t s ' d1 sandor, KecskCC!éU 
Ferenc zeged ; Kiss Józ e.! Cctl
dömo ; Egerc$S1 ZstBmond Zá
hony: Urblin József ltegyeshnlom , 
Marosáil PA! Debrecen ; liu úr 
Kéroly Budapest. K.eleU pál� &ud
var: Tóth 'l'ibor Kiskunhalas:  dr. 
Fercncty Imre Győr: Debán Rózsa 
Miskolc: Szücs Ferenc Hatvan ; 
Fogas PAI Szentes ; Gidó!alvy Al• 
bert Nyfregyhéu ; noirnár Károly 
Tapalca: le\o'eleiket lapunk anya-
1áhos t•lhuznáJJul<. 

Ho!s- Sándor BakonY1unt• 
!ászló: Martin Miklós, Uglyal S4n
dor Miskolc : Buhovszky ny. tó
bizalmi CSűrJc\; Bognár Károly 
TaPolca : KovAcs SAnctor Yés:zlő i 
Kesenl Tibor Debrecen ': lt'\·t-lel
ket Weléke helyre tovabbfloltuk. 

A Hivatalos lapból 
A Hivatalos Lapból a nakszer

vczctl bizot1Ságok és a do!lloz<'>k 
t!gyelm�e aJtmlJuk a következll-
ket : ' 

A 8. 1úmb6l: 102 390'1973. 3. 
A. Forgalmi rend!Zámmal ellátoti 
közúU gépJArmúvek oyllvtmtarl.ás
ba vétele. 

Felhfv4s a nyu!(d1jas nvllVlln• 
tartó s,;olgálaU f6nökst!reit rt
szére. 

A ,. 11Úmb6l : Hun,arokorr "73 
korrózióvédelmi pálYáUIL 

Feleslegea áUóes:tküzöi< hu:r.no
slt:lsa. 

Lakáscsere 

- El""ert!lnEm Budapest VIII., 
Kerepesi tit. 5. sz. alatti nagymé
reta. két szoba, össz:komrortos la• 
kásomat té11Yleges vasutas dol
rozóval. 1. 2. 3 szoMs, llttc.,s, t>· 
�:r.�1J•g:

ct

J�i•:t .;.':ic
0
�:�1:!'t:..1:� 

lllcl\·e költség:l.tvállalássa!. Erdck· 
!6dnl lehet: a 338-tl05-ös tele
fonon 16-21 óra közott, kivéve 
a keddi napoL 

F.IC'srrélném a Budapest 
XVIlI. kerület Kavlc Mnya éllo• 
má.Son tcvö 2 �zoba, komfortos. 
plusz alápincézett mosókonybá�. 
melléképQletea, 600 n.-ölea gy0-
molos1!sb01 41'6 MAV munkakört 
szoigáL:itl Iaká:i:.omat 1 c;zoba, téJ• 
komtortog. eseUeg kom•ort nél ... 
kfUJ, tanácsi rendeJtet 1i laká 1„ 
sat, m�gc�yezésset. Munkakörl 
SZOlj!'álAU lrtkásra jogo1ult, ]ehető-
leg xvnr. ker. cc;erep:irtner etOnv
ben. :Crd�klc5dnl lehet: M1rton Jst• 
ván. 19-61 va!?v 62-76-<>s tele
fonon, munkaidőben. 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasuta�ok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkec::1tf a '.!zerkes2tO bizott.841 

F6,1erkes1tO: Ou1y4! Jánoe 
FeleJ61 uerkesztO � Vlat Ferenc 

Szerk�ztt'c;�g: 
1061 Budapest VI .• Bencz1lr a. 41. 

Telefon : 
városi : 229-872. Ozeml : lt-71. 

Kiadja és terjeszti : 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest vn .• Rákt'lczl C:11 54. 

Telefon : 224-819 
Levélclm: 1964. Budapest 

Felelős kiadó: Gábor Márton. 
a Népszava Laokladó Vállalat 

Igazgatója 
Caekk�4mla5zámunk: 

MNB US-lt 139 
Szikra Lapnyomda 

got. Kiváló eredményével ó 
i.s bekerült, nemcsak az if
jú.ági, hanem az utánpótlás• 
válogatottba Is. Edzője Seregi 
Ervin, az NYVSC egykori 
sportolója. 

Kiu József, a MAV Villa
mos Vonal!ell.igyeláség dolgo
u\ja öt ve I. osztályú spor
t.oló. Az 5000 és 10 OOO mé
teres síkfutás mellett a múlt 
évben maratonJ futásban js 
elérte az I. osztályú szintet. 
Eredményei alapján számos 
nemzetközi versenyen képvi
selte már a vasutas színeket. 
Edzóje Váradi László testne
velő tanár. 

Az egyesület lei;(eredménye
sebb szakosztályában 4 első
osztályú és 9 aranyjelvényes 
atléta versenyez. 

Gidófalvy Albert 

- HAI.ALOZÁSOK. Február ti� 
én, Bl eves korában elhunyt Nagy 
Endre elvtárs, ak.1 Budapest•Kelet.l 
pályaudvar csaknem 2000 tagot 
súm!áló nyugdíjas csoportjánalc 
mintegy két t-vttzeden 4t volt el• 
nöke. Korábbnn a l)éc$I vuouraz-
�f7�fkén;��J�ny�=�

"'

!1: 
ott szerzel t mozralml tapasztalatok 
blrtok6ban survezte me« a Ktlell 
pálynudvar nyugd(Jas csoport1át. 
és k�pvtse-11e mindenkor az !dós 
va.l,,ut.."'l,ok érc1e-ke1t. Febru,jr 27-én 
a rákoskcresztdrt temetőben MIO' 
részvett.cl helyeztél< örök nyugn
lomra. 

Márton Gyula, a tapolcal pálya• 
fenntart.hl f6nöksér nyu d(Jae 
dolgozőJAnak 73 éves korában be
következett halála ta mély merren• 
dOlést keltett azok kllreben. akik 
L"fflerték. szeretté.k ót. a nyugdljat 
fv"1 Idején lt. mlndlB embertár
saiért tevékenykedő vasutast. A 
városi pártb!zottsAr és az MRSZ 
Ulrsa:1alml alcllvls1ája volt. Feb
ruár 2fi•án temctt�k el Tapolcán, 
t!sztellllnek tömeges részvételével. 

A Magyar ÁÍ/amvasutalc 
Budapesti Igazgatósága 
felvesz 
elsósorbon budapesti, kiemelt bérezés mellett 
Budopest-Ferencvóros és Rókosrendezó óllomó;ro 
18-40 év közötti férfi dolgozókat: 

• kocsirendező 
• saruk&zeló 

e wonatlék&zö 

e wóltóör-váhókezelö 
munkakörökbe. 

A kiképzési idó: ó hét. Ezalatt o bérezés 1550-1850 Ft. 
A szorgalmas dolgozók 1500-2000 Ft szerződési elóleget 
kophatnak. A szakvizsga megszerzése után o kereset, 
hovi 210 óro munkóvol 2400-2800 Ft. 
A sorkötelesek Budopesten külön kedvezményben részesülnek. 
Az évi jórandósógan kívOI hovonta 3 plusz szobodnop Jár. 
Jelentkezni lehet oz állomások munkoügyi vezetóinél 
vogy o Budapest-Keleti pólyoudvoron levó 
Központi Munkoerö Felvétel! Irodán. 
VARJUK a vosulos dolgozók hozrótortozóit, barótait, 
lsmeróseit. 

A MAV BUDAPESTI IGAZGATOSAGA 
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(Radnóll Miklós: Hdedlk ecloga) 
z ezeréves magyar történelemnek 

A VASUTASOI< SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA A 
nincs olyan századba foglalható 
fejezete, amelyben ne dúlták vol
na véres háborúk. Eleink csatáz-

munkaképes korú magyar vesztette , életét 
a második világháborúban. Az orszag �e
dig rombadőlt. A háborús anyagi károk er• 
téke meghaladta a 22 milliárd pe1!f1Öt,

. 
az 

ipari üzemek hozzávetőleg 90 szazaleka 
megsérült (a gépek jelentős részét elpusz
tították, vagy nyugatra hurcolták), a vas
úti járműállományt 80-90 százalékos, a 
gépkocs,- és autóbuszállományt pedig 
csaiknem 90 százalékos veszteség érte. 
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tak a bizánci császárság és az országot 
végigtaroló tatár hordák ellen, hódított a 
török és az osztrák; háborúk fejeződtek be 
és kezdődtek újra, békeSZJerzódések, majd 
ismét hadüzenetek születtek. Am a hadi 
cselekrnéiyek végét is jelző, rövid idő alatt 
fogalommá lett sw: felszabadulás, csak 
egyszer fogalmazódott meg, egyetlen dá
tumra utai - 1945. április 4-re. � kifeje
zés egysrersmind jelzi, hogy Magyarország, 
a sokat szenvedett magyar nép számára 
véget ért a vilá.gtörténelem legiszonyúbb és 
legkegyetlenebb, legtöbb emberáldozatot 
követelő háborúja és felszabadultunk mind 
a kühsó, mind a belső elnyomók uralma 
alól 

E tragikus, majd felemelően s-.i:éppé to� 
duló korszaknak sokan élő-cselekvő tanúi 
vagyunk. Felszabadultunk a fasiszta elnyo
más és az ezeréves úri iga alól és élni 
kezdtünk - élni tudtunk! - a szabad$á
gunkkal. Újjáépítettük az orszá.,:ot, szét
osztottuk a földeket, állami tulajdopba 
vettük a gyárakat; hozzákezdtünk egy 
minden korábbinál h umanizáltabb társa
dalom kialakításához. Magunk se h i ttük 
vokla: 1949 végén sikeresen befejeztük a 
fU!pgazdaság helyreállítását, a háború 
okozta károk megszüntetését célzó elsó 
hároméves tervet. 

a személyszállítás színvonalának emelése 
A központi vezetóség és a Vasúti Fóosztály pártbizottsága 

együttes ülésen vitatta meg a MÁ V  1972. évi gazdálkodását 
és az e:: évi célkitűzéseket 

Felszabadulás! E szó magában rejti a 
szabadság fogalmát is, azét az örökkön 
áhított állapotét, amelyért egyaránt harcolt 
Dózsa, Rákóczi és Kossuth, s amelyért éle
tüket áldozták a vérbe fojtott Tanácsköz
társaság vörösk,atonái, majd azt követően 
a negy-edszázadnál is tovább tartó véres 
ellenforradalmi korszak által illegalitásba 
kényszerített kommunisták és más haladó 
erök ezrei. 1945. április 4-e egyben kezdet 
a kiteljesedés, lezárása egy pusztulásba 
torkolló parancsuralmi rend=rnek és 
megvalósulása a korábbi álmoknak. 

H
uszonnyolc év távlatából te'.,in

tünk vissza a megtett útra ; büsz• 
kék vagy-.mk er�yeinkre és 
azt is látjuk, hogy hol hi·báztunk, 

A Vasutasok Szakszervezete 
központi vezetősége és a Vas
úti Főosztály pártbizottsága 
március 13-án együttes ülést 
tartott a főosztály kul túrter
mében. Az ülésen megjelent 
dr. Moró István, a VI. kerüle
ti pártbizottság titkára, dr. 
Mészáros Károly miniszterhe
lyettes, a MA V vezérigazgató
ja, Szabó Antal főtitkár, Gá
bor Zoltán, a KPM pártbizott
ságának titkára, dr. Pethes 
Imre, a Vasúti Főosztály párt
bizottságának titkára. A köz
ponti vezetöség és a főosztály 
pártbizottságának tagjain kí
vül részt vettek az ülésen a 
szakosztályok, önálló osz
tályok és a vasút-igazgatósá
gok vezetői, valamint az igaz
l!atósá.�ok pártbizottságának 
titkárai. 

M 
a.gyarország második világhábonís 

tragédiája kettős tragédia, hiszen 
- a Tanácsköztársaság leverése 
után az antanthatalmak által, 

idegen testként a népre kényszeritett, már 
a ma,ga korában is anakronisztikus, idejét
múlt maroknyi uralkO<!!óréteg akaratából 
- az ország nem a Leigázottak, hanem a 
leigázók oldalán állt. Az ország, a h ivata
los Magyarország - de nem a magyar 
nép! &; mégis: a nép fizetett a túzvonalba 
küldőiknek búneiért - mintegy 400 ezer 

mit lehetett-kellett volna másként ten
nünk, hogyan élhettünk volna még jobban 
a szabadsággal. Igen, sokat akartunk, mert 
sok volt a pótolni valónk : évszázadok mu• 
lasztását kellett - és kell még ma is -
helyrehozni. Cselekedeteink csak történel
mi mércével mérhetők, s a történelem év
ezrecleiben pillanat csupán e 28 esztendő. 
Am e piJlanat alatt többet haladtunk elő
re, mint korábban órák, napok, évek alatt. 

„Búvó otthoni táj! 0 meg-van-e még az 
az otthon?" Az az otthon nincs meg, szét
dúlták. De új otthonokat emeltünk helyet
te - önerónkból és szabadságunkat is ho
zó barátaink, szövetségeseink segítségével 
- és meghitt otthonná kívánjuk tenni az 
egész országot, széles e hazát. 

A 
zt a hazát, amely a mérhetetlenül 

sok pusztítás ellenére is létezik, 
újra él és virágzik - s ahol a 
munkások is értik már a hexame-

tert, a köl tói szót. 

Az ülés, melynek a MA V 
1972. évi gazdálkodása és 
1973. évi célkitúzései szere
pelt a napirendjén, Gulyás Já

nosnak, a vasutas-szakszerve
zet titkárának elnökletével 
kezdte me� munkáját. A na
pirend előadója dr Mészár06 
Károly miniszterhelyettes volt. 
A n apirendhez kapcsolódva, 
Szabó Antal és dr. Pethes Im
re tartott kvrreferátumot. 

Dr. Mészáros Károly miniszterhelyettes szóbeli kiegészítését 
mondja ltlege111lékezés 

huszonötödik 
az államosÍiás 
évfordulóján 

Az írásos tájékoztató részle. 
tesen, a számok tükrében mu
tatta be: hogyan gazdálkodott 
a MÁV 1972-b,m, és milyen 
feladatokat kell megoldani 
1973-ban. Mivel erről lapunk 
korábbi számaiban már beszá
moltunk, ezúttal a miniszter
helyettes szóbeli kiegészítőjét 
szeretnénk ismertetni. 

- úgy vélem megnyugvás
sal, de semmiféleképpen meg
elégedettséggel és még kevés
bé elbizakodással, bátran ki
mondhatjuk : a i·asút eredmé
nyesen :zárta az elmúlt ét•et 
- kezdte beszédét. A személy
és áruszállításban a minőségi 
mutatók alakulását ;illetően is 

;jelentős előrehaladásról be-

szélhetünk. A koncentrált fej
lesztésekből, a vasutasok jó 
munkájából, az irányítás és a 
területi vezetés színvonalának 
emelkedéséből fakadnak erek 
az eredmények. Javult az uta
zási sebe&'Ség a 57.emély- és 
áruszállításban egyaránt. A 
személyszállitó vonatokon 
csökkent a zsúfoltság. A tisz
taságot, az utasok kiszoli,álá
sát illetően azonban még ko
rántsem beszélhetünk hasonló 
eredményekről. Pedig bármi
lyen eredményeket érünk el, 
a közvélemény ítélete a sze
mélyszállítás kultúráltságá
ban Jut kifejezésre. Ez ma már 
jogos elvárás a va,;úttól, mint 
szolgáltató üzemtől. :tnpen 
ezért szeretném a központi ve
zetőség. a p,c'irtbizottság tag
jait és természetesen a �azda
sáéi vezetőket is arra kémi : 
tekintfék a személyszállitás 
kultúráltságának növelését 
1973. évi feladataink kulcskér
désének. 

A jó munkahelyi légkör alapja : 

az emberséges bánásmód 

Az áruszállításban is jelen
tosen hozzájárult a minöségí 
eredmények növekedéséhez a 
munkaszervezés, s a javuló 
munkafegyelem. A géprevárá
sok például egyik érröl a má
sikra 61,8 százalékkal javul
tak. Az időben ki nem állított 
kocsik száma pedig több mint 
300 százalékkal csökkent. Kü
lön kiemelte a miniszterhe

hogy minél kevesebb legyen 
az olyan emberi probléma, 
amellyekkel az utóbbi ldöben 
gyakran találkozunk a Ma
gyar Vasutas hasábjain is, 
majd így folytatta: 

- Nagyon sokszor előfor
dul, hogy egy kis emberi gon
dossággal meg lehet ráltoztat
ni a rossz munkakörülménye-

ket, de ahhoz több emberség
re van sztU..seg. Ahol ez hi
ányzik, ott nem besz.elhetünk 
jó munkahelyi leg ·orról. Na
gyon . k panaszt hn lunk ar
ról - különosen a vezetés al
só és középszintjen -, hogy 
egyes i•ezetök kiskirályoskod
nak. Ezt nem türhetjük! Na
gyon kérek minden rezetót, 
föleg a közép- is felsóvezctó
ket, hogy ne is palástolják el 
az ilyen jelenségeket, mert er
re 11incs semmi szűkség. 
Erőnk abban kell hogy legyen, 
hogy fel tudjuk venni a har
cot az efféle hibák ellen. Ne
künk meg kell tanítani az 
ilyen vezetőket. Fel kell hívni 
a figyelmüket : egy uezetó a 
beosztását mindig címnek te
kintse és rangnak csak akkor, 
ha megfelelő eredményt ér el, 
ha minden körülmények kö
zött eleget tesz annak. amit 
tőle elt•árunk. 

- Még valamire szeretném 
felhívni a figyelmet - foly
tatta a miniszterhelyettes. -
Allandóan találkozunk azzal a 
;elenséggel, hogy eljárásainlc 
a rendeletek szerint mennyire 
szabályosak. Az emberközpon
tos szemlélet ennél többet vár 
a vezetéstől. Lehetséges, hogy 
eljárásunk a rendeletek sze
rint szabályos és törvén�·es is. 
ha ezt a �rncleletek valóban 
f<?V fr ják rló. Dn lehet a sza
bál11os int,;zkr>cfé.� emhPrtelen 
sót keqyetlen i•. hrt c<alc a pa
ranrafu•nk irtí "'!Ífqnqlc ben
niinkot. IM ez„i• mone nem 
tudjuk odatenni azt, ami em-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Negyed ·zázad telt el azóta, 
hogy hll7.ánkban turténelmi 
jelentóségú g-yózelem szüle
tett: a kizsákmanyolók tulaj
donának kisajátitásái,al a 

munl,ásosztály jogos es:::közeit 
rette sajat kezébe, hogy „köz
birtokoLt jussát" az egész dol
gozó nep erdekében és javára 
hasznosítsa. Az államosítiis 
mintegy 600 vállalatot érin
tett. Ezzel a gyáriparban dol
gozók több mint 80 százaléka 
állami irányítás alatt álló 
üzemekben dolgozott. 

Az ipar államosításának 25 
éves évfordulója alkalmából 
március 26-án, a vasasszak
szervezet székházának díszter
mében, ugyanott, ahol az ál
lamosítást bejelentették, ün
nepi nagyeyülést rendezett a 
Minisztertanács és a SZOT 
elnöksége. A zsúfolásig meg
telt teremben ott voltak a 
párt és a kormány vezetői, és 
azok a munkásigazgatók is, 
akiket negreds7.ázaddal ez

lásaira. amikor közretle11ül is 
és teljesen államosította a 
száz munT,ásnál többet foglal
koztató vállalatokat - hang
súlyozta Sz.ekér Gyula. - Ez 
azt jelentette, hogy a bankok 
és vállalataik, valamint a 
gyárak forradalml kisajátítá
sával a népi demokratikus ha
talom prolel.árdiktatúrává fej
lődött. Az államosítással a 
népgazdaság szocialista sz.ek
tora az iparban túlsúlyra ju
tott, felölelte a bányaipar 
cseknem egészét, a g) áripar 
négyötöd részét. és az egész 
nagyüzemü közlekedést. 

A felidézett történelmi ese
mények mozgató ereje a for
radalmi munkásosztály volt, a 

fö szen•ezője és irányítója pe
dig a Magyar Kommunista 
Párt. A Kommunista Párt 
forcadalmi politikája és a két 
munkáspárt összefogása tl'tte 
képessé a munkásosztályt ar
ra, hogy a többi dolgozó osz-

tály és réteg demokratikus 
pártjaival együttmúködve bé
kés úton vigye diadalra ha
zánkban a szocialista forra
dalmat. 

Az államosítást követően 
hatalmas lendületet vett a 
munkakedv, kibontakozott és 
tömegessé vált a munkaver
seny, amelyben részt vett az 
üzemeknek csaknem minden 
dolgozója. Soha addig nem lá
tott termelési eredmények 
születtek : a munka trónfog
lalása volt ez; robotból „be
csület é, dicsöség dolgává" 
vált! - emlékezett vissza az 
ünnepi nagygyúlés szónoka. 

A továbbiakban az államo
, sítás óta eltelt negyedszázad 
történelmi eseményeit ismer
tette, amelyekre méltán lehe
tünk büszkék, hiszen az ál• 
lamosítás óta hazánkban az 
ipar a népgazdaság vezető 
ágazatává vált. 

előtt az államosított üzemek r------------------------

élére állítottak. 
Az ünnep! nazygyűlést 

Apró Antal, az MSZlV[P Poli
tikai Bizottságának tagja, az 
országgyúlés elnöke nvitotta 
me!?. majd Szekér Gyula. az 
l\ISZMP Központi Biwttságá
nak tagja, nehézinari minisz
ter mondott beszédet. 

- 1948 márciusában a néni 
demokratikus hatalom 1íiabb. 
most már döntő csavást mért 
a nagy töke 'gazda.sági ltadál-

Kifizették az év végi részesedést 

lyettes, hogy 1972-ben Záhony r-----------------------------------

és átrakó körzete egyáltalán 
nem okozott gondot a vezetés
nek. Azza', hogy Záhonyban 
mintegy 50 százalékkal keve
sebb volt a napi maradék a 

megrakott kr,csiknál, mintegy 
300 ezer kocsir -ipot takarltott 
meg a vasút. Ez népgazdasági 
szinten is jelentős eredmény. 

A MÁV eredményes évet 
zárt 1972-ben. Személy- és 
áruszállítási feladatait gazda
ságosan teljesítette. A nagy
arányú gépesítés. múszaki fej
lesztés. automatizálás és az 
ehhez kapcsolódó szervezési 
munka segítségével, valamint 
a vasutas dolgozók fegyelme
zett munkája eredménvekép
oen a vasútra háruló feladato
kat zökkenőmentesen megol
dottuk. 

Az év végi részesedés az 
19í2. évi 33. sz. MAV Hivata
los Lapban közzétett rendel
kezéseknek megfelelően ke
rült felosztásra. A kifizetésre 
került összeget egyes fóegysé
geken belül - igazgatóságok, 
ipar és építőipar - differen
ciáini kellett az előforduló 
baleseti károk összege szem
pontjából. 

A vasút múlt évi munkájá
ról adott rövid áttektnt<½l 
után a miniszterhelyettes a 
személyzetpolitikáv0! fol(lal• 
kozott. Rámutatott, hogy a 

gyakorlatban mindenütt érré
nyesülni kell az üzemi demok
ráciának. E tekintetben akkor 
jutunk előbbr<>, ha a demok
r�ián nem csak a jogokat. 
hanem a kötelességeket is 
értjük. E két fogalomnak 
mindenkor egyensúlyban kell 
lennie. 

Az emberközpontos szemlé
letről szólva kifejtette: jó 
lenne eljutni arra a fokra_ 

, 

Uj klubkönyvtár 
Bátaszéken 

Vasutas klubkönyvtárt avat
tak a közelmúltban Bát-aszé
ken. A szakszervezet csaknem 
egymillió forintos anyagi tá
mogatásával a csomópont 700-
800 dolgozója jutott ezáltal a 
régen igényelt művelődési. 
szórakozási lehetőségekhez. 

Az épületben a könyvtáron 
kívül ünnepségek, táncos ooz
szejövetelek megtartására al
kalmas díszterem, tévével, rá
dióval, zenegéppel, játékokkal 
felszerelt klubs7.0b;\k ls van
nak. Az új művelődési intéz
mény máris igen népszerű a 
vasutasok körében. Közülük 
sokan társadalmi munkával is 
hozzájárultak a klubkönyvtár 
felépítéséhez. 

TER VPÁLYÁZAT  
m,iszaki pályaudvar létesítésére 

A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium nyilvános, tit
kos tervpályázatot hirdet Budapesten létesítendő múszaki pá
lyaudvar megoldására. A tervpályázat célja, hogy a miniszté
rium a vasúti személvszállitás színvonalának emelése érdeké
ben az induló vonatok zervizjellegú felü!vizsgálatvhoz. a sze
mélykocsik külső- é, belső tisztításának korszerű, gyors elvég
zéséhez. az ei::észségügyi berendezések karbantartásához, a fú. 
tés- és vi !ágítá ellenőrzéséhez, kisebb javításokhoz és az egész 
folvamat szet·vezéséhez, racionális végrehajtásához javaslato
kat kapjon, 

A pályamilt-eket 197 3. július 4-én. 24 óráig postán kell be
küldeni. A legnagyobb pályadíj összege 80 OOO forintnál több. a 
legkisebb megvételi összege 20 OOO forintnál kevesebb nem le
het. A bíráló bizottság 1973. július 21-ig kihirdeti a pályázat 
eredményét. 

A tervpályázati kiírás és mellékletei 1973. március 26-tól 
átvehetők a Vasúti Föosztályon (Budapest VI., Népköztársasúg 
útja 73-75. fsz. 14.) hétköznapokon 10-15, szombaton 10-12 
óra között. 

A rekonstrul-ció többletkölt
�é!!ei ellenére is sikerillt a 
:WAV részesedrási alaviából je
lentős összeqeket biztosítani. 
egyré<szt közvetett pén,:hel i 
iuttatások. másrés,t e<?Véb tá
mogatások formáiáhsn a ,·a
sul�snk élets?.(nvnn�lánsk nö
V?lésére. A korábbi éveknél 
fnknzottabb an,·agi támng,t�s
han rés7,est11tek a S7.MiA1ist" 
hriP.:ádrtk de föbb iutntt a 
törzs!!4roiataP.:ok anyagi el
ismerésére is. 

A vasutas dolgozók bérs1.fn
w,nala 1 972-ben a néoqazda
�➔,.,i átlaa�ak menfe1eliíen 3.9 
�"ízalékkal növekedett. A7 
eredménves. s ga,:dasá<?n• 
munka oedi<? 1 1 .5 na1Ji év vét!i 
••�s,.-seds's fi7<>té<:«t tt>tte ]Phi>
lil\·é. am„lv tov�hh növi>ll a 
vasutas dolgozók jövedelmét. 

A vasutas-s7�'lkszervezethez 
tartozó vállalatok közül 
1972. évi eredményeik alap
ján - az Utasellátó Vállalat
nál 15, a Faanyagvédelmi és 
Fatelító Vállalatnál 11 nao
nak megfelelő nyereséget fi• 
zettek a dolgozóknak. 

A szaks.,.ervezeti bizottságok 
kísérjék figyelemmel. hogy az 
év végi jo�osultsúg eg,•éni 
feltételeit, a MAV Kollektív 
Szerződés 2, sz. mellékletének 
.. Az év t'éqi ré.�2esedés felosz
tásának 1972. ét•i szabályozá
sa" betartásával és figyelem
bevételével állapították-e meg. 
Ha pedig a gondos elökészítő 
munka mellett mégis előfor
dulnak jogos panaszok, a 
szakszervezeti bizottságok te
gyenek meg mindent azok 
gyors orvoslására. 



2 MAGYAR VASUTAS 

(Folvtatás az 1. oldalról) 

beri. Nagyon gyakran kerül 
hozzám olyan eset, hogy a 
MA V-rendeletek szerint az 
ügy szabályos. Ezeket a rende
leteket azonban mi alkottuk, s 
ha már az Idő túlhaladta őket, 
meg is változtathatjuk. Meg is 
kell változtatnunk, ha nem 
emberségesek, ha hlányzlk 
belőlük az ember, akiért al
kottuk. Nem szabad elfelejte
ni senkinek sem, különösen 
azoknak nem, akik munkás
osztály soraiból Indultak, 

AZ 19 7 3. ÉVI FELADATOK KULCSKÉRDÉSE: 

a személyszállítás színvonalának emelése 
A központi vezetöség és a Vasúti Föoszlcí(r párlbizoflsága együttes ülésen vitalla meg 

a M.!ÍV 1972. évi gazdálkodását és az ez évi célkitűzéseket 

hogy mivel tartoznak beooz- téséhez, ezen keresztül a sze- csak annyit'al kell tot·ább 
tottjaiknak, legfőképpen azok- mély- és áruszállítru;i felada- lépni, amit•el a dinamikus 
nak a vasutasoknak, akik a tok teljesítéséhez.. szinten tartást biztosíthatjuk. 
végrehajtó szolgálatnál a leg- - Az a program, amit a Ez vonatkozik az eszközökre, a 
nehezebb munkakörökben do!- múlt év novemberében mei:;- munkamódszerekre, a sze
goznak. fogalmazott a Központi Bi- mélyzetpolitikára, s az embe-

A miniszterhelyettes vége- :rott.ság, a cselekvés program- rekre. A vezetés dinamikus zetül köszönetét fejezte ki az ja. A mi cselekvésünk prog- • l ta lása t · · 1 u együttes ülés részvevőinek, szin en r · az· 1s Je en , 
a központi vezetőség és párt- ramja pedig nem rru ·, mint hogy a jó módszereket tovább 
bi:rottság tagjainak azért a a vasút 1973. évi célkitúz.ései. kell fejleszteni úgy, ahogyan 
segítségért. amit 1972-ben a Hogy mit kell tennünk 1973- eszközeink fejlődése ezt lehe
vezetésnek nvújtottak a jó ban? A válasz nagyon egysze- tővé teszi - mondotta befeje
munkahelyi légkör megterem- rú: azt, amit 1972-ben tettünk, zé;ül. 

Az életszínvonal emelésének fontos eleme 

a bérszínvonal növelése 
Dr. Mészáros Károly minisz

terhelyettes szóbeli kiegészítő
je után, Szabó Antal főtitkár 
tartotta meg korreferáturnát. 

lehetőségeink. Ha pedig a 

munkaidő csökkentése lehető
vé válik, a 44 órás törvényes 
munkaidő bevezetéséhez ak
kor is hozzá kell kezdeni, ha 
ehhez központi támogatást 
nem kapunk. Legfeljebb arról 
lehet szó, hogy nem egyszer
re, hanem a leterheltség és 
az igénybevétel tül(gvényében 
kialakítandó lépcsózetes ter
vek alapján. Eredményesen 
segíthetné a munkaidő-c:sok
ken tés ki lerjesztésél ha a 
s:rolgálati főnökségek saját 
erőforrásaik kiaknázására na
gyobb lehetőséget kapnának, 

nill érinti, kérjék ki t•élemé
nyüket és ha a lehetőségek 
megengedik, a javaslatokat 
regyek figyelembe. Olyan lég
kört kell teremteni, amelyben 
a dolgozók szívl)l';en nyilat
koznak. A vezetői magatar
táshoz tarto7jk az is, hogy a 
különböző erkölcsi és anyagi 
ö. ztönzés eszközeit hogyan 
használják fel. Ha helyesen 
alkalmazz.ák, előrelendíti, ha 
helytelenül, visszaveti a mun
kát. Mostanában nagyon sok 
kritika hangzik el a prémiu
mok és jutalmak elosztásával 
kapcwlRtban. Határozott vé
lemenyünk, hogy az kapjon 
többet, aki többet és jobban 
dolgozik. Az anya�i elismerés 
minden esetben akkor történ
jen, amikor valaki arra mun
kájával rászolgál. 

A korreferátum befejező ré
szében a s:rocialista munka
verseny helyzetéről és tovább
fejlesztésével kap=!atos fel
adatokról beszélt a főtitkár. 
Rámutatott: a Központi Bl
zott ág határozata alapvetően 
leszögezi, hogy a munkat'er
senyt el.ső.•orban munkahe1yi 
mozgalommá kell tenni. En
nélfogva a munkaverseny fej
lesztését, színvonalának em -
lését a munkahelyeken kell 
kezdeni és megvalósítani. 
Meg kell szüntetni azt a 
helytelen gyakorlatot, mely 
szerint a verseny szervezáöe 
a szakszervezeti szervek fel
adata. A munkaversen11 szeT-

vezésében, irányításában, az 
erkölcsi és anyagi elismerések 
biztositásaban a szolgalati ve
zetőké a legfontosabb f�ladat. 
A gazdasági vezetők megnö
vekedett felelőssége és fel
adata a munkaverseny irányí
tásában, valamint szervezésé
ben nem csökkenti a társa
dalmi szervek - elsósorban a 
szakszervezetek - szerepét és 
feleló ségét. 

- .11 szakszervezeti szervek 
a rersenymozgalom tár.,adal
mi szervezői - hang úlyozta, 
- A gazdasági és szakszerve
zeti .szert•ek közötti munka
megosztást úgy célszerú ki
alakítani, hogy a szakszen-e
zeti szervek elsősorban felt·i
lágos!tó, nerel6- és szerrező
munkával segítsék elő a dol
r,ozók aktit'itásának kibonta
koztatását. A szocialista mun
kaven.eny-mozgalom alapvető 
formájának és motorjának a 
s:rociali ta bri!!ádokat tartjuk. 
Tó!ük azt kérjúk, hogy az 
1973. évi célkitűzések végre
hajtásában legyenek példa
mutatóak. Vállaljanak kezde
ményező szerepet a munká
ban, a jó üzemi légkör, a 
s:roclalL<rta közszellem kialakí
tá.�ában. Legyenek támogatói 
a korszerű üzem- és munka
szervezési felndatok megvaló
sítá.'<ának. Ne túrjék szó nél
kül, lépjenek fel minden eset
ben a 'Lazaságok, a fegyelme
zetlenség ellen. 

- Az írásos tájékoztató és 
Mészáros elvtárs szóbeli ki
egészítője megnyugvással tölt
het el bennünket - kezdte 
beszédét a főtitkár. - 1972-
ben jelentős előrehaladást ér
tünk el a vasút múszaki-tech
nikai színvonalának fejlesz
tése. a szállítási igények ma
radéktalan kielégítése és mi
nőségi színvonalának emelé
se terén is. Egy évvel ezelőtt 
amiatt elégedetlenkedtünk, 
hogy bár a vasút az áruszál
lításban rekordteljc,gitményt 
ért el, az üzem- és munka
szervezés hiányos.,ágai miatt 
azonban a gazdálkodás haté
konysága elmaradt a követel
ményektől. Most egy évvel 
késoob megállapíthatjuk, 
hogy nagyon sokat javult a 
vasúti munka tervszerúsége. 
A tel;esítmények jauu.lása ré
vén sikerült megoldani azo
kat a fontos célkittlzéttket is, 
melyeket a vasutasok élet- és 
munkaköriilményeinek ;at•í
tása, a ;övedelem- és bérszín
ronal emelése érdekében ter
t•eztünk. A bérintézkedések
nél legjelentősebb eredmény, 
hogy az új bémómenklatúra 
tételeinek alsó határára. a kö
telezően előírt 1973. január 
1. előtt minden munkakörben 
sikerült ráállni. 

Az utóbbi ldőb n egyre na
gyobb teherként nehezedik a 
vasútra a dolgozók lakásigé
nyeinek kielégíté,<;e. valamint 
a meglevő gyermekinté?.mé
nyek kis száma. Az elmúlt 
évben ös, zesen 226 vasut.'lS 
részesült vállalati támogatás
ban. Ezzel az igénylők e�y
harmadát sikerült csak kielé
gíteni. Köztudott, hogy a la

Egységes szemlélet a vezetésben 

A főtitkár ezután részlete
sen felsorolta milyen bérin
tézkedések történtek még 
1972-ben. A többi között meg
említette a ruhatéritésl díjak 
felemelését, a bronzjelt•ény
nyel kitüntetett törzsgárdata
gok anyagi elismerését, majd 
kitért a Xözpon ti Bi:rottság 
1972. novemberi ülésén hoz.ott 
bérintézkedéssel kapcsolatos 
határozatára. 

- Mint ismeretes, ennek 
hatálya az állami ipar és a 
kivitelező építőii;ar területére 
terjed ki - mondotta. 
Nem vonatkozott tehát rern 
a vasúti ipar és építőipar, 
sem a vasúti közlekedés te
rületére. Többszöri tárgyalá
sok eredményeként sikerült 
elérni, hogy a központi bér
emelésben a vasúti ipar és 
építóipaT is részesülhetett. A 
korábbi helyzethez képest ezt 
is jelentős eredménynek te
kinthetjük. Nagyon fájó gon
dunk ugyanakkor, hogy az 
azonos szakmai tevékenységet 
végző vontatási múhelyek, pá
lyafenntartási főnökségek és 
a vasúti közlekedés egyes 
munkaköreiben foglalkozta
tott dolgozókra ez az intézke
dés nem terjedt ki. Pénzügyi 
szakembereink most dolgoz
nak azon, hogy a bérprefe
renciákból és e�yéb belső erő
forrásokból milyen összeg áll 
rendelkezésre, �-nit a kiala
kult feszültség feloldására, 
vagy legalábbis csökkentésé
re fordíthatunk. Annyi máris 
bizonyos, hogy a központi in
tézkedéssel nem érintett te
rilletek lemaradását egy éven 
belül n,em sikeri!! pótolni, de 
a vasút vezetőit,el együtt ar
ra törekszünk, hogy két ét•en 
belül kialakítsuk a helyes bér
arányokat. 

- Az életszínvonal emelé
sének nagyon fontos eleme a 
bérszínvonal ni'velése. Fontos, 

de nem egyedtili. Társadal
munkban egyre nagyobb ;le-

S7.abó Antal fótltkár korrele- kásépítés támogatásának leg-
ráhunál tartja fontosabb fotTása a nyereség-

lentooége van a munkaidő
nek, a munka- és i;wciális 
körülményeknek, a béren kí
vüli juttatásoknak, a dolgo
zókkal való helyes bánásmód
nak - hangsúlyozta a főtit
kár. - Majd a munkaidő
csökkentéssel kapcsolatban a 
következőket mondotta: 

ből képzett fejlesztési alap. 
A MAV-ra jelenleg é1'rén11-
ben levő szabályzó rendszeT 
miatt, a nyereségképzés Lehe
tősége érről évre csökken, 
Ebből kőt'etkezik, hogy csök
ken a 'Lakásépítés támogatásá
nak forrá11a, a feJlesztésf. alap 
is. A szakszervezet és a vasút 
vezetői megállapodtak abban, 

- Szakszervezetünk elnök- hoizy közösen kezdeményezik· 
ségének az véleménye, hogy a MAV-nál a sajátos körül
a munkaidő-csökkentéséhez ményeknek jobban megfelelő 
szüksé11e� feltételeket nem le- dinamikus szabálv-zó rend
het csupán kozponti támoga- szer kerüljön bevezetésre. 
tásbó! várni. Nekünk Is ten- Ezen túlmenően sziiksé(l ran 
ni kell érte valamit. Az arra is, hO{l)I a t:asutasok la
w.em- és munkaszervezés, a ká•ht>lyzetük gyorsabb iJti,
múszaki fejlesztés és korsze- mú jat'ítása érdekében, az ál
rúsités eredményeként saját !ami kölrségvetésből naqyobb 
erófo·•ásból is megvannak a támogatá�ban része�Jljenek, 

Az kapjon többet, aki jobban dolgozik 

Dr. Pethes lmTe a politikai 
munkában elért főbb ered
ményeket, majd a pártbizott
ságok feladatait ismertette a 
vóllalati tervteljesítém>en. ,. 
kol'l'zerú u?,em- és munka
&7,ervezés előmozdításában. 
Mlnt mondotta, az elhangzott 
és az írásban előterjesztett 
beszámolóból egyértelmúen 
m állapílható, hogy a vasút 
eredménye! a vezetési mód
szerek Javulását 1s tükrözik, 

- Mint látható, vanna.1< 
olyan problémáink, amelyek 
megoldásához felsőbb kor
mányzati szervek segítsége is 
szükséges - folytatta Szabó 
Antal. - Alape!t-nek azonban 
azt kell tekinteni, hogy a jo
gos igények kielégítésére, a 
meglet·ő nehézségeink leküz
désére elsősorban sajat erőnk, 
belső tartalékaink maximális 
kihasználására kell támasz
kodni. Ennek érdekében leg
fontosabb feladatnak tekint
jük a vasúti üzem- és mun
kaszervezés korszerúsítését. 
Szinte felbecsülhetetlen a7„ 
amit a korszerúbb gépek és 
berendezések kapacitásának 
optimális kihasználásával. a 
vontató és vont?t.ot.: jármú
vek állásic'lejének kiküs;.öbö
lésével, az áru- és kocsiká
rok csökkentésével, a munka
erő ésszerú, gazdaságos fog
lalkoztatt.sával elérhetünk. 

- A t·ezetésről szólt-a kü
lön szeretném hangsúlyozni 
az üzemi szemléletben bekö
cetkezett t·á!tozást - mondta. 
- Ennek eredmén11e, 1].ogy a 
szakágazatok t•ezetői, az egyes 
feladatok elők<!szítésében, 
t•égrehajtásában, a korabbi 
ét-ekkel ellentétbt>n sokkal 
inkább nézték a célok egysé
ges megt'alösitásának fontos
ságát. mint a sajátos érdeke
ket. Hasonló értelemben szól
hatunk az igazgatósál(ok 
munkájáról Is. A vezetés 
munkamódszerében bekövet
kezett változás eredménve, 
hozy az igazgatóságnk egv

nyesülése nemcsak a vasút- má�t sel!ítve, a másik prob
nál, hanem a népgazdaság lémáiát jobban m�értve, tö
egész területén előtérbe ke- rekednek feladataik legjobb 
rült. Ennek formál adottak, 

megoldására. 
de érvényesülése még sok ki- - A vasút jó eredmény'.'!, 

vánnivalót hagy maga után. a t·ezetésben beköt'etkezett 
E! kell érni, hogy a vezetők 

pozitív ••áltozások elősegítet-

Azt tapasztaljuk, hogy év
ről évre nagyobb, bonyolul
tabb feladatokat kell a vasút
nak megoldani. Ez a fejlődés 
objektív törvényszerúsége. A 
mi feladatunk, hogy ehhez a 
feltételeket megteremtsük. A 

szubjektív feltételek forrását 
mi az emberek net•e!ésében, 
az embersége.• bánásmódban, 
a kedvező üzemi l.éekör ki.ala• 

kításában, az üz.:mi demok
rácia kiszélesítésében látjuk. 
Az üzemi demokrácia érvé-

.. . • ték, a kedvező politikai lég-minden olyan dontes
. 

elott, kör kia'Lakitását. Ez jelentős amely a dolgozókat lwzt·etle- eredmény. A jövőben is első-

Az együttes ülés részyeyfünek egy csoportja 

Dr. Pethes Imre beszél a pá.ri-
szervezetek feladatairól 

sorban a helyi kezdeményezé
sek felkarolására kell töre
kedni, mert a s:rolgálati he
lyeken elhangzó javaslatok 
nem mindig találnak kellő 
megértésre. Úgy véljük, cél
szeTú erre felfigyelnünk. A 
pártpolitikai munkában érvé
nyesíteni kell azt az elvet is, 
hogy a javaslattevők saját 

(Laczkó Ildikó fe,vételei) 
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elgondolásaik.ért vállalják Is a 
felelősséget. 

Az ü:t.em- és munkaszerve
zésről szólva elmondotta, hogy 
a múlt évben több javaslat 
készült a párthatározat végre
hajtására. A pártbi:rottság ez
zel kapcsolatos értékelése 
megállapítja, hogy a közpon
ti szervek és az igazgatóságok 
részéról még javításra szorul 
egy-egy szervezési javaslat 
bevezetésének eljSkészítő 
munkája. A tapasztalatok sze
rint egyes terillete ken a ki
dolgozott változtatások igazi 
értelmét, célját nem magya
rázták meg. Ez nyugtalaru;á
got idézett elő. ahelyett. hogv 
az ügy érdemi segítése tör
tént volna meg. 

A célszerúnek ítélt üwm
szervezési munka során figye
lembe kell venni azt is, hogv 
a legjobbnak tartott java,;lat 
is tartalmazhat bizonytalansá
gi tényezőket. Ilyenkor a be
vezetésben probléma merül 
fel. A problémát azonban 
meg kell oldani és nem fel
nagyítani, amint azt több he
l)len megtettél,. 

- Azt kérjük a pártszer
vektől, hogy ilyen esetben bá
torítsák azokat, akik a szer
vezési javaslatot előkészítet
ték és a bevezetésért felelő
sek - hangsúlyozta. - Er
tessék meg az ok nélkül ag
gál11oskodókkal, hogy maga
tartásukkal nem ;ó ugyet 
szolgálnak. Azt javasoljuk, 
hogy az igazgatósági, vala
mint a különböző egységek
nél működő pártszervezetek 
kísérjék figyelemmel a vas
úton folyó üzem- és munka
szervezést, és gazdaságellen
örzó tevékenységük érvényesí
tésével rendszer-n számol
tassák be arról a gazda'Sági 
vezetőket. Fontos feladatuk a 
pártszervezeteknek, hogy tá
mogassák a helyes kezdemé
nyezéseket. úgy véljük, sem
milyen központ! szerv döntése 
sem kell ahhoz, hol(}' az 
egyes területeken, állomáso
kon megvalósított jó megol
dásokat egy másik, hasonló 
körülmények között dolgozó 
munkaterületen Is alkalmaz
zanak. Az üzem- és munka
szervezésre, a műszaki fej
leszt.éf;re, az ezzel járó tech
nológiai fejlesztésre mind 
több figyelmet kell fordítani. 

A vasút gazdaságpolitikai 
célkitűzéseinek kialakításához. 
a vezető szervek az eddigi
nél fokozottabb mértékben 
vegyék figyelembe a dolgozók 
véleményét, hangulatát, bár 
gazdru;ágpolitikánkat nem 
szabad kizárólag hangulati 
elemek hatására formálni. 
Fontos feladat az iS, hog11 a 
vezetés és a végrehajtás min
den szintjén tot•ább szélesít
sük a gazdasági és a politi
kai vezetés, valamint a dol
gozók közötti rendszere kap
csolatot. Jobban kell Infor
málni a dolgozókat terveink
ről, fokozottabban kell bevon
ni óket a döntések előkészíté
sébe. Mindenütt lehetővé kell 
tenni kezdeményező készségük 
széles körű kibontakoztatását. 
Ezzel nemcsak a párttal(ok 
politizáló készségét, a politi
kai eszmecserék lehetőségét 
növelhetjük, hanem hozzá
járulhatunk ahhoz is. hogy 
jobban me11ismertessük a 
vasútüzem gazdaságpolitikai 
kérdéseit. 

Az elmúlt időszakban meg
válto:rott életmódunk, mun
kamódszerünk, de megváltoz
tak a velünk szemben tá
masztott követelmények is. A 
�·áltozások azt kít,ánják tő
lünk, hogy egy kicsít többet 
gondolkozzunk. Ma olyan 
helyzetben vagyunk. hogy el
sősorban saját elhatározá
sunkból, a társadalom és sa
ját érdekeink fil(yelembevéte
lével dönthetünk a vasutat 
érintő kérd&s0kben - mon
dotta befeJe-Lksül. 

A beszámoló és a itorrefe
rátumok feletti vitában több 
f01sz<Slaló is sürl(ette a nehéz.. 
ségek elhárítását az üzem- és 
munka�zervezé5 útjából. Több 
fizyelemre méltó meg1e11vzés 
h�ne-wtt el a munkaidő-
c,;ökkentés klterJes,t"5ének 
rn"'dnzAt�ir,i. v.:�rehaitandó 
fphdatként k<>tiilt ,;,.óha a 
clol«o�"'k. a közép\'P7etők és 
a felsőszintű vezetőlc rend
<;reres tovább:,éoz(>s0• Sokan 
foglalkoztak a �1ociális el!:J
tással, a nyugdíja�ok helyze
tével. Hangot kaptak a mű
szaki fejlesztk, köztük az 
újítómozgalom Kérdései is. 

A vitában elhangzottakra 
dr. Mészáros Károly minisz
terhelyettes Yálaszoll 
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„ELVI" AKADÁLYOK MIATT 

Egy éve nincs fogorvosuk 
Átadták a vandorzászlót-

a hódmezővásárhelyi vasutasoknak 
0 szombathelyi vasútigazgatóságnak 

,,Mikor lesz már fogo,rvo
sunk Gazsó elvtárs? Hiszen 
tudja, fordulószolgálatos va
gyok, képtelenség a zsúfolt 
SZTK-ban rost.okolnom, S7,e
gedre pedig még úgy sincs 
időm bejárni." 

.,Magánorvoshoz mentem, 
mert már nem tudtam rágni, 

nem várhattam t.ovább a fog
csinálta lással." 

„Egyik 1ielyról a. másikra 
kül,dözgetnek. Az SZTK-ban 
azt mondták, menjek Szeged
re, ott pedig azt kérdezték, 
m1Ért nem mentem az SZTK 
fogorvosához." 

Hozzászoktak a jó ellátáshoz 
Hódmezővásárhely állomás 

dolgozói ilyen és hasonló kér
désekkel, panaszokkal ostro• 
m<>lják már jó ideje Gazsó 
Tibor szb-titkárt. De nemcsak 
neki, hanem Boros Józsefné
nek, a munkaügyek helyi in
tézőjének is van mit hallgat
nia. Eze!'lkívül ninc:s terme
lési tanácskozás, szakszerveze
ti taggyűlés yagy bármilyen 
egyéb összejövetel. ahol a vá
sárhelyi vasutasok szóvá ne 
tennék a fogorvosi rendelő 
ügyét. 

Türelmetlenségük érthető, 

pont ismét az SZTK-ban ke
resett részfoglalkozású válJal.
kozót a vasutasok ellátátásra, 
de az orvosi kar na.gy elfog
laltsága miatt nem akadt je
lentkező. Tavaly nyáron a köz
pont a katonaságtól leszereló 
fiatal orvosok között keresett 
valakit Vásárhelyre. de ennek 
sem lett eredménye. Végül is 
a vásárhelyi SZTK-val való 
megegyezés alapján úgy intéz
kedett: fogtt;mésre, húzásra és 
más egy.�zerúbb kezelésre a 
helyt SZTK-rendelőbe járja
nak a. vásárhelyiek, pótlásra, 
esetleges szájmútétre pedig 
utazzanak be a szegedi köz• 
ponti MAV-rendelóbe. 

Ezernel több 
biztosított 

igazgató-főorvos február 16-án 
kelt levelében közölte: ismét 
tárgyalt az SZTK vásárhelyi 
Igazgató-főorvosával, s most 
még reménytelenebbnek lát
szik a Tészállás betöltése, 
mert az intézetből két szakor
vos is elt.ávozott, s pótlásuk a 
közeljövőben nem várható. 

Sajnos, a hivatalos vél�mé
nyek egy része úgy hangzik, 
hogy Vásárhelyen vasútüzemi 
fogászat létesítését a biztosí
tottak létszáma nem teszi le
hetővé. Ezzel szemben a vá
sárhelyi dolgozók az ellenkező
jét állítják, sót ismerik is a 
megoldás módját. 

A gondoskodás 

jegyében 

Vasutasok töltötték meg 
március 14-én SzomballhelJ 
Művelődési és Sportpalotáját. 
A jól végzett munka ':iTörné
nek �ével ültek be a szék
sorokba 

Az ünnepi emelvényen he
lyet foglalt dr. Mészáros Ká
roly miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója, Szabó 
Antal fótitíkár, Czirák Ferenc, 
a Vas megyei pártbizottság 
titkára, dr. Gonda György, a 
Vas megyei tanács elnöke, 
Horváth Miklós, a szombathe
lyi városi pártbizottság első 
titká.a, Gyurácz János, a 
=mbathelyi városi tanács el
nöke, Fegyveres István, a 
Szaksrervezetek Vas megyei 
Tanácsának elnök;e, ország
gyűlési képviseló, több szak
osztályvezetó, a közlekedés.i 
in tézmények s a fuvaroztatók 
képviselői. 

Auguszt János, a vasutas
szak!Szervezet szombatJ1elyi te
rületi birottságának titkára 
nyitotta meg az ünnepséget. 
Ezt követóen Szabó Béla, a 
szombathelyi igazgatóság ve
zetője tett jelentést a végzett 
munkáról. 

Elmondotta, hogy az :igazga
tóság a személy- és áruszállí
tási feladatait eredményesen 

oldotta meg. A személyszállító 
vcmatok menetrend szerinti 
közlekedésénél elért 99 száza.-

Dr. Mészáros Károly miniszterhelyettes, a MA V vezérigazga
tója és Szabó Antal főtitkár átadja Szabó Béla v�útigazgató

na.k a vándorzászlót és az oklevelet 

Az igazgató beszámolója 
után dr. Mészáros Károly, Sza
bó Antal és Czirák Ferenc kö
s:z:>ntötte a szombathelyi igaz
gatóságot. Kérték, hogy a jö
vőben is jól szolgálják az uta
zóközönség és a fuvaroztató 
partnerek ügyét_ 

A beszédek elhangzása után 
dr. Mészáros Károl11 és Szabó 

Antal átadta a vándorzászlót 
a szombathelyi igazgatóság ve
zetőjének, majd kitüntetésben 
részesítették az igazgatóság és 
a területi bizottság vezetőit és 
vezető beos:z;tású dolgozóit. Az 
ünnepségen, valamint a szól
gálati helyeken össresen 
223-an kaptak Kiváló Dolgozó 
kitüntetést. Szelei Teréz 

mert március 31-én lesz éppen 
egy esztendeje, hogy megszűnt 
a vasúti fogszakorvosi rende
lés Hódmezővásárhelyen. MÉ� 
érthetőbb, ha tudjuk, hogy 
annak előtte hozzászoktak a jó 
fogászati ellátáshoz. Minden 
vásárhelyi vasutas elégedetten 
gondol vissza arra az időszak
ra, amikor - 1963-tól kezdve 
nyolc éven át - dr. Kön111•es 
Géza SZTK-fogszakorvos, 
részfoglalkozásként napi 3 
órát rendelt magánrendelőjé
ben a vasutas fogbetegeknek. 
A kedves, gondos, lelki.isme
retes doktor bácsit mindenki 
szerette. Ha csak átlépték ren
delője küszöbét, máris csilla
pult a fogfájás, szúnt a hú
zástól vagy csiszolástól való 
félelem. A vasutasok őszintén 
meggyászolták Könyves dok
tort, amikor 1971 kora tava
szán meghalt Azt követ6en 
dr. Mándoki András főorvos 
magánrendelőjébe jártak fog
kezeMsre. Mándoki doktor 
ugyancsak részfoglalkozásk:ént 
naponkénti háromórás rende
lésen látta el a vasutaso!k és 
családtagjaik fogászati kezelé-
1,et, teljes megelégedésre. Saj
nos, nem sokáig, mert ta,.,aly 
márciusban felmondott a 
MAV-nak. Megviselt egészségi 
állapota és KÖJAL-kirendelt
ségi wzetávé való kinevezése 
folytán nem vállalhatta tovább 
a túlterhelést. 

Ezt az inté2!kedést a vasuta
sok nem fogadták valami nagy 
egvetértéssel. Az SZTK ren
delője túlzsúfolt, so ·at kell 
várakozni. 

Gazsó Tibor nemrég szb-tit
kári értekezleten vázolta a 
helyzetüket, mire az orosházi, 
majd a békéscsabai s.zh-titká
rok nyomban közölték, hogy 
rendelőjükben elfekszik egy 
teljesen új, elektromos fogor
vosi fúró és más berendezé
se!{. Azokat szívesen átenged
nék a vásárhelyieknek. Helyi
ség is lenne orvosi rendelő cél
jára a pálrnfenntartási fónök
s€..ien. ahol az ellenőr7lÓ főor
vos rendelője csupán reggel 
7-től 9 óráig foglalt. Ami a 
lé számot illeti: az áll-0más 125, 
a pályafenntartás 150 dolgozió
;áool és családtagjaikkal, a 
nyugdíjasok több száz főnyi 
csoportjával, a szertár, a von
tatás a környezó kis állomások 
dolgozóiva.l és a Szentesre, 
Szegedre szolgálatra bejárók
kal és hozzátartozóikkal a. 
létszám eléri, t>agy inkább 
meghaladja. az 1000 főt. 

lékos eredmén11, 0,5 százalék-
,--

-------------------------

A területi egészségügyi kÖ2;• 

Ha a m,ppal dolgozó vasu
tas Szegedre akar járni keze
lésre, esetenként szabad napot 
kell kivennie vagy pedig eltá
vozást kénytelen kérni srolgá
lati fónökétől. amit az vagy 
meg tud adni, vagy nem. A 
forouló-szo�álatoooknak is ne
hb.-;éget okoz. ha p1hen6ide
jüket kell feláldozni a szege
di utazással. 

A sok-sok személves panasz 
hallatán a vásárhelyi szak
szervewi bi.wttságok termé
szetesen nem maradtak tétle
nül. Ostromolták a területi bi
zottságot és az egt'szségügy! 
központot. Közben pártfogó
lag foglalkozott ügyükkel a 
Vasutasok S7.akszervezete tár
sadalombiztosítási =tá.lya is. 
Sza�• József osztályvezetó és 
Bala:$a Mlk166 vezető főorvos 
többször sürgette a területi 
egészségü,gyi központot, hogy 
kerec;se a vásárhelyi probléma 
megoldását. A legutóbbi sür
getésre dr. Rcnnhányi István 

A javaslattal felkerestük a 
MAV Vasútegészségi.tgyi 
Igazgat66ágát, s ott azt a vá
laszt kaptuk, hogy a vasút ál
tal berendez.ett rendelőben 
külsó fogorvos foglalkoztatá
sának ;ogszabályi-el1'i aka
dálya.i vannak, de valami
lyen módon megpróbálnak 
megoldást találni a vásárhe
lyi vasutas biztosítottak meg
nyugtató fogászati ellátására. 

Biztatónak ítéljük, hogy 
minden illetékes szervben 

megvan a jó szándék. De 
most következzék a határo
zott tett. A dolgozókról való 
gondoskodás jegyében . . • 

Szász Ferenc 

kal jobb az előző évinél. Ja-
vult az utazás kulturáltsága ,s. 
A Budapest-Székesfehérvár
Celldömölik-$7.ombathely k5-
zötti fővonalon, valamint a 
Balaton északi partján - egy
két helyi vona,t kivételével -, 
minden S2lel"Ilél�itó vona
tot Diesel-rnoodonnya-1 vagy 
motoro6 vontatással továbbí
tanak. 

A:z. áruszállításban is jó 
eredményekről számolt be az 
igazgató. A tehervonatok me
netrend, z.erú közlekedése 1 
százalékkal javult. A teherko
csi-forduló 0,1 nappal csök
kent. 

Az fr1Jemi teljesítmények kö
zül kiemelten besz>élt a vonta
tási teljesítményekről. A 100 
etk:m teljesítményt az előző 
évihez viswnyftva 3 százalék
kal teljesítettük túl. Ugrássze
rűen emelkedett a korszerű 
vontatás :részaránya. 1971-ben 
a vonatokna.k 39, taval11 63 
százclékát továbbították kor
szerű vonóerővel. 

A:z. igazgatóság önköltsége is 
k---eclvezöen alakult, a bázishoz 
és a tervhez viszoonyítva 1 szá
zalékkal csökkent, amt közel 
10 millió forintnak felel meg. 

Veszprémben kevés a fiatal 
A SZOCIALIST A BRIGÁDOK IS SEGÍTENEK A VEZETŐKNEK 

AZ UTÁNPÓTLÁS BIZTOSÍTÁSÁBAN 

Vannak állomások, csomó- rég megtartott KISZ-gyulésen 
pontok, kisebl:r-nagyobb szol- éppen az a problémánk ké
gálati helyek, ahol már nem pezte a napirend egyik pont
okoz különösebb gondot az ját és szolgáltatta a vita fő 
utánpé,tlás, a régi és sokat ta- témáját, hogy a környéken éló 
pasztalt vasutasok nJrugdíjba- fi.ata'ok számára miként tehet
menése, mert ott vannak. he- nénk vonzóvá szolgálati helyún
l)iikre lépnek a fiatalok. 
Veszprém - nem ilyen állo
más. 

Erről beszélgettünk legutóbb 
Szabó József állomásíönökkel 
és Csuka Pál forgalmi szolgá
lattevővel, a helybeli József 
Attila szocialista brigád veze
tő.lével. 

ők sem tartoznak a fiata
labb korosztályhoz, hiszen 

Szabó József már túljutott a 
harmincadik szolgálati éven, 
és Csuka Pál ts több mint két 
évtizede kezdte vasúti pálya
futását. 

- Bizony, állomásunkon a 
fiatalok százalékos aránya el
enyésző a tórzsgáTda tagjainak 
létszámához képest - mondta 
az állomásfőnök. - Ha a 25-
30 éves életkon.íakat is számba 
vesszük, akkor sem megy a 
fiatalok aránya a 15-20 szá
zalék fölé. 

- Pedig a szocialista bri- Szabó József 
gádta.gok iS szívügyüknek te-
kintik az utánpótlás szervezé- ket. Vidékünkön nagy iparte
.,ét, a. fiatalok nevelését - lepek működnek - a Fúzfói 
jelentette ki a brigádvezető. Nitrokémia, a VIDEOTON stb. 
- Janu�r 9-én, a brigádveze- - ezenkívül több könnyű-
1ók értekezletén, majd a nem- ipari vállalat létesült, bővült, 

korszerűsödött, s a tsz-ek is 
biztos jövőt, megélhetést ígér
nek. Nem könnyű tehát a ver
seny •.. 

- AUomásunk sremélyzeti 
vezetője éppen most járja a 
környékbeli középiskolákat, és 
fiatalokat toboroz, hogy j�
lentkezzenek a MA V-hoz szak
intézeti továbbtanulásra. Re
méljük, sikeres lesz ez a pró
bálkozásunk - szólt ismét 
Szabó J ózset. 

- Csak fiúk jelentkezését 
várják? 

Csuka Pál 

gálat rendszeresítése, a hét 
végi üremszilnetek térhódítása 
stb. Mindezzel párosulnia kell - Nem, erról �zó si11Cs. Na- azonban az egyes szolgálati gy<>n jó véteményü.nk va1t a helyek dolgozó kollektiváján nélunk dolgozó lányokról. asz- múló munkahelyi légkör toszonyokról. Különösen vonat- vábbi ;avításána.k, az idő·sebkísérői, pénztárkezelói és az bek példamutatásának, tapaszehhez hasonló beosztásokban 

alkalmazzuk szívesen őket. Rá- talataik átadásának, a vezetők 

termettségük, a munkához va- eniberségének. 

ló lelkiismerete!< hozwállásuk - A::r. igazsághoz tartozik, 
gyakran vetekszik a férfiaké- hogy ml, idősebbek szeretjük 
val, csakhogy e�es szakterü- hivatásunkat, ragaszkodunk a 
leteken a fiatal férfiakr� is vasúthoz, munkahelyünkhöz -
nagyon nagy szükségünk jplentette ki a brigádvezető. 
van . . . - Csak éppen az a baj, hogy 

Ezután szóba került még, ezt a tényt, s annak megannyl 

hogy milyen központi intézke- okát restelljük bevallani a fia
dések segíthetnék _ és segí- talok előtt. Ehelyett szíveseb
tik máris/ _ az utánpótlási ben .,sírunk", panaszkodunk, 

mint a vénasszonyok, s kedvét gondok megoldását. Et.ek kö- szegjük annak, aki szívesen 
zé tartozik az utóbbi években beállna köztSnk. Ideje, hogy 
végrehajtott bérrendezés, a ezen js változtassuruk, vala• 
túlóráztatások nagymérvű mennyien ... 
csökkentése, a ltözbeváltó szol- Zoltai-Kesztyűs 

Dicsérő oklevelet kapott: 
, . . , , 

a pecs1 1gazgatosag 
Március 20-án, a PVSK Zoltán vererigazgató-helyettes 

sportcsarnoká.ban adták át a üdvözölte a jól dolgozó igaz
vasútigazgatóságok országos gatóság dolgozóit, nagyra ér
versenyében második helye- tékelve helytállásukat. 
zést elért pécsi igazgatóság- ' A pécsi vasúti csomóponti 
nak a Vasutasok Szakszerveze.. KISZ-bizottságnak odaítélt el
te és a MA V vezérigazgatója ismerést, a Kommunista Ifjú
dicsérő oklevelét, a 4-00 OOO fo- sági Szövetség Központi Bi
rínt jutalommal. zottsága dic;;érő oklevelét Lu-

A ben.sóséges hangulatú ün- kács Lá.szló, a városi KISZ
nepségen csaknem félezer va- bizottság titkára adta át, a 
sutasdolgozó vett részt, s ott MAV Ve:zérigazgatóság 7000 
voltak Pécs város, a különbö- forintos jutalmával együtt. 
zó megyei szervek, a szállíttató Dr. Szabó Tibor és Kinczli 
vállalatok képviselői is. József, a szakszervezet terüle-

A mult évi munkáról, az ti bi.wttságának titkára 38 
elért eredményekről dr. Sza.bó dolgozónak, köztük hat KISZ
Tibor vasútigazgató tett jelen- tagnak nyújtott át igazgatói 
tést, majd a k.itűntetést átadó dicséretet. Kilencen Kiváló 
Szabó Antal főtitkár és Szúcs dolgozó kitüntetést kaptak. 

A PÁRTHATÁROZAT SZELLEMÉBEN 

Fényeslitkén elkészült 
a kocsijavító műhely 

A Záhony és körretének fej
lesztésére irányuló beruházási 
munkálatokban részt vevő vál
lalatok, szolgálati főnökségek 
és közreműködő szervek dol
gozói február elején szocialis
ta szerződést kötöttek. Hazánk 
felszabadulásának 28., illetve 
az átrakó körzet megalakul�
nak 25. évfordulója tisztele
tére vállalták, hogy a Fényes
litke rendero-pályaudvaron lé
tesüló B-típusú kocsijavító
műhelyt 

a kitűzött április 30-i ha
táridő helyett április 4-re 
elkészítik és üzemelésre 

átadják. 
A szerződés a X. párllrong

resszus határozatának szelle
mében fogant, s annak teljesí
tése - a határidó csaknem 
egyhónapos rövidítése - mint
egy ,11\rommillió forint nép
gazdasági megtJakaiitást ered
ményez. 

Az átrakó körzetben. végre
hajtott beruházások történeté
ben ez az első eset, hogy egy 
igen jelentős termelői beruhá
zás (több, mint száz dolgozót 
foglalkoztató üzem) létrehozá
sával egyidőben 

az összes szoctá.Ils l�te• 
sítményt használatba ve

hetik a dolgozók. 
Méghozzá úgy, hogy ezek a 

szociális 14tesítmények, beren
dezések megfelelnek minden 
elóírásnak, és kielégítik min
den ott dolgozó ember Igé
nyét. A munkálatok összehan
golásában, a sz.erzódésben fog-

lalt vállalások teljesítéséhez 
szükséges feltételek megterem
tésében 

eredményesen közremű
ködött a Beruházások 
Szakszervezeti Intéw Bi-

zottsága. 
Min<lezek alapján és a =

zödő felek dolgozóinak erőfe
szítése, következetes jó mun
kája nyomán kerül átadásra 
április 4-e előestéjén a kors=
rú kocsijavító műhely, 

Újítók versenye 
A miskolci járműjavítóban 

az idén is elkészítették az 
újítási feladattervet. Az üzem 
gazdaság] és mozgalmi vezetői 
a nehéz. és balesetves:zélyes 
munkák könnyítéséért, a ter
melékenység növelését, a 
munka minőségét és a munka
körülmények javítását, a tech
nológiai és szervezési újításo
kat előmozdító javaslatok 
megoldására irányítják az 
újítók figyelmét. 

A járműjavítóban 1973-ra. is 
meghirdették az újítók verse
nyét. A legjobb újítókat, az 
erkölcsi elismerés mellett 
anyagilag is ösztönzik a ver
senyben való részvételre. 
Az első helyezett ugyanis 3000, 
a második 2500, a harmadik 
1500 forint jutalomban része. 
süL 



MUNKAÜGYI VITÁK A DÖNTŐBIZOTTSÁG KLŐTT Szakmai felkészültségből jelesre vizsgáztak 

Mit kell tudni Takács István, a szombathelyi jánnűjavító tanulója nyerte 

az új jogszabályok életbelépése után? 
a vasúti jánnűszerelő szakmunkás tanu.'ók országos versenyét 

Előző cikkünkben nem tér
tünk ki arra, hogy van-e he
lye fellebbezésnek a munka
ügyi bíróság határozata ellen. 
Természetesen van, méghozzá 
a munkaügyi bíróság székhe
lye szerint illetékes megyei bí
rósághoz: 

- a vállalatnak a dolgozó
val szemben fennálló anyagi 
jelelősség esetén; 

- a do!,gozónak a vállalat
tal szemben fennálló tmyagi 
felelősség esetén, ha a dolgo
zó felelőssége korlátlan, vagy 
ha a felelősség fel:ső határa 
eléri, vagy meghaladja a dol
gozó másfél havi átlagkerese
tét. 

A jogerős határozatok 
végrehajtása 

A fellebbezést a munkaQ,ry:i 
bíróság határozata kézhezvé
telétől szárrútott tizenöt napon 
belül kell benyújtani. Egyéb 
vitás ügyekben a munikaügyí 
bíróság jogerősen dönt. Hatá
rozata ellen pedig már felleb
bezni nem lehet. 

III. 
- a perben hozott ítéletet 

megelőzően ugyanarra a jogra 
nézve már korábban jogerős 
ítéletet hoztak (Pp. 260. §.). 

Az új eljárás iránti kérel
met a munkaügyi bíróságnál 
kell előterjeszteni. Amennyi
ben a kérelmet a döntőbizott
sághoz nyújtották be, úgy azt 
haladéktalanul felterjesztik a 
munkaügyi bírósághoz. 

A törvényesség biztosítása 
érdekében az ügyészségnek a 
munkaügyi viták eldöntésénél 
is különleges jogai vannak. A 
munkaügyi vitát eldöntő szer
vek előtt - a felek akaratá
tól függetlenül is - panaszt 
terjeszthet elő, új eljárá,;t 
kezdeményezhet, az eljárás 
bármelyik szakaszában a tör
vényesség érdekében felléphet, 
a törvénysértő határozat ellen 
óvást nyújthat be. A legfőbb 
ügyész <'.s a legfelsóbb bíróság 
elnöke hivatalból, vagy kére
lemre, bármely jogerős hatá
rozat ellen ugyancsak törvé
nyességi óvást nyújthat be, ha 
a megtámadott határozat tör
vénysértő, vagy megalapozat
lan. 

rébe, hanem 300 ezer forint 
értékhatárig a járásbíróság, 
300 ezer forint értékhatáron 
felül pedig a megyei bíróság 
hatáskörébe tartozik. 

Átmeneti rendelkezések 
Az ismertetett módosítások 

miatt az alábbi átmeneti ren
delkezések váltak szükségessé, 
az 1973. január elsejével fo
lyamatban levő vitákban: 

- a területi munkaügyi dön
tóbizottságok előtt folyamat
ban volt ügyeket a munkaügyi 
bíróságok folytatják, az új el
járási szalxilyoknak megfele
lően. 

- A korábban másodfokon 
járásbíróság elé tarlozó ügye
ket a járásbíróság fejezi be, 
ítélete ellen azonban csak az 
anyagi felelősség körében le
het fellebbezni a megyei bí
rósághoz. 

- A munkaügyi döntőbizott
ságcik előtt folyamatban levő 
újítási Vitákat át kell tenni a 
perre illetékes járásbírósághoz. 

ünnepélyes külsőségek kö
zött kezdód5tt a vasúti jármú
szerelő szakmunkástanuló/e or
szágos versenye. Március 21-én 
reggel Simon István, a s:zom
bathelyi MüM. 405. sz. Ipari 
Szalanunkástanuló Intézet 
igazgatója köszöntötte a rész
vevőket. Az üdvözlő szavak 
után Császár Bertalan, a ver
senybizottság elnöke ismertet
te az írásbeli feladatot, s kez
detét vette a verseny. 

A versenyzőknek szak- és 
technológiai ismeretekből két
két, míg szakrajzból és számí
tásból egy-egy feladatot kellett 
elkészíteni. Az irásbeli felada
tot valamennyi versenyző si
keresen oldotta meg, és jogot 
szerzett a gyakorlati munka 
elkészítésére, kidolgozására, 
amelyre a szombathelyi jár• 
műjavító tanműhelyében ke
rült sor. 

A gyakorlati feladat, egy ké
zifogó elkészítésének megkez
dése előtt Nagy Lajos, az üzem 
igazgatója üdvözölte a ver
senyzőket, akik igen jó szak
mai felkészültségről tettek ta
nubizonyságot. Valamennyien 
az előírt szakmunkás 'llorma 
szerinti idö 7 5 százalékán fe• 
Wli teljesítménnyel, szép kivi
telben készítették el a munka• 
darabot. 

A versenybizottság által el
készített értékelési szabályzat 

Takács István, az elsö helyezett 

Szalcmunkástanuló Intézet és a 
BKV tanulója végzett. Szak
oktató: Szam,szló Jenő. Jutal
ma: 2 hetes belföldi jutalom
üdülés és 600 Ft. 

A harmadik helyen Maros
völgyi István, a MüM. 213. sz. 
Szakmunkástanuló Intézet és a 
MAV hatvani vontatási-főnök
ség t.mulója végzett. Szakok
tató: Balogh László. Jutalma: 
800 Ft. pénzjutalom. 

Mivel feladatát valamennyi 
versenyző sikeresen oldotta 
meg, a MüM-tól 300 Ft pénz
jutalomban részesülnek. 

A MAV Vezérigazgatóság 10. 
szakosztálya a járműjavító 
üzemekben gyakorlati képzés
ben rá=sülő tanulóit, akik 
országos versenyen 1-5. he
lye'Lést érnek el, külön juta
lomban résreslti. Az ünnepé
lyes eredményhirdetés után 
Bálint László, a 10. A. osztály 
vezetője átadla az első helye
zett Takács Istvánnak 1200.
forintos, és az ötödik Tomcsik 
Jánosnak, a dunakeszi jármű
javító-üzem tanulójának az 
500 fori:ltos különdíját. 

Sebestyén János 
Ezek után vizsgáljuk meg: 

milyen szabályok érvényesek 
a munkaügyi vitában hozott 
határozatok végrehajtására. 

1973. január elsejével a te
rületi munkaügyi döntőbizott
ságok megszűntek és helyettük 
a munkaügyi bíróságok ítél
keznek. A korábbi jogszabá
lyok szerint egyes esetekben a 
területi munkaügyi döntőbi
zottságok helyett a járásbíró
ságok jártak el .  A munkaügyi 
bíróságok felállítása szükség
telenné tette ezt a rendelke
zést, ezért a jáTásb!Tóság ha
tásköre a 11iunkaügyi viták vo
'llatkozásában megszűnt. 

- A korábban járásbíróság 
által hozott jogerós ítélet el
len a per1íjitást a munkaügyi 
bíróságok előtt lehet kezdem é
nyezni. 

szerint a maximálisan elérhető ,--------------------------

Ha a munkaügyi döntőbi
zottság határozata ellen har
minc napon belül sem a dol
gozó, sem a vállala,t nem ter
jesztett elő keresetet, a hatá
rozat ké:,;hezvételétől számí
tott harminc nap elteltével 
jogerőre emelkedik. A jogerő
re emelkedéstól számított há
rom napon belül, iJ!etve a ha
tározatban megjelölt határidő
ben a határozatban foglaltakat 
teljesíteni keli mind a válla
latnak, mind a dolgozónak. A 
munkaügyi bíróság határozata, 
amennyiben ellene fellebbezés
nek helye nincs, a kézhezvétel
kor válik jogerőssé és a hatá-

Ugyancsak lényeges változás, 
hogy a feladatterv, pályázat, 
szerződés, vagy újítási díjjal 
kapcsolatos anyagi természetű 
viták eldöntése nem a munka
ügyi döntőbiwttság, :illetve 
munkaügyi biróság hatáskö-

A munkaügyi bíróságok 
előttí eljárásra a polgári per
rendtartás szabályai érvénye
sek. A polgári perrendtartás, 
valamint az e körben kiala
kult bírói gyakorlat ismerte
tése, annak terjedelme miatt 
lehetetlen. Ugyanakkor az 
igazságszolgáltatás egységének 
a megvalósulása, ezen belül a 
munkaügyi viták eldörutésének 
bírósági hatáskörbe utalása 
nagyobb garanciát nyújt a 
�pozott, a törvén�·eknek 
megfelelő munkaügyi határo
zat, ítélet meghozatalában. 

Dr. Kurucsai Lászlö 

100 pontból 30-at az írásbeli, 
70-et a gyakorlati feladat sike
res megoldásával lehetett elér
ni. Az értékelés elvégzése 
után a vizsgabizottság elnöke 
hirdette ki a verseny eredmé
nyét. 

A legjclbb eredményt Ta
kács István, a MüM. 405. sz. 
Ipa1i Szakmunkástanuló Inté
zet és a szombathelyi járműja
vító tanulója érte el. Szakok
tató: Németh József. Az első 
helyezett Takács István kéthe
tes külföldi jutalomüdülésben 
és 700 forint pénzjutalomban 
részesült. 

A második helyen Csoma 
Sándor, a MüM. 24. sz. Ipari 

rozatban megjelöU határidő- r---------------------------------------

ben kell azt teljesíteni. Ha 
fellebbezésnek helye van, de a 
fellebbezéssel a jogosultak 
nem éltek, a kézhezvételtől 
számított tizenhatodik napon 
válik jogerőssé és az eútől szá
mított határidőben kell a ha
tározatban foglaltakat végre
hajtani. 

A határidő eredménytelen 
eltelte után a határozat végre
hajthatóvá válik Amennyiben 
a vállalat nem teljesíti a mun
kaügyi vitában hozott jogerős 
és végrehajtó határozatot, 
ellene az illetékes munkaügyi 
bíróságnál végrehajtást tehet 
kérni. 

Rendkívüli jogorvoslat 
A munkaügyi vitában hozott 

jogerős határozat, illetve íté
let ellen rendes jogorvoslatnak 
helye nincs. Az anyagi igaz
ság kiderHése. és az esebleges 
jogsérelem kil<üszöbölése azon
ban szükséges,;é tette, hogy a 

már jogerősen lezárt ügyben a 
felek új eljárást, illetve per
újítást kezdeményezzenek 
Ezért a jogerős munkaügyí 
döntőbizottsági, munkaügyi bí
rósági, illetve megyei bírósági 
ítélet ellen, azok jogerőre 
emelkedésétől számított hat 
hónapon belül mínd a dolgozó, 
mind a vállalat új eljárást 
kezdeményezhet. Ennek felté
tele ha olyan tényekre, bizo
nyítékokra, illetve döntőbi
zottsági, bírósági, vagy más 
hatósági határozatra hivatko
zik, amelyet a vita során ko
rábban, valamilyen oklnál fog
va n,em bíráltak el, feltéve, 
hogy azok elbírálása, az új 
eljárást kezdeményező félre 
kedvezőbb határozatot ered
ményezhetett volna. 

A munkaügyi bírósági jog
erős határozat, illetve munka
ügyi Vitában hozott jogerős 
megyei bírósági ítélet ellen 
perújítást a fentieken kívül 
még az alábbi esetekben :is 
lehet kezdeményezni: 

- a fél az ítélethozatalban 
,-észt vett bírónak, ellenfélnek, 
-vagy más személynek bűncse
lekménye miatt a törvény el
lenére lett pervesztes; 

Hogyan gazdálkodott 1972-hen 

a lé/százalékos Önkéntes f limogatási Alap? 
A Vasutasok Szakszervezete 

kezelésében levő félszázalékos 
Önkéntes Támogatási Alap a 
vasutas-biztosítottak körében 
rendkívül népsrerú. Népszerű
ségét annak köszönheti, hogy 
a különböző segélyezési for
mákon keresztül akkor segíti 
a tagjait, amikor betegség és 
egyéb egészségkárosodás kö
vetkeztében nehéz helyzetbe 
kerülnek. A közvetlen segé
lyezésen túlmenően támogatj<J 
egyes egészségügyi, főleg üzem
egészségügyi létesítmények 
építését, bővítését, korszerűsí
tését, amelyen keresztül a 
vasutas biztosítottak hatáso
sabb gyógyítását. egészségvé
delmét lehet biztosítani. 

Az ÖTA az anyagi lehetősé
gekhez mérten, részben új se
gélynemek bevezetésével., rész
ben a meglevők öss-zegszerú 
emelésével valósítja meg azt a 
célkitűzést, amelynek érdeké
ben létrehozták. Segítő szándé
kát az 1972. évi bevétel fel
használásával - összehason
lítva az 1971. évi felhaszná
lással - néhány adat is jól 

nap után járó egyszeri segélyt 
1972. január 1-től 700 forintról 
1000 forintra emelték fel. Az 
emelés következményeként 
egyszeri segély címén 1972-
ben 5,2 millió forintot fizetett 
ki az ÖTA. Ugyanilyen ösz
szeg került kifizetésre temeté
si segélykiegészítés címén az 
ÖTA-tag, vagy igényjogosult 
családtagja elhalálozása után. 

Számos, a bet.egségi biztosí
tással ÖSSZefüggő esetben segí
tett az ÖT A tagjain olyankor 
:is, amikor különféle gyógyá
szati segédeszközökért fizeten
dő térítési összeg kifizetését 
átvállalta. Ezen a címen több 
mint 1 millió forint kifizeté
sére került sor. 

Több s�zer forint az a 
Visszatéríté&i összeg is, ame
lyet nem kielégítő szociális 
helyzet miatt gvógyszeriérítés
ként, vagy az ÖTA terhére el
ismert 1.'Saládtagok után kör
zeti és szakorvosi kezelés. ápo
lás címén fizet ki az alap. 

Segített az ÖT A azokon a 
tbc-s betegeken :is, akiknek 

otthoni ápo1ás alatti táppén
zét napi 45 forintról 55 fo
rintra egészítette ki. A tbc-s és 
elmebeteg dolgozók táppénz
igény kime1itése utáni segélyét 
pedig havi 1040-rő! 1300 fo
rintra emelte. 

Az ÖTA segélyeinek éven
kénti fejlesztése nemcsak ösz
szegszerűségében jelentős, ha
nem annak az elképzelésnek .a 
megvailósítását :is biztosítja, 
amely az embereken való segí
tést tűzte ki célul. 

Az ÖTA segélyeinek növelé
se, az új segélynemek beveze
tése, a már meglevők összeg
szerű emelése, mindig a járu
lékbevétel függvénye. Ezért a 
szakszervezet elsősorban olyan 
esetekben kívánja a segélye
ket növelni, amikor az egész
ségromlás következtében nagy 
keresetkiesés éri, vagy na
gyobb összegű ldadással ter
helik a tagot. A segély ki ter
jesztésének olyan formájára 
nem gondofo.ak, amely a kü
lönleges Igényeket is kielégí
ti. 

szem:iéltet:i. 1--------------------------
Az ŐTA készpénzsegélyek 

kifizetésére 22,3 millió forintot 
fordított. Ez az összeg az össz
bevétel 75 százaJéka, s 5 szá
zalékkal több az előző éVi
nél. Ebből a legtöbbet a kór
házi ápolás alatti k:iegészíté 
segély tette ki, amely 10,5 mil
lió forínt volt, sremben az 
1971. éVi 8,2 millió forinttal. 
Ez a 2,3 millió forint emelke
dés nem a kórházi táppénzes 

. állományban levők számszerű 
emelkedésének következmé
nye, hanem annak, hogy a na
pi 15-20 forint segélyt 25-
30 forintra emelte az ÖTA. 

Nagy segítség a hosszú ideig 
táppénzes állományban levő 
dole:ozóknak, hogy a 180 táp
pénzes állományban töltött 

Feilődött a Diesel-vontatás 
a szegedi igazgatóságnál 

l!:rtékes túlteljesítélssel zár
ták a múlt évet e szegedi 
igazgatóság vontatási szak
szolgálatának dolgozói. A 100 
elegytonna tervet 5,7 százalék
kal, a jármúkilométer tervet 
2 százalékkal túlteljesítették. 

Jelent&! mértékben növel
ték a tehervonatok átlagos 
terhelését. A Diesel-vontatás 
aránya az igazgatooág terüle
tén mind a tervhez, mind a 
bázishoz viszonyítva nőtt, és 
elérte a 66,6 százalékot. A te-

hervonati gépek haszonkilomé
ter teljesítménye csökkent, vi
szont 'nagyobb terhet továbbí
tottak és gyorsabban, mert 
6,65 km/óráról 7,15 km/órára 
emelkedett a vontatási sebes
ség. 

Figyelemre méltó adat az is, 
hogy amíg a havi átlagos szol
gálati órák száma 19 órával 
csökkent, jelentős növekedést 
mutat az eredményesebben 
dolgozó vontatásiak átlagkere
sete. 

Szlládi Sándor 

Munkahelyi vezetőképzés 

a Nyugati pályaudvaron 

A Nyugati pályaudvar szak
szervezeti kultúrbizottsága ön
tevékenyen megszervezte a ve
zetők továbbképző tanfolya
mát. A „kurzus" véget ért. 
Kisebb részben a forgalmi, na
gyobb részben a kereskedelmi 
szolgálat középvezetői vettek 
részt a továbbképzésen. Tíz 
előadást hallgattak, amelyeket 
Csibi Sándor pszichológus, a 
Magyar Rádió és Televízió 
munkatársa tartott. 

Tófalvi István szb-titkár az 
utolsó foglalkozáson néhány 
keresetlen szóval megköszönte 
a hallgatók szorgalmát, és az 
előadó hasznos segítségét. 
Utána a részvevők felelevení
tették a korábban hallottakat, 
és megtörtént esetek kapcsán 

elemezték: hogyan érhet el ee
zető eredményeket a b tot
tak nevelésében és aküL·1zálá
sában, ha hozzáértően alkal
mazza a tudományos mód3ze
reket. Csibi Sándor szerint ál
talában soha nem szabad le
mondani a fegyelmezetlensé
geket sorozatosan elkövető dol
gozókról sem, hanem meg kell 
találni annak módját, hogyan 
lehet eredményesen közeledni 
egy-egy emberhez. 

A zárszóban a tanfolyam bi
zalmija az elkövetkező idós:zak 
hasonló témájú előadássoroza
taira mozgósította a munkahe
lyi vezetőket, mozgalmi tiszt
ségviselőket, mert ez az elő
adásssorozat is igawlta. hogy 
van még sok tanulnivaló. 

- gergely -

Nincs fontosabb feladat 

az ember védelménél 
Az elmúlt esztendei mun

kánkat összeg1ző számadások• 
ban nemcsak a termelési ered
ményeket értékeljük - írja 
pécsi tudósítónk, Halmai Já
nos -, hanem az emberrel 
való törődést, a munkavéde
lem színvonalát is. 

Vajon mít tett a pécsi Igaz
gatóság 1972-ben a vasutas 
dolgo::ók fokozott védelme ér
dekében? - Elismerésre mél
tó, örvendetaes adatokat talá
lunk ezzel kapcsolatban az 
igazgatóság baleseti statiszti
kájában. 

Az előző évi 209-ről 181-re 
csökkent a balesetek száma a 
halálos baleseteké pedi.g 7-�ól 
5-re. Amíg 1972-ben 8272 Ínun
kanapkiesés volt az igazgató
ság területén a balesetek mi
att. 1972-ben 8019 munkanap
ra estek ki a termelésből a sé
rült dolgozók. Fontos statiszti
kai adat. hogy az elmúlt évben 
12 százalékkal csökkent az 
ezer főre jutó balesetek szá
ma. 1950 óta tavaly érte el a 
pécsi igazgatóság a legkedve
zőbb munkavédelmi eredmé
nyeket. 

Persze a javulás nem máról 
holnapra történt, és nem is te
kinthetjük egyetlen esztendei 
munka eredményének. A pécsi 
igazgatóság baleseti helyzete 
1965 óta fokozatos javulás ;e
leit tükrözte. Az igazgatóság 
és a szakszervezet területi bi
zottsága nem hiába adott az 
évek folyamán mind nagyobb 

hangsúlyt a munkavédelmi In
tézkedéseknek, szigorúan el• 
lenőrizve és megkövetelvl! 
azok maradéktalan végrehajtá• 
sát. 

Az elért biztató eredmé• 
nyek, a balesetek csökkenésé
nek örvendetes tendenciája el
lenére is azt kell mondanunk, 
hogy sok még a tennivaló a fo
kozott balesetmegelózés érde• 
kében. Különösen fontos hang
súlvozni a munkacsapatok, bri
gádok tagjainak felelősségét, 
egymás iránt érzett és tanúsí
tott emberi f:igyelmességük 
növelését, A gyékényesi és tJ 
dombóvári rendezőben bekö
vetkezett halálos baleset pél• 
dául elkerülhető lett volna, ha 

a dolgozók egy kicsit ;abban 
ügyelnek egymásra... A bal· 
esetek megelőzésének lehető
sége szorosan összefügg a 
szak.ismeretek növelésével., a 
szolgálati előírások követkere
tes betartásával a rendszeres 
ellenőrzéssel, s' a mulasztók 
következetes, nyilvános é6 
ezért fokozottan nevelő hatá
sú felelősségre vonásávaL 

A további munka .;,orán 
olyan légkört kell te�emteni, 
hogy mindenk.l megért.se a 
munkavédelmi intézkedések 
szükségességét. Megértse: 
mindaz, amit a biztonság nö• 
veléséért teszünk, a vasutas 
dolgozók érdekében történik. 
Az ember védelménél pedig 
nincs é.s nem is lehet fontosabb 
feladatunk. 



tffl. M'AROIUS n. MAGYAR VASUTM! 

Beszélgetés Kalmár János országgylílési képviselóvel, a dunakeszi jármújavító 

fómérnökével 
Kalmár Jám.os, a dunakeszi 

járműjavító főmérnöke 21 éve 
dolgozik az üzemben és 1967 
óta országgyűlési képviselő. 
Talán mondani sem kell ezek
után, hogy jól ismeri a har
mincezer lakosú Dunakeszi és 
a szo:m&;édos Fót nagyközség. 
az odatartozó apróbb települé
sek minden go:1.dját. 

Lenyúgözó élmény 

- Milyen ét7..és volt elóször 
helyet foglalni a Parlament 
ülésterrnéoen? - kérdeztük 
tőle. 

- Mély hatással t:olt rám, 
ezért emlékét mindig szívesen 
idézem - válaszolt.a. - Le
nyugozo élmény közvetlenül 
betekinteni az ország ügyeibe. 
A Parlamentben add!g én is 
csak vasárnap délelőtti látoga
tóként ;ártam. Azután pedig 
- b'\nnenny;re természetes ez 
nálunk - a=n csocl.álkoztarn, 
hogy már az első ülésen sok 
olyan képviselővel találkoz
tam, akiket korábbról ismer
tem, vagy éppen dolgoztam is 
velük. őröm volt viszonitlátni 
őket, mert így ke'2Jdelben sem 
érezhettem magam „egyedül". 

- Milyen országos jelentő
ségű döntések, határozatok, 
rendeletek megvitatásán volt 
jelen? 

- Tekintve, hogy a parla
menti üléseken csupa, olyan 
témák kerülnek szóba, ame
lyek lll'tással vannak az or
szág életére, mcndhatom, hogy 
minden fontos döntésnél ;e
len voltam. Érdekes a=nban 
számomra, hogv képviselői 
tevékenységem révén valósá
gos mezőgazldasági szakember 
lettem. De ez érthető, hiszen a 
hatvanas évek utolsó negye
dében főként a mezőgazdaság 
fe}les7Jtésével, az ott végbeme
nő váltO'Zások.kal függtek ö.sz

me a legnagyobb jelentőségű 
országos ügyek. 

- Említsen meg néhány 
törvényt, határozatot awk kö
zül, amelyek létrehozásában 
közreműködött, és amelyeket 
a leg!ont.o.sabbnak tart? 

Az elsó felszólalás 

Kiemelném az iparitanuló
törvé-ny megalkotását, amely-
1'e valóban nagy szükség volt. 
Az ösztöndí;, a tanulmányi 
szabadság, a kollégiumi ellá-

tás stb. 1'endezésével alapot 
teremtettünk a korszerű szak
munkásképzés - mint ezt én 
itt az üzemben is érzem - ;ö
vőben történő továbbfefleszté
sére. Kiemelném még a zöld
ségtermesztésról, a cukorrépa
tennelésről, a szarvasmarha
tenyésztésről szóló kormány
határozatokat is, amelynek 
,.elócsatározásain" szintén je
len voltam. 

miután Fock Jenő miniszter
elnök az ú; gazdasági mecha
nizmusra vonatkozó ;avaslatot 
vitára bocsátotta. Ez akkora 
érdeklődést, izgalmat és akti
vitást váltott ki, amilyet még 
nem tapasztaltam. De nem 
csoda, hiszen olyan alapvető 
dolgokról volt szó, amelyek az 
egész ország és valameillllyi ál
lampolgárának további sorsát 
meg ha iározta. 

Új bizottságban 

- Milyen bizottságnak tag
ja On a Parlamentben? 

- Korábban az ipari áZlan-
- dó bizottság tag;ia voltam, ;e-

lenleg pedig az épitési és köz
lekedési állandó bizottság tit
káraként is tevékenykedem. 
Első megbízatásom a kohászat, 
a villamosipar, az energiagaz
dálkodás országos jelentőségű 
kérdései érintettek közelebb
ről. Vizso-,,ál tuk például az új 
energiaforrások (gáz, olai) 
tervszerűbb, gazdaságosabb 
kihasználásának lehetőségeit. 
Most, uJ megbízatásamban, 
egyelóre a további munka
program ÖSSZeállításán dolgo
zunk. Programunkban olyan 
jelentős vi?.Sgálatok is helyet 
kaptak, mint például az épí
tőipar helyzetének komplex 
ellenőr7kse, az építőanyagok 
termelésének emelése. Sokan 
fordultak már hozzám azzal a 
kérdéssel : ,.Ha. drágább az 
építkezés. elöre/lJ/ártott ele
mekkel, miért választjuk még
is ezt, a hagyományos m6ds2er 
helyett?" A bizottság tagja és 
titkáraként szerzett tapaszta
latok ismeretében kijelenthe
tem, hogy csak a nagyüzemi, 
házgyári módszerekkel tudjuk 
a megnövekedett lak.ásigénye
ket kielégíteni. 

- Hogy egy kicsit haza ii. 
beszéljek : 1968-ban az ú; vas
úti törvényhez, a közlekedés
politikai koncepcióhoz például 
hozzá is szóltam. A munka lé
nyegében arra irányult, hogy 
mivel közlekedésünk az 
utóbbi időben óriásit fejlődött 
- olyan átfogó, intézménye
sen kidolgozott irányelveket is 
magában foglaló megoldást 
kellett keresni, amely a köz
úti és vasúti iközlekedés 
kö:wtt összhangot teremt. 
HQgy a megnövekedett utas
és áruforgalomnak megfe
lelő szinten a vasút is 
eleget tudjon tenni, ehhez 
megfelelő anyagi támogatás is 
szükséges volt. Első hozzászó
lásomban ennek a nézetnek 
adtam hangot. Köztudott, hogy 
a törvény megalkotásával lé
nyegesen javult a helyzetünk, 
számtalan vonatkozásban. A 

hatást egyrészt a vasutasok fi
zetésének rendezésében, más
részt egyes kis forgalmú vas
útvonalak megszúntetésében, 
illetve a fővonalak és az ott 
közlekedő járműpark korsze
rúsi tésében érezzük. 

- Melyik volt a legizgal
masabb időszak, amit képvi
selőként a parlamentben át
élt? 

- Az ülések szüneteiben. a 
Parlament folyosóin bizonyára 
sok izgalmas téma kerül szóba. 
Mi erről � véleménye? 

- Ezek a találkozások való
ban meghittebbek, oldottab
bak, mint a felszólalások. 
Ilyenkor a. képviselőnek alkal
ma van egy-ef/'J/ ,,miniH inter
pellációra, köwetlenebb in
formációszerzésre vagy éppen 
a határozat, illetve a felszóla
lás Visszajelzésének első meg
hallására. Így például a vas
úti törvény megalkotásánál az 
egyes képviselők választókerü
letében levő vonalak megszün
tetésének visszh�ját is az 

- Az  1968-as esztendő, ülés szünetében mérhettem le 

e!ÓS!Z:ör. Mondhatom, hogy 
ezeket az értékes információ
kat szintén fel tudtuk hasz
nálni a további munkában. 

Bérgazdálkodásunk 

példamutató 

- Képviselői munkája ho
gyan kapcsolódik főmérnöki 
beosztásához? 

- Megint a vasúti 1örvény
re hivatk<YWm. Ebből adódóan 
Dunakeszi lényegében letéte
ményese a. személykocsi-/lJ/áT
tásnak. Ugyanakkor mi javí
tunk is, de úgy, hogy emel
jük a komfortot. A forgalom
ba adott kocsiknak világosab
bak.nak, kénye!mesebbeknek 
kell lenniök. A város körüli 
forgalom is a személykocsi
park növelését követelte meg. 
óriási feladataink vannak te
hát, amelyekhez jól felkészült 
szakemberek gárdája szüksé
ges, s az sem mindegy, hogyan 
fizetjük őket. Nemrég tárgyal
tuk az országgyúlésben a bér
tömeggazdálkodás eddigi ered
ményeit. Mivel mi ugyanezt a 
módszert alkalmaztuk eddig 
is, a közvetlen tapasztalatok
ról én is beszámolhattam. A 
bértömeggazdálkodásból nyert 
pénzügyi elónyün,k:kel és mun
kahelyeink átszervezésével si
került kiváló szakembereket 
az ürem.hez kötni, s ennek 
alapján én is csatlakoztam 
azokhoz a képviselőtársaim
hoz,, aki országszerte beveze
tésre javasolták a vállalati 
bérgazdálkodásn.ak ezt a for
máját. 

- A képviselőnek ml okoz
za általában a legtöbb proo-
1.émát? 

- Mindig a legú;.tbl> fel
ada.t. Ezen túlmenően: a la
káshiány. Dunakeszin és Fóton 
is évről évre sok ház, lakás 
épül, de a szüntelenül fejlődő 
n.agyközségekbe évent.e más
félezren költöznek be. Duna
keszin most sürg1ís segítséget 
kell adni. a közművesítéshez, 
Fóton pedig a pedagógusok 
lakásépítése kíván erősebb tá
mogatást a tanácstagok és az 
országgyűlési képviselő részé-
ról • . •  

Kalmár Ján<Jsnak tehát 
mind a Parlamentben, mind 
vál=tókerületében és mun
kahelyén valóban országos 
gondok jutnak 06ZtályrészüL 

Békési István 

ISMÉT TA NÁCST AGJEL Ö L T  

Diósgyőri Margit rászolgált a bizalomra 
A csinos barna Iá.ny kissé 

!Sápadtan, megilletődött arccal 
ült a tanácskozóterem első so-
2·ában. Az előadó róla beszélt: 

- A Hazafias Népfront ne-
-vében tanácstagjelöLtnek aján-
lom Diósgyőri Margitot, aki 
már az elmúlt két eszt.endőben 
is becsülettel, nagy igyekezet
tel képviselte a körzet lakóit a 
kerületi tanácsban . . .  Foglal
kozása : techrúkus, karbantar
tó múszerész. Munkahelye : a 
MAV Budapesti Igazgatósá-
ga . . •  

Yálasztói sokat várnak cóle 

A jelölőgyűlés előadója mél
tatta a t1atai tanácstag ketéves 
tevékenységét, kiemelve, hogy 
a kerületi tanács bizalmából a 
Fővárosi Tanácsnak is tagja 
lett és mindkét testületben a 
vnlasztók, a kerület közérdekű 
problémáinak szószólójaként 
munkálkodott. 

A szanálás előtt álló ;6zsef
városi lakóházakban van is 
gond, probléma elég. Immár 
tíz esztendeje, hogy napirend
re került a városrész rekonst
rukciója. 11 magas bontási 
arány miatt azonban az ütem 
lényegesen lassabb, mint a fő
város más területein. Az el
múlt három évben három to
ronyház és egy korszerű ABC
áruház épült fel. Már ;avában 
f:)lyik a régi. elavult házak 
bontása, a köv1:tkező építési 

ütem előkészítése a Práter ut
ca és a Baross utca közti terü
leten. A toronyházak közvet
len szomszédságában élők -
Diósgyőri Margit választói -
Jelenleg még nem tu<lják, med
dig maradhatnak mai ottho
n ukban, mert a bontás idő
pontja még nem szerepel a 
tervekben. 

Az öreg házak korszerűt
len lakásáiban többségükben 
kétkezi munkások élnek. Tőle, 
a fiatal tanácstagtól azt vár
;ák, hogy a tanács testületé
ben felhív;a a figyelmet a bi
zonytalan határidőig ott él6k 
helyzetére, elmondja, hogy tü
relmetlenül várják a rozzant 
épületek lebontását és azt sze
retnék, ha Itt, a felépüló jó
zsefvárosi lakónegyedben kap
hatnának új otthont. 

Erről beszélnek a gyűlés fel
swlalói, meg azokról az ered
ményekről, amelyeket az utób
bi években elértünk. Népünk 
vívmányait sajátjuknak érzik. 
Büszkék az ÚJ metróra, az új 
lakót.elepekre, a főváros, az or
szág fejlődésének sok-sok ki
sebb és nagyobb eredményére. 

Egyha�ú jelölés 

Bizalommal beszélnek a je
löltről is, hiszen az elmúlt két 
évben rendszeresen megtar
totta a fogadóóráját, és eljárt 
a· tanácsi S2eTVeknél sokféle 
k.ö.zéroekű ügyben. 

- Orillölc, hogy Ismét llt je
lölték - mondja az egyik fel
szólaló, egy középkorú asszony 
-, mert ez azt bizonyítja: , 
1971-ben jól választottunk. 

Amikor az elnök szavazásra ! 
bocsátja a javaslatot, minden 
kéz a magasba emelkedik. Di
ósgyőri Margitot e/ll/hangúlag 
jelölte tanácstagjává a VIII. 
kerületi 64-es választókörzet 
Lakossága . . .  

Másnap a munkahelyén so
kan megállították a kék köpe- "' 
nyes karbantartó műszerészt, 
a távbeszélő-központ Puskás 
Tivadarról elnevez.ett szocia
lista brigádjának helyettes ve
zetőjét_ A munkatársak egy
más után gratuláltak jelölésé
hez és sok sikert kívántak a 
tanácstagi munka folytatásá
hoz. 

- Ma:id csak áprili1 15. után 
tessék gratulálni - hárítja el 
a szerencsekívánatokat , 
majd csak akkor dől el, ta
nácstag Leszek-e ismét. 

Beszélgetésünkhöz is csak 
néhány perc áll rendelkezésre. 

Több tapasztalattal 

- Milyen társadalmi funk
ciója volt korábban? 

- Tíz éve vagyok KISZ-tag, 
1971 elótt KISZ-propagandista 
voltam. 

- Hogy tetszik a tanácstagi 
mullka? 

- Nem könnyű feladat. l!M 

azonban szeretek a közös ügye
kért dolgozni. Nagyon sokat 
tanultam az elmúlt két évben, 
így most egy ktcstt több ta
pasztalattal vállalhattam a.. 
másodszori Jelölést. 

A tudás nemcsak a tanácsi 
munkából származik.. Az érett
ségizett lány már második éve 
a Marxizmus-Leninizmus Es
ti Egyetem hallgatója. 

Míg a korosztályához tarto
rok többsége szórakozással, 
tánccal tölti a szabad idejét, ő 
a tankönyv filé hajol, vagy 
választóinak ügyes-bajos dol
gaiban jár el. 

F:rtékes, felellls tagja az if
jú nemzedéknek. Azok közé 
tartozik, akik érzik, tudják, 
mit köszönhetnek a társada
lomnak. Egyike azoknak, akik 
t.enni akarnak ezért a társada
lomért - és dolgoznak Is érte. 

(hajdu) 

s 

K IT Ü N T ET É S E K  

a KISZ megalakulásának 16. évfordulóján 
A Kommunista IJ;úsági Szö

vetség megalakulásának 16. 
évfordulója alkalmából a köz
lekedés- és postaügyi minisz
ter a KPM területén dolgozó, 
arra legérdemesebb fiatalok 
számára miniszteri kitüntetést 
adományozott. A kitüntetések 
átadására március 20-án, ben
sőséges ünnepségen került sor, 
amelyen megjelent Rödönyi 
Károly, a miniszter első he
lyettese, Főcze La;os, a KISZ 
KB titkára, Nádor György, az 
Országos Ifjúságpolitikai és 
Oktatási Tanács titkára, Gábor 
Zoltán, a minisztérium pártbi
wttságának titkára. 

Az ünnepségen Rödöny; Ká
roly, miniszterhelyettes mon
dott besz,édet. Bevezetójé
ben méltatta a forradalmi if
;úsági napok jelentőségét, 
majd a közlekedés területén 
dolgozó fiatalok munkahelyi 
beilleszkedésének segítéséről, 
a fiatalokk,;il való báná mód
ról beszélt. Felhívta a figyel
met arra, hogy az Ifjúsági 
Törvény végrehajtásának leg
fontosabb szakaszához értünk. 
A vállalatok most készítik az 
intézkedési tervüket a vállalati 
sajátosságokat is figyelembe 
véve, konkrét előírások egész 
sorával kell szolgálni a tör-

CIKKÜNK NYOMÁN : 

vény eredményes végrehajtá
sát a közlekedés területén 
dolgozó ifjúság nevelésének és 
érdekei védelmének sokold11lú 
biztosítását. Rödönyi Károly 
ezután átadta a kitüntetése
ket. 

Kieme!ked6 mun�Juloért, a kO,,.. 
lekedés· és postaügyi miniszter a 

KOZLEKEDES 1UV AL0 DOL-
GOZOJA 

kitüntetésben reszesftette: Barna 
József lakatost, Gyöngyösi MA V 
Kltérőgyártó ű. : Fellér Lász!O 
tizemszervezőt, vasúti fó<>sz,tály; 
Gedel Sára dljbeszedőt, Vll.lamo:< 
Fenntartási Főn. ; Lacsics József 
művezetőt, szombathelyi Jj. ű.;  
SkultétY József fel.sZ<>lgálót, 

u�����és- és postaügyi ml• 
nlszter 

MINISZTERI DICSERETBEN 

részesitette: Erdélyl Arpád esz
tergályost, Székesfehérvár Jj. ű.; 
Kelemen István lakatos csop. vez., 
Vili. Felsővez. J;;p. Fón.: PálffY 
László mÜS2lerésxt, TBlsF Bpast; 
Pokol Béla kocsllntézőt, Záhony 
áll.: Sebestvén Béla \dímüvest, 
Pápa Pft. F6n.;  Szokol Imre moz
donylakatost, Pécs Vont. Főn. ; 

Tokaji Mihály mozdonylakatost, 
Békéscsaba vont. Fón.: vasas Fe· 
renc kocs!javltó laka:tost. Miskolc 
Vont. Főn. ; Kenéz Gy6zc5 előadót, 
Utasellátó V.;  szentes Oitó Ugyln
tézőt, GYSEV; Rácz nona gép-
munkást, Faanyagvéd és Fatell· 
tő VálL 

Adottak a kulturált utazás feltételei 
A lapunk február 17-1 szá

mában megjelent „Miért ne 
tehetnénk többet a kulturált 
utazásért" című riportunkra 
több hozzászólás érkezett 
szerkesztőségünkbe mind az 
olvasóktól, mind az érdekel.t 
szolgálati ágaktóL Ez alkalom
mal dr. Fehér István vasút
igazgató-helyettes levelét :is
mertetjük, aki a budapesti 
igazgatóság által a kulturált 
utazás feltételeinek megterem
tésére, illetve javítására tett 
in tézkedésekról tájékoztatott 
bennünket. 

„Mindenekelőtt köszönetet 
mondunk a cikk alapos, min
denre kite,-;edő, részletes meg
állapitásaiért. Az írásban a 
tárgyilagos�ág ugyanis vezér
fonálként húzódik végig. 

A 41. sz. vontatási mintájú 
bárcáknak a jegyvizsgálók ál
tal történő használatára az 
Igazgatóság több alkalommal 
adott ki utasítást az állomá
soknak - legutóbb 1972. de
cember 18-án a 2321 B. szá
mú távirati rendelettel -, 
azonban - mint a cikk szer
zóje is megállapította - ezek 
eddig nem jártak kielégítő 
eredménnyel. 

A négy buda-pesti személy• 
-pályaudvaron !levezettük az 
indulási üqyeleteseknél talál
ható e16;egyzési könyvet, 
amely a személyszállit6 vona
toknál előforduló műszaki hiá
nyosságok és az azok nyomán 
tett, vaqy teend6. intézkedések 
be;egvzésére, metve előter
jesztésére szolgál. A könyvet 
a "zolgálati fónökségek heten
ként bF>küldjk igazgatóságunk 
forgalmi osztályába. hogy ott 
és a vontatási osztálvon is 
kellő intbkedések történjenek. 
Ennek. és az utóbbi Időben 
rF>nrl,;zeresen végzett ellen<'lr-
7,&;,-1<ne1t - a még mel(lévő 
hibák ellenére Is - t!Vakor'J.a
tl ererlm�nye mutatkozik. 

A jövőben fokozottabb gon
dot kívánunk fordítani a 
vonatkísérők, valamint az ál-

lornásokon dolgozó vasutasok 
olyan irányú munkájának, te
vékenységének ellenőrzésére 
és segítésére, amely a kulturált 
utazás feltételeinek megterem
tésére hivatott." 

Az igazgatóság helyettes ve
zetóje megerősítette riportunk
nak azt az állítását, hogy ak
kumlátorból nincs hiány, így 
ebből kifolyólag nem közle
kedhetnek kivilágítatlan ko
csikkal a vonatok. A kulturált 
utazás anyagi ösztönzésének 
lehetőségei biztosítottak, 
amennyiben a kocsiszolgálati 
főnökségek gazdasági vez.et6i 
és mozgalmi szervei megfele
lően élnek az önálló gazdál
kodásból eredő hatáskörük
keL A premizálás, illetve ju
talmazás részletkérdéseinek 
tisztázása. a korszerűbb ösz
tönzési rendszer kialakítása 
szintén reájuk tartozik. Ehhez 
az Igazgatóság már korábban 
megadta az irányelveket. 

* 

A cik!k nyomán Kovács 10. 
József és Boda József jegy
vi.z.sgáló személyesen kereste 
fel szerkesztőségünket. El
mondták, hogy - mint a ri
port szereplői restellik 
munkatársaik előtt azt a ki
jelentésüket, hogy „nem vet
tük észre" a sötét, ki világítat
lan kocsiszakaszokat. Elmond
ták, hogy egyiküknek - mi
vel egy másik vonattal érke
zett a Keleti pályaudvarra -
még nem volt ideje a buka
resti gyorsvonatban a felügye
letére bízott kocsikat átvizs.. 
gálni, másikuk említett kije
lentése pedig arra vonatko
zott, hogy villanygyújtás után 
nem vette észre az akkuml.á
tor gyors kimerülését. 

Különben abban ők Is tel
jes egészében egyetértenek, 
hogy minden vasutasnak töb
bet kell tennie saját munkate
rületén a kulturált utazás 
megteremtéséért, az utazókö
zönség jogos Igényelnek kielé
gítéséért. 

Új köntösben jelenik meg a Brigádélet 
A Brlgádélet szerkesztő blzott• 

sága a folyóirat megjelenésének 
első pet'-CétőJ tudatos 1n törekszik 
arra. hí gy megism�rJe az olvasók 
véleményét-. kikérje Javaslataikat, 
űlrr,utatásken, hasznosítható taná
csnlkat. � olvasókkal való köz• 
vetlen kaprso!atnak már klatakuU 
a tendsz�re. A gyári, fiz�ml an
kétok soro7'l.ta sok tanulsiggal és 
ösztönzéssel szolgált.. 

A szerkesszünk együtt gondolat 
Jegyébl.n a rendszeressé vált an
kétokon túl a szérkesztö bizottság 
készségesen tartja üléseit a megye
székhelyeken, vagy akár nagyobb 
vállalatokná.J u. Az elmúlt időben 
Uyen ktb6vt ... ett szerkeszti) bizott
sági Ulésre kerillt sor Székesfehér
várott a KOFEM•ben, Miskolcon és 
lt.::utóbb pedig Ve!izprémbcn. 1\-lin
den0tt a brigádok munkája, Ja• 
Va51latafk megv�á.gitása került a 
vita kllzépponljába. A folyóirat 
szerkesztősége tová.bbra Ls feladatá
nak tartJ& ,.. szoc.falJ1Jta brlgád
mozif'&lom segítését, a legjobb bri
gádok népszerilsllését. 

A Brigádélet mdsocllk negyedév• 
ben megjc!en6 számaJban ilyen 
tl!mákról olvashatunk : A brigádok 
szerep� a szakmunkásképzésben; 
Tanácstag a brigá.dban; A brigá. ... 
aokbar, tevékenykedő munkavédel
mi őrök szerepe; A fiatalok fel ... 
készítése a honvédelemre és fgy 
tovább. 

A folyóirat tehát Igyekszik kii
vetni a mozgalom megannyi ese
ményét. hogy a rendelkezésre '1• 
ló keretek között választ adhas
son " még vitatott kérdésekre, 
népszertlsftse a Jót, a hasznosat. 

A szerkc,ztliség Igyekszik u 
olvasók klvánságát teljesltenl., 
Ennek egyik blzonyltéka, bogy 
me!l"Je!enlsl formájában Is el6ny61 
változáson ment At a folyóirat. A 
szerkeszt6ség az eUlál!ltásnál al• 
kaJmazza a korszerfi tecbnlk4t. Ez 
évben IIJ kllnUl•ben, több szfnG 
mélynyomásos eljlin\ssal álllljlill 
eUI a •apot. Odv6z6Jj0k !aptArsunll 
folyóiratként tllrtén4 megjelen61& 
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Társadalmi munkával a tömegnevelésért A 101. születésnap DJ1lrm A sporElftYesülettel rendel.kezó 
Z? szolgálati helyeknél is, de 
főleg a sportegyesü!ett.el nem 
ren<ielkezólrnél évenként visz
szatérő gond, hogy hol rendez
Zék meg az üzenú versenyeket. 
A Sl)()rtpályák zsúfoltsága, a 
magas bérleti díjak mint visz
azahúzó erők, a sportszeretet
:nél. is erősebbnek bizonyulnak. 
Az ilyen helyeken az igények 
kielégítése csak alkalomsrerű 
lehet, mert a sportra felhasz
n,{µható szerény anyagiakat 
meg ke1l osztani a l:>érletek:, 
vásárlások és egyéb kiadások 
között. A fó cél, az egész éven 
át történő sportoktatás, színre 
],ehetetlen. 

A pályagondolk enyhíbését 
segíti a Vasutasok Szakszerve
zetének Elnöksége jóváhagyá
sával, a ikultúrnevelési és 
sportosztály által 1968-ban 
meghirdetetett, és azóta min
den évben megújított társa
dalmi pályaépítési versenyfel
hívás. A versenyen részt ve
het vaiam,ennyi vasúti szolgá
lati hely, üzem, hivatal kollek
tívája, a vasutas sportegyesü
letek szakosztályai és pártoló 

tagjai. A verseny értélkelését 
minden év végén a kultúme
velési és sportosztály mellett 
működő sportbizottság végLi 
szak.emberek bevonásával. A 

legjobbak ez évben is 50 ezer 
forint értékű sportfelszernlés 
jutalomban részesülnek. 

A tapasztalatok azt mutat
ják, hogy a kezdeményeroés he
Jyiesniek bizonyult. A sportot 
szerető kollektívák mintegy 
negyven, különböző sportágak
ra alkalmas létesítményt hoz
tak létre a semmiből, és több 
ezer társadalmi munkaórában 
javították, szépítették a már 
meglevő sportpályákat. 

A tömegtestnevelés segítését 
szolgáló pályák építéséhez 
nagy segítséc,"let adtak a szol
gá!ati helyek gazdasági és tár
sadalmi szerveinek vezetői. 
Több helyen - mint például 
a Landler jármújavitőban, az 
ebesi villamosvonal felügyelő
ségen - a szolgálati vezetők. 
a sportfelelősökkel történő 
megbeszélés után területet 
biztosítottak sportpálya építé
sére. A vasutas sportegyesüle
telc és szakszervezeti bizottsá
gok jó együttműködését pedig 

tanusítják - egyes sporttele
pek kerítésén belül. nem hasz
nált területeken - az üzemi 
versenyek céljára társadalmi 
munkában épített kíspályák. 
Ezeken a pályákon a hét min
den napján lehet fuJemi ver
senyeket rendezni anélkül, 
hogy a sza.lkooztályolk munká
ját zavarnák. 

StatiS"ZJtikai adat.dk bizonyít
ják, hogy az üz.emi. versenyek 
céljára alkalmas létesítmé
nyekkel rendelkező szolgálati 
helyeken, az üzemi tömeg
sportban részt vevők száma 
sokkal nagyobb, mint az „al
bérletbe" kény-3zerülőlmél. A 
dolgozók szívesen töltik szabad 
i<iejüket a !közeli, sajátjuknak 
tudott, maguknak épített kis
pályálron. 

A do.lgozók egészségét, test
neve1ését elősegítő társadalmi 
munka egyre inkább mozga
lommá váli'k. A sportot szerető 
vasutasok újabb önzetlen vál
lalása, a gazdasági és társa
daJmi vezetök segítő szándéka 
a sportpályaépítés továbbfej
lesztésén& biztos záloga. 

Székely György 

A szakszervezet szombathelyi területi bizottságánale aktivistái 
a pápakorácsi szociális otthonban felkeresték a 101. születés
napját ünneplő özregy Somogyi Mihályné nyugdíjast, akinek 
a vasúti „nagycsal.ád'' tagjain kivii! nincsenek más hozzátarto
zói. Képünk a születésnapi ajándék és torta átadásakor készült. 

e h 

Nyugdíjasok fehérasa
talnáJ. Háromszázhúsz nyug
díjas találkozott volt munka
társaival Miskolcon. A meg
hitt hangulatú, vacsorával 
egybekötött találkozót a mis
kolci pályafenntartási főnök
ség szakszervezeti bizottsága 
rendezte. 

- MAGANOSOK KLUBJA. 
A békéscsabai vasutasok klub
könyvtárának vezetősége gon
dol a magános, egyedül élő 
emberekre is. Ezt bizonyítja, 
hogy megkezdték részükre egy 
olyan klub szervezését. ahol 
a magános nők és férfiak 
egyaránt érdeklődési körük
nek megfelelő szórakozást, el
foglaltságot találhatnak. Az 
alakuló gyűlést április 10-én 
tartják a klubkönyvtárban. 

Vasutas tanácstagok. 

,,ilen a tanulásban - élen a sportba11 ,, Belejezés előll 
a politikai oklalás 

Csorvás állomás alig 12 főnyi 
személyzetéből ketten, Váczi 
Péter állomásfőnök és Dohá
nyos Józ.sef váltókezelő tagjai 
a községi tanácsnak. Dohányos 
József már tizenkét esztendeje 
viseli tisztségét a választók 
bizalmából. A lakosság ismét 
jelölte őket, s a jelölőgyűlé
seken sok dicséró szó hangzott 
el a Maglóczki András főlnté
zó által vezetett Egyetértés 
szocialista brigád tagjainak a 
községben végzett társadalmi 
munkájáról is. 

Ez a mondat díszelgett már
cius 19-én délután a BVSC 
klubtermének falán. Az aszta
lok körül pedig a klub legte
hetségesebb, s egyben legjob
ban tanuló fiataljai. Ezúttal 
osztották ki harmadízben a 
hamar népszerűvé vált ver
seny díjait. 

Az ünnepség elnökségében 
helyet foglalt Horváth Frigyes, 
a KISZ KB munkatársa, Tibor 
Tamás, a KISZ budapesti bi
zottságának munkatársa, Be
recz Zoltán, a BVSC ügyveze
tó elnöke és Nagy József az 
egyesület párttitkára is. 

első teljesít�rt 15-en kap
tak bronzjelvényt, köztük a 
műugró Kelemen Ildikó és 
Lindner Erzsébet, az atléta 
DV,Schek Eszter, a vízilabdázó 
Horkai György és Gém Zol
tán, az asztaliteniszező Rap
csák József és a teniszező 
Illy Judit. 

Az ünnepséget kötetlen be
szélgetés követte, ám hamar 
kiürült a terem, hisz minden
ki sietett haza a tankönyvek 
mellé. Elvégre pihenni is kel
lett a másnapi erős edzé6 
előtt . . •  

D. L 

Köszöntötték az MHSZ aktivistáit 

A debreceni igazgatóság 
MHSZ-szervezetei március 
21-én a Magyar Honvédelmi 
Szövet.ség megalakulásának 25. 
évfordulója alkalmából jubile
umi ünnepséget rendeztek. Az 

után az igazgatóság vezetője 
a legjobb aktivistákat pénzju
talomban részesítette, Nagy 
János pedig okleveleket és 
emléklapot nyújtott át a szö
vetség tagjainak. 

A szakszervezeti politikai 
oktatásban az utolsó előadá
sokra kerül sor. Eredményes 
évet zártunk, amelynek szám
szerű adatai is rövidesen ren
delkezésre állnak. Az azonban 
már most is nyilvánvaló, hogy 
ebben az oktatá:;i formában 

mind zá.mszerúségben, 
mind tartalmában előrelé

pés történt. 
A befejező előadásnak az 

anyag megvitatásán kívül még 
két funkciója van. Egyik a 
tanfolyamok ünnepélyes bezá
rása. Ezeken 

feltétlenül képviseltesse 
mag� a szakszervezeti 

bizottság. 
Helyes, ha a pártbizottság 
kép\'iselői is részt vesznek a 
zárófoglalkozáson. A lclki
ismeiletes munkát végző kis 
közösségek megérdemlik, hogy 
megbecsülésben részesítsék 
őket. Tegyük tehát az előzőek
től megkülönböztetetté az 

utolsó foglalkozást és köszön
jük meg, mind a hallgatóknak, 
mind a propagandistáknak 
odaadó munkájukat. 

A szakszervezeti bizottságok 
vezetói ezeken a foglalkozáso
kon 

átadják a hallgatók és a 
propagandisták részére az 

emléklapokat, 
valamint a leglelkiismerete
sebb, legaktívabb hallgatónak 
szánt tárgyi jutalmakat. 

Az utolsó foglalkozást fel 
kell használni a jövő évi po
litikai oktatás elökészitésére is. 
A résztvevők véleményének 
meghallgatása után kérdezzük 
meg, mit várnak a következő 
oktatási éctől. Milyen kíván
ságaik. elgondolásaik vannak? 
A záró foglalkoz.ís legyen te
hát egyben a kezdeti lépés 
megtétele az 1973 '74. évi poli
tikai oktatás előkészítésének 
útján, ami még megalapozot
tabbá teheti a jövő évi okta-
tást. T. B. 

- Vándorzászlót nyertek 
Recsk-Parádfürdő állomás 
MÁ V-AKÖV komplexbrigád
jának tagjai, miután múlt évi 
munkájukkal kivívták az első 
helyezést a miskolci vasút
igazgatóság területén működő 
komplexbrigádok versenyé
ben. 

- Vándorkiállítást rende
zett a szombathelyi vasútigaz... 
gatóság, Petófi Sándor születé
sének 150. évfordulójára. A 
kiállítást Szombathely-állomás 
kultúrtermében nyitották meg, 
majd vándoroltatják a na
gyobb csomópontokra. 

Mármarosi Tamas, a BVSC 
KISZ-szervezetének szervező 
titkára emlékezett meg először 
március 15-éról és a Tanács
köztársaságról, majd Komá
romy Attila KISZ-titkár be
szélt az „Élen a tanulásban -
élen a sportban" mozgalom je
lentőségéről Elmondta, hogy 
csak azok a fiatalok kaphat
ják meg a mozgalom jelvé
nyét, akik sportágukban 
arany-, ezüst- vagy bronzjel
vényesek, s ugyanakkor tanul
mányi eredményük legalább a 
4-es átlagot eléri. örvendetes, 
hogy egyre többen teljesítik 
ezeket a magas követelménye
ket. 

ünnepségen az igazgatóság ------------------------------------------

- úJ[TASI VERSENY. Du
naújváros-állomás végzett az 
első helyen a pécsi vasútigaz
gatóság újítási versenyében. 
Itt volt a legmagasabb 1972-
ben a:z: egy dolgozóra jutó, ú;f
tással megtakarított összeg, 
amely több mint negyedmillió 
forintot tett k!. 

Az idén például 20 fiatal 
sportoló érdemelte ki a kitün
tető jelvényt, s közülük ketten 
már harmadszor, hárman pe
dig másodszor vehetik át a 
díjat. fgy Király Katalin úszó 
és Lakatos György atléta már 
az aranvjelvényt vette át Be
recz Zoltán ügyvezető elnök
től. Lettner Erzsébet vívó, va
lamint az atléta Pongrátz Ka
talin és Vehovszky Aqnes az 
ezüstöt. A versenyfeltételek 

MHSZ-klubJaihoz tartozó ak-
tivisták közül több mint 200-
an voltak jelen. 

A Magyar Honvédelmi Szö
vetséggel együttműködó szer
vek nevében Kecskés Gábor, 
az igazgatóság szakszervezeti 
bizottságának titkára mondott 
ünnepi beszédet, majd Szegedi 
Nándor, az igazgatóság veze
tője, Fábián Andor, az igazga
tóság pártbizottságának titká
ra és Nagy János, az MHSZ 
városi vezetőségének titkára 
köszöntötte a jubiláló szövet
ség debreceni aktivistáit. 

A besz.édek elhangzása 

Utazás előtt és utazás után 

ÉDESSEGET, 
AJÁNDÉKOT, 

„ p 

TRAFIKARUT 
nagy választékban vásárolhat az 

<i;UTA S E LtAT O ;i'  
pályaudvari pavilonjaiban. 

Epül a harmadik 
Diesel-bázis 

A szolnoki járműjavítóban 

új motor-mellékkocsi javítóműhelyt avattak 

Szolnokon épül a MÁV har
madik Diesel-bázisa. Ennek 
keretében elkészült a mellék
kocsi javító üzem, melynek át
adására március 9-én került 
sor. 

Az ünnepségen megjelent 
Szabó Antal főtitkár, Harmati 
Sándor vezérigazgató-helyet
tes, Arvai István, az SZMT ve
zető titkára, a városi MSZMP, 
a járműjavító párt, szakszer
vezeti és gazdasági vezetői. 

A járműjavító dolgozói és a 
csarnok építói előtt ünnepi be
szédet tartott Harmati Sándor 
vezérigazgató-helyettes. Beszé
dében elmondotta, hogy a lé
tesítmény a hozzá kapcsolódó 
részekkel, műhelyekkel foko
zatosan lép a termelésbe. 
Mintegy 100 főjauítást, 700 fő
vizsgát lehet majd éuenként 
elvégezni az új csarnok 33 
álláshelyén. 

Lehetőség nyílt szalagszerű 
javítási folyamat kialakítására 
is. A szalagszerű javítás beve-

A Hivatalos lapból 
A H:lvatabs Lapból a szakszer• 

ve:etl bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe aj4n1Juk a következö• 
ket: 

A 10. számból : 102 252/1973. 
7. A. Korszera vontatóJármavekkel 
tov'4bbftott vonatok egységes ter
hP.lésérf" v::matkozó rendelkezések 

módosltása. 
Pályázat vasúti szaklcözépiskolaJ 

mérnök-tanári óllásra. 
F-ályázatl hirdetmény a Közle

kedés] és Távközlési Műszaki ,Fő
iskola oktatói 4llások betöltésére. 

A 1 1 .  számból : 116 110/1972. 
2. B. Idegen nyelv(! tanfolyamok 
óradíjának módosltása. 

zetésével csökkenteni lehet a 
belső szállításokat, s növelni a 
járművek javitásához betele
pített állóeszközök kihasznált
ságát. Egyszóval korszerű 
üzem- és munkaszervezési fo
lyamatokat lehet kialakítani. 

Megváltozik az új csarnok
ban a dolgozók munkakörül
ménye is. Megszúntek a zsú
folt, egészségtelen munkahe
lyek. A világítás kitűnő. A 
megfelelő hőmérsékletet pedig 
infrasugárzó ernyők, konvek
torok, thermogenerátorok biz
tosítják. 

Az ünnepség fénypontja volt 
az utolsó javított gőzmozdony 
és az első főjauitásra került 
Diesel-mozdony ünnepélyes 
kibocsátása. Különösen meg
ható volt, amikor az utolsó 
gőzmozdony legördült a toló
padról. Ezzel a jelenettel, mely 
könnyeket csalt néhány idős 
mozdonylakatos szemébe. egy 
korszak ért véget. 

K. I. 

A szerkesztőség üzeni 
:'zilc� Ferenc Hatvan: Boldizsár 

Gyul" Békéscsaba : Bo�nár Károly 
Tapolca ; Tóth Géza. Bodrogi Ká
rolyné. Pál István. Kovács Gyula. 
KJsvárdal Jáno3, Uglyal Sándor. 
Sepsl Gyula Miskolc: Czegléa.J 
Sándor Debtecen ; Miklós László 
Kiskunfélegyháza : Markos József 
Zalaegerszeg: Eszeny! János Zá
hony; Halmai János Pécs : Végh 
Gyula Rákosrendező: Goldgruber 
Pal Bp. Kelett ; leveleiket lapunk 
anyagához feJ11a.sznáJJuk. 

Hornyálc Jó nos Mezőcsát: Ta
kác-s Lőrincné Karcag ; Buru Já
nos dr., Arr.bruslts Józset Bony
hád: Dlés Aladár Sátora11aújhely; 
L, Ambrus György Zichyújfalu : 
Jevelelket Illetékes helyre további· 
tottuk. 

Vért adtak 

Vietnamnak !  

Vietnami 1.'éradónapot ren

deztek március 13-án a mis-
kolci vontatási főnökség dol
gozói. Az előzetes becslések 
szerint a Vöröskereszt vezető
sége arra számított, hogy két
százan jelentkeznek véradás
ra, ezzel szemben végül is 
315 dolgozó adott vért, ösz
szesen 100,78 litert. 

Az akcióban élenjártak a 
vontatási főnökség szocialista 
brigádjai, mint például Kassai 
Józsefné Május 1., és a Diesel

- VASúTVlLLAMOSlTAS. 
A Szovjetunióban tavaly eze1' 
kílométerrei nőtt a villamosl
tott vasútvonalak hossza, • 
most már több mint 36 OOO ki

lométert kitet'Ő hálózaton 
közlekednek villamosvontatá
sú szerelt-ények. 

Lakáscsere 

- Elcserélném Acs vasutállo
máson levő 2 szobás + 1 kUlön
bejáratú szoba félkomfortos (!o• 
Iyóvtz.es. angol WCl lakásomat 
gazdas1gl udvaron és kerten ldvü-
11 mü\,elt földtertllettel. Cserébe 
kérek t szoba komfortos lakást Bu
dapest tertlletén. eroek16dnt tehet: 
özv. Juh�sz Miklósné, 312-107 
telefonon 7.30-tól 15.30 óralg, 
16-20 óra között 333-015-ö• 
számon. 

mozdonyvezetök Béke szocia- - 6-12  lakásos budai vasutas 
lista brigádja, amelynek Rut- társasház épités�nez társakat kere
kovszki Antal a vezetője. sek. Panorámás telek, .:i vagy 3 

szobás lakások. Feltétel : legalább Azonkívül, hogy a két brigád- 100 ezer Ft készpénz. E:rdek!6dnl 
ban tizenöt véradó volt, a !tehet : 52-37-es uzeml telefonon 
szervezésben is részt vettek a Kerkuska Sár><lomál 8- 15.30 óra 
brigád tagjai. között. 

* 

Az elmúlt hetekben számos 
szolgálati helyen adtak vért a 
vasutasok a „vietnami akció" 
keretében. Uglyai Sándor tu
dósítása beszámolt többek kö
zött arról, hogy a miskolci 
igazgatóság területén 900 vas
úti dolgozótól V('ttek vért, s az 
akció egész évben folytatódik. 
Március 14-én a miskolci pá
lyafenntartási főnökség 225. 
március 15-én az igazgatóság 
156, másnap az építési főnök
ség 154 dolgozója adott vért. 

Budapest-Kelet! vontatási 
főnökségnél a március 13-án 
megtartott véradónapon 63-
mal többen jelentkeztek és 
54-gyel többen adtak vért, 
mint 1972-ben, egész évben. 
Ez alkalommal ugyanis 308 va
sutastól vettek vért (106,4 li
tert) az orvosok. 

- Elcse.rélném Budapest, VIII . .: 
Kerepesi út 5. sz. alatt1 nagymé
retü, két szoba, összkomro:1:0s la
kásomat tényleges va'iútf dolgozó• 
val. 1, 2. 3 szobás. liltes. tanácsi, 
szövetkeieti és öröklakás 1s szá• 
mításba Jöhet, megegyezéssel, il
letve költségátvállalással. E:rdek
llldnl lehet: a 338-605-ös tele.ío
non 18-21 óra között, kivéve a 
keddi napot. 

MAGYAB VASUTAS 

• Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a s,:erkesztö bizottság 
Föszerkeszt6: Gulyás János 

Felelős szerkesztő: Vlsi Ferenc 
Szerkesztőség: 

1068 Bpest VI„ Benczúr utca 41. 
Telefon városi : 229-872 

llzemi : 19-77. 
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a Népszarn Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest vu., RAkóczl út 54. 

Levélclm:  1964 Budapest 
Telefon : 224-819 

Felel/Is k:ladó: Gábor Márton. 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámlaszámunk: 

MNB 216- 1 1 859 
Szikra Lapnyomda 
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munkavédelmi tevékenysége 
Elfogadta az elnökség az 1973. évi részesedési alap felosztását 

és a kollektív szerződést módosító függeléktervezetet 

Szakszervezetünk elnöksé
ge április 6-án ülést tartott. 
Az ülésen részt vett dr. Mé
$Záros Károly miniszterhe
lyettes, a MA V vezérigazga
tója. 

Az elsó napirend kereté
ben megvitatta az elnökség a 
MA V 1972. évi munkavédelmi 
tevékenységéről készült be
számolót, melyet Szücs Zol
tán vezérigazgató-helyettes 
terjesztett elő. Az 1972. évi 
munkavédelmi tevék.aység
ről szóló jelentés a 6/1972. 
KPM sz. utasításnak megfe
lelő szerkezetben és szellem
ben készült. Mondanivalója 
tárgyilagos, ószintén, kendő
zés nélkül rámutat azokra a 
problémákra, amelyekkel ma 
még sok helyen találkozha
tunk. 

Az elnökség az anyagot a 
vitában elhangzott javasla
tokkal együtt elfogadta és a 
központi vezetőség legköze
lebbi ülése elé terjeszti. 

Ezután az 1972. évi ered- 3 csomópont kapta. A szocia
mények alapján kitüntetésre lista brigádok közül 4 a Köz, 
és elismerésre javasolt vasúti lekedés, posta és hírközlés, 40 
szolgálati helyekről, a KPM pedig a MAV kiváló brigádja 
lelügyeleti köréhez, illetőleg.a kitüntetésben részesült. 39 
vasutas-szakszervezethez tar- • KISZ-szervezet pedig pénzju
tozó vállalatokról és KISZ- talmat kapott. A kitüntetés
szervezetekről szóló előter- ben és elismerésben részesül
jesztést vitatta meg az elnök- tek névsorát lapunk más he-
ség. lyén közöljük. 

A kiváló kitüntetésre java
solt 17 vasúti szolgálati hely 
közül a legkiemelkedőbb 
eredményt elért három cso
mópont és egy üzem elnyerte 
a MAV vezérigazgatója és a 

Vasutasok Szakszervezete El
nöksége vörös vándorzász!a
ját is. Ezt a kitüntetést az 
idén első ízben adják át. 

A MAV vezérigazgatója ,és 
a Vasutasok Szakszervezete 
Elnöksége Dicsérő oklevelét 
56 szolgálati hely, a közleke
dés- és postaügyi miniszter és 
a Vasutasok Szakszervezete 
Elnöksége Dicsérő oklevelét 

Megtárgyalta és eUogadta 
az elnökség a MAV 1973. évi 
részesedési alapjának felosz
tásáról szóló javaslatot, to
vábbá az 1971-75. évre kö
tött MAV kollektív szerződést 
módosító 1913. évi függelék
tervezetet. A függeléket a 
MAV Hivatalos Lap a kö7-el
jövőben teljes terjedelemben 
közli. Ezenkívül 25 ezer pél
dányban, könyv alakban is 
megjelenik. tgy lehetőség lesz 
arra, hogy a szolgálati veze
tőkön kívül a szakszervezeti 
szerveket, beleértve a bizal
miakat is, ellássák. 

Beszámoltak választóiknak 
Hogyan dolgozott az elmúlt iáószakhan a budapesti területi bizottság ? 

A SZOT elnökségének hatá
rozata a szakszervezeti szer
vek tisztségviselőinek feladatá
ul jelölte meg, hogy minden 
évben számoljanak be válasz
tóiknak a határozatok végre
hajtásáról, Szakszervezetünk 
központi vezetősége 1973. már
cius 12-én megtartott ülésén 
eleget tett e kötelezettségének, 
amint lapunk korábbi számá
ban erről részletesen beszá
moltunk. 

A központi vezetőséghez ha
sonlóan, a középszervek is 

számot aátak múlt évi tevé
kenységükről. A területi bi
zottságok, hasznosítva az elő
ző év tapasztalatait, körülte
kintő gondossággal készültek 
fel a számvetésre, és messze
menően biztosították a lebo
nyolítás feltételeit. 

ban? Erre a kérdésre adott 
ugyanis választ a mácius 27-i 
aktívaértekezlet. 

A részvevőknek kiküldött 
írásos jelentés részletesen fog
lalkozott a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek ;avltá
sára tett intézkedésekkel, ja
vaslatokkal, a szocialista mun
kaverseny szervezésével, a 
mozgósitással, a neveléssel, tu
datformálással, a vezető és irá
nyító tevékenységgel. 

re számos törvénysértést orvo
soltak. Tölfö esetben kezdemé
nyezett a területi bizottság 
utólagos fizetést. 

Rendszere.s számonkérés 

A területi bizottság fontos 
feladatdnak tekintette a Oat
esetek megelőzését, a helyte
len szemléletek felszámolását. 
Rend.szeresen beszámoltatta a 
gazdasági vezetőket és a szak
szervezeti szerve!kct a balese
tek megelőzésére tett intézke
désekről, az ezzel kapcsolatos 
határozatok végrehajtásáról. 
Az együttes munka eredmé
nyeként a baleseti helyzet a 
megnövekedett szállítási fel
adatok ellenére is kedvezően 

(Folytat.ás a 2. oldalon.) 

Rekon/ az első negyedévl,en 

28 millió tonna árut és 89 millió 

846 ezer utast · szállított a vasút 
A vasút az év első negye

dében rekord eredményt ért 
el az áruszállításban. A há
rom hónap alatt elszállított 
28 millió tonna áru 1,8 száza
lékkal több az előző évinél. 
A fizető árut illetően még 
kedvezőbb az eredmény. 
Ugyanakkor az önkezelési 
forgalom mind a bázishoz, 
mind a tervhez viszonyítva 
csökkent. Ez azért is hasznos, 
mert csökkenti a rezsiköltsé
geket. 

Kedvező az árutonna-kilo
méter alah7llása is. A bázls
hoz viszonyítva 

2,6, a tervhez képest 4,8 
százalékos növekedés az 
átlagos szállítási távolság 
növekedésével van össze-

függésben. 
Ez pedig annak tulajdonítha
tó, hogy jelentősen emelke
dett a nemzetközi áruszállítá
sok részaránya. A belföldi 
áruk mennyisége a bázishoz 
képest 0,3 és a tervvel s:rem
ben 1,3 százalékkal nőtt, lroz-

ben a nemzetközi árufongalom 
4,9, iUet;ve 8,1 százalékkal nö
vekedett. 

Még szembetűnőbb az ex
port és tranzitforgalom felfu
tása. Az első negyedévben 

az export a bázishoz ké
pest 26,8, a tranzit 13,7, a 
tervhez viszonyítva pedig 
3'7,8, illetve 14,1 �zalék-

kal emelkedett. 
Ezzel szemben az import for
galom visszaesett. 

Az áruszállítás minőségére 
utaló adatok nagyobb rész� 
szintén kedvezően alakult. A 
tehervonatok utazási sebessé
ge például 5,3, a teherkocsik 
statikus terhelése a beTakás
ná! 5, a tehervonatok átlagos 
terhelése pedig 0,5 százalék
kal emelkedett. A gépre várá
sok száma 39,2, a vonatátcso
rogtatásoké 35,3 százalékkal 
csökkent az előző évhez vi
szonyítva. 

Javult a nemzetközi teher
kocsi-gazdálkodás is. Ezzel 
szemben a kocsiforduló idő 

2 százalékkal rosszabb, mint a 
múlt évben volt. Még kedve
zőtlenebb, hogy a kocsifordu
ló időn b$!!ül a rakott forduló 
7,5 százalékkal emelkedett, 
ami az elegyáramlás lassulá
sára utal. 

A személyszállításban to
vább csökkent az utasok szá
ma. A vasút az első negyed
évben 

89 millió 846 ezer utast 
szállított, ezzel utaster
vét 98, '7 százalékra telje-

sítette. 
A bázishoz képest 2,'!, száza
"lékkal csökkent az elszállított 
utasmennyiség. Az átlagos 
utazási távolság alakulását vi
szont a növekvő tendencia 
jellemzi. Ugyancsak növeke
dett - 5 százalékkal - a 
gyorsvonaton utazók száma. 
Ennél is nagyobb arányban -
30 százalékkal - nőtt az uta
sok száma a nemzetközi for
galomban. Kielégítően ala
kultak a személyszállítás mi
nőségi mutatói is. 

Elismerés a legjobbaknak' 
Tuenbét szolgálati hely nyerte el 

a kiváló vasúti csomópont, fönökség, illetve iizem címet 

Mint arról lapunkiban már 
több.szék beszámoltunk, a vas
út 1972-ben maradék nélkül 
kielégítette a népgazdaság 
szállítási igényeit. Az elmúlt 
évben a srolgálati helyeken, 
úgyszólván minden területen, 
hatékonyan segítette a munka
verseny, a feladatok teljesíté
sét. Az elért eredményeket fi
gyelembe véve - a MAV Ve
zérigazgatóság elóterjesztésére 
-, a szakszervezet elnöksége 
elfogadta a kitüntetésre java
solt vasúti. szolgálati helyeket, 
iizemitket és félnőkségeket. 

Az elmúlt évekhez hason
lóan Kiváló vasúti csomópont, 
főnökség és üzem kitüntetés-

4. MAV Debreceni .Járműja
vító űzem 

Az 1972. évi eredmények 
alapján az alábbi vasúti cso
mópontok, illetve főnökségek 
és üzemek részesültek Kiváló 
vasúti csomópont, Kiváló fő
nökség és Kiváló üzem kitün
tetésben, a vele járó pénrzjuta
lommal : 

KIVALO V ASt'1TI CSOMO
PONT 

!kitüntetést nyertek: Dombó
vár, Hatvan, Györ, Pécs, Bé
k€5Cllaba Klskúnhalas, Tapoi].
ca csomópcxntok. 

KIVALO FONOKStG 
kitüntetést kapták : Rákosren
dező áll., Miskolc l!)pítési Fő
nökség, MAV TBÉF Budapest, 
MAV Hídépítési Főnökség', 
Nagykanizsa Pft. Fónö� 

KIV ALO OZEM 
kitüntetésben részesült: MAV 
Építőgép-javító üzem, Jászki
sér. 

• KIVALO VALLALAT 
A K&z:lekedés- és Postaügyi 
Minllsztiérium előterjesztESére 
1972. évi eredményei alapján 
Kiváló Vállalat kitüntetést ka
pott a fennállásának 25 éves 
Jublleumát ez évben ünnepló 
Utasellátó Válla.lat. 

(Fo!ytatás a 3. oldalon.) 
ben ez évben is 17 szolgálati i------------------------
hely részesült." Az 1007/1972. 
sz. Minisztertanácsi határozat 
alapján készült Munkaver
seny-szabályzatban meghir
detésre került, hogy a kiváló 
címért folyó ver.seny'ben a 
legjobb eredményt elérő szo.1-
gálati helyeket a MA V vezér
igazgatója és a Vasutasok 
Szakszervezetének Elnöksége 
vörös vándorzászlóval tünteti 
ki. A vándor�ló a ki<Váló 
kiitüntetéssél egyidóben kerül 
adománym4STa. 

Az 1972. évben végzett ki
emelkedő munkájuk alapján 
Kiváló vasúti csomópont, il

letve Kiváló üzem és Vörös 
vándorzászló kitüntetésben 
részesült szolgállati helyek : 

1. Záhony körzet 
2. Budapest-Ferencváros 

vasúti csomópont 
3. Celldömölki vasúti csomó-

pont 

A szombáthelyi járműjavító fiataljai 

elnyerték a KISZ-kb vándorzászlaját 
A szombathelyí jármi!javító 

négy évvel ezelőtt tért át a 
Diesel-mozdonyok javítására. 
Ezt megelőzően és azóta is fia
talodik, korszerűsödik a 100 
esztendős üzem. A Diesel
program megva.lósításával já
ró fejlődést most az új kocsi
osztály építése követi. A dol
gozók összetétele is változik. 
A létszám negyedrésze a fia
tal korosztályhoz tartozik. A 
350 tagú KISZ-kollektíva 
márciusban magas Ifjúsági 
kitüntetésben részesült:  a 
forradalmi if;úsági napok ke
retében vették át a KISZ 

központi bizottságának ván
dorzász!aját. 

Tulajdonképpen az 1972. 
évi munkával érdemelték ki, 
de- vadójában már 4-5 éve 
egyenletes, jó munkát produ
kálnak. Ezt bizonyítja a Vas 
megyei KISZ-bizottság 
,,Arany fogaskerék" díjának 
háromszori elnyerése. 

Nagy Ferenc üzemi KISZ
titkár nyilatkozott a fiatalok 
munkájáról, életéről: 

- Hat ifjúsági szocialista 
brigádunk dolgozott tai,aly 
eredményesen a munkaver
senyben. Egy közülük elnyer
te a MAV kiváló brigádja cí
met. Más brigádokban. 
együtt az idősebb munkások
kal, 118 KISZ-tag tevékeny-

Houáértés, 

kezdeményező készség 

A területi bizottság munká
jának középpontjában a be
számolási időszak alatt is a 
vasutasdolgozók álltak. Ennek 
megfelelően nagy súlyt helyez
tek a kollektív szerződésben 
foglaltak betartására. Rend
szeresen ellenőrizték a gazda
sági vezeté�nek és a szakszer
vezeti szerveknek a végrehaj
tásra tett intézkedéseit. Az 
igazgatóság vezetésével közö
sen elkészített kollektív szer
ződés függelékében szabályoz
ták a hatáskörükbe utalt kér
désekben többek között a for
galmi· és vontatási utazó sze
mélyzet szolgálati és távolléti 
idejét. A tapasztalatok igazol
ták a területi bizottság bátor 
kezdeményezésének helyessé
gét, hiszen az előző évhez vi
szonyítva - a jobb munka
szervezés következményeként 
- lényegesen javult a helyzet. 
A forgalmi utazó szolgálatnál 
dolgozók egy főre jutó szolgá
lati órája havi átlagban 7 órá
val, a távolléti órák száma 9 
órával, a vontatási utazóknál a 
szolgálati óra 16, a távolléti 
idő 15 órával csökkent. 

______________________________________ kedik. Büszkék vagyunk ered-

Az értekezleten részt vettek 
az alapszervezetek titkárai, a 
társadalmi aktivisták, a szol
gálati helyek párt- és gazda
sági vezetői, valamint a felső 
szervek képviselői is. Növelte 
az értekezletek jelentőségét, 
hogy a két választás közötti 
időszak feléhez értünk, és az 
eddig megtett út tapasztalatai 
útmutatást adnak a jövőre. 

A beszámolókban átfogóan 
értékelték a határozatok vég
rehajtását, számot adtak az 
eredményekről, nyíltan, őszin
tén feltárták a hiányosságok:i,t 
és megjelölték a további fel
adatokat. A feladatok megjelö
léséhez nagy segítséget adott 
a központi vezet-éíség beszá
molója, és az ülésen elhangzott 
sok értékes vélemény, javas
lat, valamint a területi bizott
ságok munkájának értékelé
se, minősítése az aktívaérte
kezleten. 

A Jlat területi bizottság kö
zül ezúttal a legnagyobb te
rületi bizottság akti vaértekez
letéről, pontosabban szólva ar- · 
ról számolunk be, hogy mit 
tett a budapesti területi bi
zottság a beszámolási időszak-

Rendszeres.en ellenőrizte a 
területi bizottság a dolgozók 
túlmunkában való foglalkoz
tatását is, s ezt ugyancsak hí
ven tükrözik a számadatok. 
1971-ben igazgatósági szinten 
több mint 3 millió túlóra me
rült fel. Ez a szám az elmúlt 
évben csaknem egyharmadával 
csökkent. 

1972-ben is sok prob1émát 
okozott az igazgatóság szolgá
lati helyein a heti pihenőna
pok ki nem adása a forgalmi 
és vontatási utazó és nem 
utazó dolgozók részére A 
területi bizothság intézkedésé-

Kiváló feltalálókat, újítókat tüntettek ki 
Immár hagyományos, hogy 

hazánk felszabadulásának év
fordulója alkalmából minden 
évben átadják a vasút kiváló 
feltalálóinak és újítóinak az 
elért eredményeik alapján 
adományozható elismeréseket. 
Március 29-én a 1/asúti Főosz
tály kultúrtermében 151 felta
láló és újító gyűlt össze, hogy 
átvegye lcitüntetesét. 

Az ünnepség elnökségében 
helyet foglalt Tasnádi Emil, 
az Országos Találmányi Hiva
tal elnöl<e, dr. Harmati Sán
dor vezérigazgaj:ó-helyettes, 
Gulyás János, a vasutas-szak
szervezet titkára, a SZOT. a 
KPM, a Vasúti Főosztály párt
és szakszervezeti bizottságá
nak képviselői. 

Az ünnepséget dr. Holló La
jos, az 1. szakosztály vezetője 
nyitotta meg, majd dr. Har
mati Sin:Jor vezéri«'l.zgató-he
lyettes tartott ünnepi beszédet. 
Megemlékezett az újítómozg"a
lom negyedszázado3 eredmé
nyéről, és elmondotta, hogy 
ez idő alatt 231 144 újítási ja-
1.>aslatot nyújtottak be, mely
ből 13 121 megi;alóm!t, és 932 

millió 765 ezer forint népgaz
dasági, illetve vállalati ered
mény keletkezett. Az újítók
nak 45 millió 496 ezer forint 
újítási díjat fizettek ki ez idő 
alatt. 

Külön méltatta az 1972. évi 
eredménvek •, amikor a...•·ról 
besrelt, hogy mind a beadott 
mind a bevezetett újítási 
Javas1atok, valamint a vál
lalati haszon tekintetében 
is fejlődés 7nut.a.tkozik az előző 
évekhez viszonyítva. A szám
szerű növekedés mellett külön 
dicsérendő a javaslatok minő
ségi fejlődése. Az eredmények 
mellett rámutatott a mozga
lomban fellelhető hiányossá
gokra, elsősorba.'1 arra, hogy 
még mindig hosszú a javasla
tok elbírálási ideje. Kérte az 
újítókat, hogy javaslataikat a 
jövőben elsősorban az újítási 
feladattervekben foglaltakra 
koncentrálják. 

Tasnádi Emil, az Országos 
Tal1lTTI4�••i '"" ·ital elnöke a 
hivatal nevében üdvözölte a 
vasutas feltalálókat, újítókat, 
és méltatta eredményeiket. 
Elemezte az újítórnozgalmat 

akadályozó tényezőket, és is
mertette azokat az elgondolá
sokat, amelyeket a kormány
hoz kívánnak terjeszteni a je
lenleg hatályos rendelet módo
sítására. 

Ezután dr. Harmati Sándor 
és Gulyás János átadták a 
Kiváló feltaláló, illetve Kiváló 
újító kitüntetéseket. 

A Kiváló feltaláló kitünte
tés ari:r „ fokn7�tában 3, bronz 
fokozatában egy fő részesült. 

A Kiváló újító kitüntetés 
arany fokozatát 26. ezüst foko. 
zatát 5�. és bronz fokozatát 63 
újító kapta. A kitüntetésekkel 
összesen 180 400 forint jutal
mat adtak át. A kiváló felta
lálók, illetve újítók a MA V 
Kollektív Szerződés értelmé
ben a kitüntetés évében 6 nap 
jutalomszabadságban része
sülnek. 

A bens&:éges, meleg hangú 
ünnepség dr. Holló Lajos zár
szavával fejeződött be. aki 
megköszönte az újftók tevé
kenységét, és további eredmé
nyeket, sikereket kívánt a ki
tüntetetteknek. • 

Sebestyén .János 

ményeikre. Két év alatt 10 
:fiatalt ajánlottunk alapszer
veretí taggyűlésen párttag
nak. Az újítómozgalomban 
évente 20-22 fiatal működik 
közre, 40--50 újítással. Ta
valy, Ü7&nünk fenn.:Jlásánaik 
100. évfordulója tiszteletére, 
sikere<; társadalmimunka-ak
ciókat hajtottunk végre. Va

lamennyi fiata,l túlteljesítette 
a „100 év-100 perc az flze
mért" mozgalom cé!kiti!zé
seit. 

Az ilzeh'lben nagy gondot 
fordítanak a fi~'.alok világné. 
zetl és erkölcsi nevelésére. A 
szak.mu�'-1:-;tanulóknak ifjúsá
gi előadássorozatot és marxis
ta vitakört szerveztek. Ezen
kívül 36 KISZ-es párt-, 23 
pedig szakszervezeti oktatás
ban vett részt. r 

A zászlóátadási ünnepségen 
40 ezer forint pénzjutalmat 
kaptak a fiatalok. A KISZ-oob 
dicsérő oklevelét. öten, Ki
váló dolgozó kitüntetést né
gyen kaptak, s négyen igaz. 
gatól dicséretben részesülj;ek. 
A Szakma ifjú .,mestere címet 
négy, a Kiváló' ifjú szakmun
kás CÍl'"'0' két fiatal mondhatja 
magáénak. Több klvá(ó ifjú 
mérnököt és technikust is 
megjutalmaztak. 

Szelei Teréz 
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Beszámoltak wálasztóiknak 

Hogyan dolgozott az elmúlt ídőszak6an a budapesti területi bizottság 

(Folytatá.s o.z 1. oldalról) 
alakult. Megkülönböztetett fi
gyelmet fordítottak a balesetet 
szenvedett dolgozók ká.rtalaní
tására, az idevonatkozó törvé
nyek betartatására. A felvilá
gosító munka eredményeiként 
a sérültek 90 százaléka élt kár
talanítási igényével. A benyúj
tott kártérítések mintegy 70 
százalékban a dolgozók javára 
nyerl-ek elintézést. 

A gazdasági vezetéssel 
együttműködve széleskör:űen 
vizsgálták a munkásszállások 
szociális és kulturális ellátott
ságát. A tapasztalt hiányossá
gok megszüntetése céljából 
1971-72-ben 4 millió 675 e7.1er 
Jlori.ntot fordítottak pótlásra és 
korszertlsítésre. Azokat a 
munkásszáll.ásokat, amelyek a 
minimális követelményeknek, 
igényeknek sem feleltek meg, 
a területi bi.<ottság megszün
tetésre ;iatoosolta. 

Az elmúlt évben az iga:zga
táság területén 445 lakás !ki
utalásával a területi bimttság 
és a gazdasági vezetés közösen 
igyekezett enyhíteni a vasutas 

tó vLtában felszólalóit az ered
mények elismerése mellett bí
rálták a gazdasági és a szak
szervezeti munkában még egy
aránt fellelhető hiányosságo
kat, továbbá nagyobb követke
zetességre hívták fel a gazda
sági vezetők és a szakszerve
zeti szervek figyelmét. Külö
nösen sokat várnak a dolgqz.ók 
élet- és mwik.akörülményeik 
javttásában, az ii2emi ésszak
S2l0l"Ve'Zeti demokrácia fejlesz
tésében, a munkahelyi légköt' 
jav!Jtásában, a sm!ks'llervereti 
jog- és hatáskörök érvényesí
tésében.. 

Ahogyan a tagság elvárja ••• 

A kÖ'Zp<>nti Ve2Jetőség is ér
tékelte a területi bizottságok 
1972�ben végzett tevékenysé
gét. Az aklívaértekezleteken a 
központi vezetőség !képvisele
tében megjelent veootők tol
mácsolták az értékelést, a mi
nősítést és segítséget adta.k a 
további munkához. A buda
pesti teriiletí birottság múlt 

ev, tevékenységével kapcso- . 
latban a központi vezetőség 
megállapította, hogy a testület 
vezető, irányító munkáját a 
céltudatosság, o.z új iránti fo
gékonyság, a következetesség, 
a dinamikus fe;lődés jeLlemez
te. Javult együttműködésük a 
párt, a szakszervezet felső 
szerveivel. és a g:aroasági ve
zetéssel. 

A központi. vemt&ég a mi
nősítésben megerősítette a ,te.. 
riiletl bizottság aktívaértekez
letén elhangzott hozz:ásroláso
kat· tárgyilagosnak, reálisnak 
értÁkelte a beszámolókat és a 
további feladatok meghatáro
zását. A területi birottság a 
beszámolási idooza:kban eleget 
tett a VIII. kongresszus hatá
rozatai idöa:rányos végrehajtá
sának, s megfelelt a tagsá.gel
várásairulk. 

A területi aktívaértekezlete
ket május elsejéig követik az 
alapszervezetek, a mtlhely-, 
osztálybizottsácok és a bizal
miak beszámolói. 

Hajdú Jómef 

dolgozók lakásgondjait. Ka- 1-----------------------
ma.tmentes kölcsönb€n 58 dol-
gozó rés-Lesült. 

A szocialista munkaverseny 
szerve2lését, a dolgozók moz
gósítását, a szállítási és ter-
melési tervek teljesítését a te-
rületi bizottság és az irányítá
sa alá tantozó szakszlervezetl 
szervek fontos politikai fel
adatnak tekintették. A cél!ki
tűzéseket és terveket sz>éles 
körben ismertették a dolgo
zókkal. A mozgósító munka 
e.edményeként jelentős fejlő
dést értek el a szocialista bri
gádok szervezésében, a válla
lások kialakításában, a:rok 
végrehajtásának se�tésében és 
ellenőrzésében. Következetes 
munkával elérték. hogv az 
igazgatóság összdolgqzóinak 
m.integy a fele szocialista bri
gádokban tevékenykedLlc. Ezen 
belül létszámukhoz viszonyít
va jelentős - löbb mint 40 
�,alé1, . - a ,nt\k és a fia
talok aránya a brigádokban. 

Erősödik az üzemi demokrácia 

Az elnökségnek az üzem
és munklaszervezés kot'SZerúsí
té.sére hozott határozatainak 
végrehajtását szintén fontos 
politikai feladatnak telkintet
ték a szakszervezeti szerve"!( 
és a tisztségviselók, s arra tö
rekedtek, hogy az ez irányú 
tevékenység munkájukban ál
·Jandósuljon, mLndennapoosá 
váljon. Konkrét intézkedéseket 
tettek az üzemi demokrácia 
erösítésére és továbbfejleszté
sére. A szolgálati helyeken se
gítséget nyújtottak ehhez a tö
rekvéshez. Ellenőrizték az ide
vonatkozó rendeletek, határa• 
zatok végrehajtását. A szálli
tási és termelési tevékenység 
hatékonyságának növelése ér
dekében - az igazgatooág ve
reté5ével együttműködve -
szabályozták az anyagi és er
kölcsi ösztönzést, igyelreztek a 
kettő li&"zhangját megterem
teni, az erkölcsi elismerés je
lentőségét fokozni 

A szakS'llerve?Jeti szerve!k 
kezdeményezté.k, hogy a béren 
ki.mm juttatásokat úgy osszák 
el, hogy az szorosabban kap
csolódjon a munkához, a mun
kaversenyben eilért eredmé
nyekhez. 

A politikai munka súlyponti 
résziét, � a beszámolási 
ldéi5zakban a dolgozók á11:alá
nos és szakmai ismereteinek 
béívítése, srocialista tudatának 
növelése, a pt'oletártntemacio
nalizmus eréisítése. Az össz
dolgozók 25 százaléka részesül 
politikai képzésben. Ezen be
lül a részvevők 60 szárolélm 
fiatal, és az összes hallgatók 
75 százaléka szocialista bri
gádtag. Az állami oktatás ke
retében 8 kihelyezett általáflOS 
iskolát és 6 gimnáziumot szer
veztek. 

Eredményeket értek el a 
ma-gyar és a nemzetközi mun
kásmoz<:alom kiemelt esemé
nyeihez'. kapcsolódó termelési, 
politikai és kulturális akciók
ban. Ezt méltóan kifejezték a 
vietnami szolidaritási, gytljté
si akciók és termelési műsza
kok. A gytlj,tési akciók kere
tében a dolgozók csaknem 
'/, millió forinttal segítették a 
vietnami népet. 

A teruleti bizottság írásos 
bes7..ámolóját és a Rékasi Ist-
1>án szóbeli kiegészítőjét köve-

Véradásra várva ... 

A miskolci járműjavítóban 
élénk tevékenységet folytat
nak a fotoszakkör tagjai, élu
kön Viski Jánossal és Rajkó 
Jánossal. Az itt látható, az 
üzem véradóinak egy csoport
ját ábrázoló kép is az ö fel
vételeik közül való. Március 
30-án készült, amikor a jár
mtljavító 61 dolgozója jelent 
meg n miskolci vérellátó köz-

pontban, és a vietnami nép
nek nyújtott �egítségként hoz
zájárultak a va,;utasok véra<ló
akciójához. 

A szervezésben egyébként 
- írta szerkesztóségünknek 
Pál István tudósító - Lévay 
Ernőné és Tallián Viktorné 
jeleskedett, akik maguk is n 
véradómozgalom kitüntetett
jei. 

FELHÍVÁS� 
A Vasutasok Szakszervezete, az elmúlt évekhez hason}ómy, 

Budapesten rendezi meg a XXIII. Országos Vasutas Kepz:o-
múvészet! Ktállítást. , A kiállításon a vasutas iképwművészeti körök tagjai tény
le� és nyugdíjas vasutasd.k és azok családtagjai vehetnek 
részt, maguk készítette festményekkel, gTafikákkal, szobrok
kal, dombormtlvekkel, -népmtlvészeti és íparmtlvészeti targyak-
ka-1. 

ál1fU-A műveltet 1973. júni1.1S 2-ig kell eljuttatni a ki """' ren-
dezo"bizottságához: 1081. Budapest VIII., Népszínház u. 29. A 
fe.s1lményeket g:r,aúkákat kiállitásra alka1rnas, megfelelően be_ 
keretezett áJJÍa,potban kérjük beküldeni. A klésve érkez,ett mű
velret nem áll módunkban 2JSiiri.ztetni. 

A beérlkeziett anyagot hivatásos művésrekból álló bíTáló
'bizottság vi:li;gálja felül ,és tesz javaslatot a díjazáuk:m. Szak
szervezetünk elnöksége a 'következő díjakat adja ki: 

FEST28ZET 

1. A leg_iobb tematikus festmény vagy grafika 
2. A legjobb emberábrázolás festményben vagy 

gra;fik.á.ban 
3. A legjobb m\lJlikaábrámlJá festmény,ben 

vagy grafi]mban 
4. Ifjúságunkat legjobban ál:xrázoló fmtmény 

vagy grafika 
5. A legjobb csendélet •festményben 

via,gy gra:fikában 
6. Legjobb tájkép 

SZOBRMZAT 

L Legjobb emberábt'ázo1ás 
2. Legjobb munkaábrázolás 
3. Ifjúságunk.a,t legjobban ábrázoló mű 

IPAR- f:s Nf:PMűWSZET 

1500 Ft 

1200 Ft 

1000 Ft 

800 Ft 
500 Ft 
500 Ft 
500 Ft 

1500 Ft 
1000 Ft 
800 Ft 

A legjobb ipar- vagy népmúvészeti tárgy 400 Ft 
Szakszervezetünk elnöla;ége külön díjat tűz ki n vasutaa 

dolgozók megváltozott élet- és munkakörülményeit legjobban 
ábrázoló művekre. 

Festészet 

Szobrászat 

Grafika 

2000 Ft 

3000 Ft 

1000 Ft 
Vasutasok Szakszervezete 

A ,,népek tanítómestere'' 
Emlékezés Leninre, születésének 103. évfordulóján 

Á vatottabban kevesen szólhatnának a 
tanulás az olvasás, a könyv szere
pérOO, r:unt Lenin. A.ki olyan korb,an 

tanult mint ó s aki tanításával az egesz 
világ megújhodását szolgálja, soha nem fe
ledkez,ett meg az üjúságról. A „népek ta
nítómestere" minden alkalmat megragadott 
am-a, hogy szóljon a fiatalokhoz,. s �zt te�
te a Komszomol III. kongresszusan is, ami
kor szenvedélyes hangon be52lélt a;t"ól, 
hogy mit és hogyan tanuljon az_ ifjúsag. 

A kommunizmust kell tanulru - mon
d-Otta -, de mit kell kiválasztani az ál
talános isme�tek összességéből, h?gy m�
szerezzük magunknak a ko=unizmus is
meretét? Itt úton-útfélen a veszedelmek 
egész sora fenyeget bennünket, mihelyt a 
kommunizmus tanulásának feladatát hel11-
telenül tűzzük ki, vagy pedig túlságosan 
egyoldalúan fogjuk fel. Első pillantásra 
természetesen az jut az ember eszébe, h�gy 
a ikommunizmust tanulrn:I nem más, mrnt 
elsajátitani a tudásnak a2lt az összességét, 
amely a kommull/i.sta tankönyvekben, bro
surákban és művekben van kifejtve. 

A kommunizmus tanulmányozásának 
ilyen meghatározása azonban túlságo.sa.n 
durvn és hiányos lenne: túl könnyen meg
eshetnék, hogy kommunista ��ókat 
vagy szájh6söket kapnánk, ez pedig lepten
nyoman ártana nekünk és kárunkra lenne, 
mert ktderillne, hogy ezek az emberek_ • •• 
képtelenek mindezeket az Ismereteket ösz
szefoglalnl és nem tudnak úgy cselekedni, 
ahogy azt a kommunizmus valóban meg
követelt. Beszédeinkben és cikkeinkben 
most nem egyszerűen azt Ismételgetjük, 
amit azelőtt mondtak a kommunizmusról, 
mert be6zédeink és cikkeink a sokoldalú 
mindennapi munkával vannak kapcsolat
ban. Munka nélkül, harc nélkül f�bait1?1t 
sem ér a kommunizmusnak a kommunlS
ta brosurákból és művekból bemagolt is
merete, mert ez azt jelentené, hogy to
vábbra i. fennáll az elmélet és gyakorlat 
közottl régi szakadás. ami a régi polgári 
társadalom legvisszatasz.itóbb vonása volt. 

M it kell átvennünk_ a régi iskolából: a 
régi tudományból? . . . A mar:riz
m� a példája annak, hogyan szü-

letett meg az emberi ismeretek összességé
ből a kommunizmus. Önök olvastak és hal
lottak arról, hogy a kommunista elmélet, a 
kommunista tudomány, amelyet főképpen 
Marx teremtett meg, hogy ez a tani<tás, a 
marxizmus, ma már nem csupán a XIX. 
század egyik zseniális szocialistájána.k al
"kotása, tlof:f ezt a tartítA.st az egész vilá
gon a proletárok millió! és tíznl.illiói ma-

gukévá tették, és alkalmazzák a kapital� 
mus ellen folytatott harcukban. S ha önok 
felvetik azt a kérdést, hogy miért tudta 
Marx tanítása meghódítani a �egf?r:9:dal
mlbb osztály millióinak és tizm111lómak 
szívét - erre csak egy feleletet kaphatnak: 
ez azért történt, mert Marx az emberi tu
dásnak arra a szilárd alapjára támaszko
dott amelyet o.z emberiség a kapitalizmus 
idej�n szerzett meg. Marx . tan�nyozt:3 
az emberi társadalom feJ16déstorvénye,t 
es megértette, hogy a kapitalizm_us fejlő
dése elkerülhetetlenül a kommunizmushoz 
vezet, és ami fő, ezt kizárólag a tőkés tár
sadalom tgen pontos, a legapróbb részle
tekre is kiterjedő a dolgok legmélyére ha
toló tanulmánY,ozása alapján bizonyította 
be oly módon hogy tökéletesen elsajátítot
ta minda.2Jt, a'.mtt az elözö korok tudomá
nya nyújtott. 

Ha nem értjük meg világosan, hogy \ll'D
letárdiktatúrát csak akkor lehet építeni, ha 
pontoso.n Ismerjük. az emberiség egész fej
lődése által létrehozott kultúrát, csak űgy, 
hogy ezt a kultúrát átdolgozzuk -. ha ezt 
nem értjük meg, nem is f�gjuk ezt a ��1-
adatot megoldani ... Magolásra nincs szuk
ségü.nk, de minden egyes tanuló el";éiét a 
legfontosabb tények ismerete alapjan kell 
fejlesztenünk és tökéletesiteniink, mert a 
kommunizmus tattalmatlanná, puszta cé
gérré lesz, a kommunistából egyszerű 
szájhős lesz, ha tudatában nem dolgozza 
fel a szerzett ismereteket. Ezeket az isme
reteket Önöknek nemcsak el kell sajátí
taniuk, de úgy kell elsajátítaniuk, hogy 
kritikai álláspontot foglnljanak el velük 
szemben, hogy ne terheljék túl elméjüket 
szükségtelen lim.lommail, hanem gyarapít
sák mindazoknak a tényeknek ismeretével, 
amelyek nélkül manapság senki sem lehet 
művelt ember. Ha a kommunistának a ké
szen kapott következtetések alapján eszé
be jutna kérkedni kommunista mivoltával, 
anélkül, hogy rendkívíil komoly, nehéz és 
nagy munkát végezne, anélkiil, hogy kiís
merné magát a tényeken, amelyeket köte
lessége bíráló szemmel nézni - az ilyen 
kommunista igen sajnálatra méltó volna. 
&, az Ilyen felületesség a leghatározottab
ban végzetes lenne. 

H a tudom, hogy keveset tudok, akkor 
iparkodni fogok, hogy többet tud
jak, de ha valaki azt mondja, hogy 

ő kommunJ.sta és ezért semmit sem kell 
alaposan tudnia, az il11en emberból semmi 
tem lesz, ami csak némiképpen hason11ta
na a kommuni.stához. 

·A testvéri kapcsolatok 'jegyében 
Berlinben tanácskoztak az európai szocialista országok 

vasutas-szakszervezeteinek főtitkárai 
Február 27-t61 március 2-l.g 

az NDK fővárosában, Berlin
ben tartották a KGST-orszá
gok vasutas-szakszervezetei fő-
titkárainak konzultatív talál
kozóját. A megbesz.élésen részt 
vettek Bulgária, Csehszlovákia, 
Lengyelország, Magyarország, 
Románia és a Szovjetunió vas
utasszakszervezetének főtitká
rai. SzaksZ&vezetünket Szabó 
Antal főtitkár képviselte. 

A főtitkárok a napirendnek 
megfelelöe-n tapasztalatcserét 
folytattak a vasút üzemei és az 
igazgatóságok közötti munka
verseny szervezéséről és lebo
nyolításáról. llovábbá a KGST 
komplex-programjából adódó
an, a szocta.U.sta vasutakra há
ruló feladatok megvalós!tására 
szervezett vasúti szocialista 
munkaverseny két- és többol
dalú kivitelezéséről. 

Erzután a szoeialista és nem 
szocialista ol'S"Lágok vasutas
szakszervezeteinek részvét.elé-

vel megrendezésre kerülő 
nemzetközi szeminárium elő
készítési és lebonyolítási mun
káinak állásáról tanácskoztak. 
A vasút munkavédelmi és 
egészségügyi problémáival 
foglalkozó sremlnáriumot 1973 
májusában a Szovjetunióban 
tartják. Információcserét tar
tottak továbbá a Szállitá.sí 
Dolgozók Szakszervezetei 
Nemzetközi Szakmai Szövetsé
ge 6. Vílágkonferenctájának 
előkészítéséről, amelyet 1973. 
június 4-9. k5zött rendeznek 
meg Varsóban. 

A tárgyalások k�pontjá
ban a KGST-országok vas
utasszakszervezetei közötti 
testvéri kapcsolatok további 
elmélyítésének kérdése állt. A 
S7JOCialista országok �r
vezetei közötti együttműködés 
fejlődése jogossá teszi annak 
megállapítását, hogy a t>as
utas,szakszervezetek közötti 
kapcsolatok is megerősödtek. 

A KGST-országok vasutas
szaksmrvezeteinek főtitkárai 
egyhangúlag kilejez.é.s:re jut
tatták azon akaratukat, hogy 
mmden lehetőséget felhasz
nálnak a szakszervezeti mun
ka valamennyi területén az 
együttműködés elmélvitésére. 

Beszlámoltak a szocialista 
országok vasutasa.l közötti 
egyiittműkxlésben mutatkooó 
különböző kélx>ldalú kezdemé
nyezésekról és tevékenységrol. 
Értékelték a határállomások 
vasúti szolgálati helyei közötti 
munkaverseny sarán edwg 
s=zett tapasztalatokat. Min
denki egyetértett azzal, hO',O' a 
kétoldalú együttműködés . e 
formáit a központi vezetősé
geknek átfogóan kell támogat
niuk. 

Valamennyi részvevő egyet
értett abban. hogy a mind na
gyobb feladat.ok megoldása és 
a szocialista államközösség 
erősítése érdekében, a szocia
lista országok vasutasai kő-------------------------, zött a két és többoldalú oer-

Gondoskodás a nőkről? 
A közetmúltba.n értekezletet tartottak Hatvan csomópon

ton a nödolgozók helyi képviselői. A -nők helyzetéről tanács
koztak, s megállapították, hogy ezzel kapcsolatban saját szol
gálati fónökségüknél is sok még a kívánnivaló. 

A felvételi épület irodáit, helyiségeit takarító húsz leány 
és asszony valamint a vontatási főnökség létszámából a foT
galomhoz keri.ilt 53 takarítónő munkakezdéskor egyetlen közös 
hel-ylségben zsúfolódik össze, s még csak egy hútöszekrényük 
sincs, ahol ételeiket tárolhatnák. 

Van ellenben, mert lett is mindjárt: f é rfi v e z e t ő j ü k. 
Mintha a derék, szorgalmas, munkájukat értő és szerető taka
rítónők között egyetlen, vezetésre alkalmas. rátermett asszony 
sem akadna. Keresgélni, vezetőt választani közülük? Ugyan/ 
Sokkal egyszertlbb volt a csoport élére rögvest egy férfit állí
tani. 

Igaz, meg kell hagyni, hogy szaktudása, képzettsége magas, 
Rangja is: f ő t i s z t  t. A forgalomnál ugyan nélkülözni kell 
tudását, tehetségét, de van legalább, aki megszervezi, irányít
ja az asszonyok munkáját. 

Miért mondják akkor a -nők, hogy nem gondoskodnak f!lég• 
gé róluk • •• ? Szűcs Ferenc 

seny szervezése szükséges. 
Ennek jegyében a követke

zőkben állapodtak meg: 
- Valame�nyi résZ11evó 

megtárgyalja az illetékes mi
nisztériummal a többoldalú 
versenyek szervezésének és ki
vitelezésének lehetőségeit, és a 
konzultáció eredményéről 1913 
júniusában Varsóban beszá
mol. 

- A központi vezetőségek 
főtitkárai írásban kölcsönösen 
kicserélik tapasztalataikat a 
vasúti, illetve területi tgazga
tóságok közötti szocialista 
munkaverseny kivitelezésének 
országaikba.n alkalmazott 
módszereiről és formáiról, 

A KGST-országok vasutas
szakszervezetei főtltkárainak 
tanácskozása baráti 57.,ellem
ben és a testvéti együttműkö
dés jegyében folyt le. 
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A szakszervezetek érdekvédelme 
és érdekképviseleti jogai 1 . 

M&talll Japszrununktól k"2d• 
�e cl.kk.s ,rozatot közlltnk a 
szakBzervezetek érdekvédelmi 
és érdekképvlseleti joga.lról. 
lrásunk.kal segítséget kívánunk 
nyújtani a szakszervezeti tiszt• 
ségvlselITTrnek és aktivistáknak 
a jogok megismeréséhez és he• 
1yes gyakorlá.sál'JC>z. 

A MAGYAR MUNKAS-
OSZTALY sok évtizedes har
cot folytatott azért, h� 
szakszervezeteket hozhasson 
létre, hogy a létrehozott szalk
szervezeteket a munkáltatók 
és az állam elismerje. A tőkés 
társadalmakban ma is folyik 
harc azért, hogy a szervezke
dés szabadságát törvénybe ik• 
tassák, a szakszervezeteket el
ismerjék a munkásság képvi-
3előjének tevékenységét tiszte• 
letben tartsák rrtlnden olyan 
kérdésben, amely a szervezett 
dolgowk érdekére kihatással 
Tan. 

Szocialista viszonyok között 
egészen másképpen vetődik fel 
a szakszervezeti jogok kérdé
se. A hatalomra került mun
kásosztály állama a. szakszer
vezeti szabadságjogokat a leg
szélesebb értelmezésben biz
tosítja. Nem szorítja jogi kor
Iátok közé a szakszervezetek 
működését. 

A proletárdiiktatúra rend• 
szerében működő állami és 
szakszervezeti szervek mellé
rendeltségi viszonyban vannak 
egymással. Ez azt jelenti, hogy 
az állami szervek jogi érvé• 
l1YÚ normákat a szakszerveze. 
tekre nézve nem hozhatnak, 
mint 'ahogyan a szakszerveze• 
tek határozatai sem kötelezik 
az állami szerveket. 

Az állami és szakszervezeti 
szervek jó együttműködésének 
céljaból azonban szükséges 
meghatározni azokat a főbb 
Dormákat, amelyek az együtt
működésben irányadók. Ezek 
az együttműködési normák el
sősorban politika! jellegűek, 
ezen túl azonban léteznek 
olyan jogi érvényű normák is, 
amelyek az együttműködés 
kérdésében irán:,adók. 

kettő természetesen elválaszt
hatatlan egymástól. 

aj A dolgozók szakszervezeti 
szabadságjogai: 

1. Jog a szakszervet.ete!k 
alakítására. 

2. Jog a szakszervezeti szó. 
lás- és �aj tószabadsághoz. 

3. Jog a szak.szervezeti veze-
tők szabad megválasztására. 

4. Jog a szakszervezeti te
vékenység és harc bármilyen 
formájában való részvételre. 

5. A szakszervezeti jogok 
gyakorlásának védelme. 

b / A szakszervezetek sza.. 
badságjogai: 

1. Jog az alapszabály meg
alkotására. 

2. Jog � szakszervezeti va
gyon sc,:'.J"d felhasználására. 

3. Jog kulturális infézmé
nyek, mozgalmak szervezésé
re és támogatására. 

4. Jog a szakszervezeti szék
házak, helyiségek birtoklásá
ra. 

5. Jog különböző vállalati, 
Intézményi, területi és orszá
gos szervek létrehozására. f 

6. Jog a nemzetközi egyesü
léshez. 

Most tekintsünk el a sza
badságjogok taglalásától. El
sődleges célunk e tanulmány
ban az érdekképviseleti és ér
dekvédelmi jogok ismerteté-
se. 

A szocializmust építő állam, 
annak hatalmi és igazgatási 
szervei hivatalosan elismerik 
a szakszervezeteket, mint a 
dolgozók érdekvédelmi és ér
dekképv.iseleti szerveit. A kö
zös ooztálycélokból, a közös 
osztályalap szolgálatából, a. 
közös eszmeiségből fakad, hogy 
a szakszervezetek, mint a leg
nagyobb tömegszervezetek 
alapvetően együttműködnek a 
szocialista. állammal. Az 
együttműködés fontos alapel• 
ve, hogy az állami szervek 
tiszteletben tartják a szakszer• 
vezetek önállóságát, nem szól
nak bele a szakszervezet éle· 
tébe. választási rendszerebe. 
Az állami vezetőknek, a gaz
dasági vezetőknek törvény
ben leszöge-zett kötelessége, 
hogy a si:aikszervezeteket a 
dolgowk képviselőjeként elfo
gadják. 

A szaks7Jervezeti j'?gok 
mindegyike összefügg az uze
mi demokratikus jogokkal, 
amelyeket képViseleti szinten 
a partner gazda.sági szervek 
vezetői előtt a választott szak· 
szervezeti szervek képvisel
nek. 

A , MUNKA TÖRVtNY-
KÖNYVE a szakszervezetek 
érdekképviseleti és érdekvé
delmi jogaival kapcsolatban 
kimondja: ,,MT 11. 1. (1) 
A szakszervezeteknek 
mint a dolgozók képvi-
seleti és érdekvédelmi 
szerveinek - joga, hogy a 
dolgozók anyagi, szociális és 
kulturális színvonalának eme• 
lése, valamint élet- és mun
kakörülményeiket érintő jo
gaik és érdekeik védelme, il· 
letőleg érvényesítése céljából 
rendszeres működést fejtsenek 
ki, ebbe a dolgozókat bevon
ják és a kérdésekről tájékoz
tassák, valamint őket a válla
lat vezetősége és az állami 
szervek előtt képviseljék. 

(2) Az állami szervek és 
vállalatok kötelesek a szak
szervezetekkel együttműköd
ni, tevékenységüket elősegíte
ni és a szakszervezetek észre
vételeire, javaslataira állás
pontjukat és annak indokát 
közölni. 

MT. 12. §, (2) A miniszter a 
dolgozók élet- és munkakörül
ményeivel kapcsolatos kérdé
seket csak az érintett szakszer• 
vezettel egyetértésben szabá
lyozhatja. 

MT. 13. §. (1) A szakszerve
zet vállalati szerve jogosult a 
dolgozók nevében kollektív 
szerződést kötni. 

(2) A szakszervezet vállalati 
szervének egyetértése szüksé
ges a vállalati munkavédelmi 
szabályzat megállapításához. 
Ugyancsak egyetérté6e szüksé
ges a vállalatot vagy nagyobb 
egységeit érlntó, a munkavi
szonyra vonatkozó, de a kol• 
lektív szerződésben nem sza
bályozott általános jellegú 
kérdések rendezéséhez. 

(3) A munkaviszonyra vo
natkozó szabályok. valamint a 
(2) bekezdés értelmében a 
szakszervezettel egyetértésben 

hozott döntések végrehajtása 
során, ha a.z a dolgozók na
gyobb csoportját érin,ti, az in
tézkedések megtétele előtt a 
szakszervezet vállalati szervé
nek véleményét ki kell kérni. 

(4) A szakszervezet vállalati 
szerve dönt a szociális és kul• 
turális alapok felhasználásá
nak módjáróL A döntés előtt 
a válla1ait véleményét ki kell 
kérnie. 

MT. 14. §. (1) A szakszerve
zeteknek joga van ellenőrizni 
a. dolgozók élet- és munkakö-
1'Ülményeire vonatkozó szabá
lyok megtartását. Ennek kere
tében a munkaviszonyra vo
natkow szabályok végrehajtá
sáról az érintett szervektő! tá
jékoztatást kérhetnek és a vál
lalatoknál vizsgálatot tarthat
nak. A vállalat köteles a vizs
gálathoz szükséges felvilágosí
tásokat megadni és az adato
kat rendelkezésre bocsátani. 

(2) A szakszervezetek az el
lenőrzés során észlelt hibákra. 
és mulasztásokra a végrehaj
tásért felelős szervek figyel
mét fel.hívhatják és ha azok 
a szükséges intézkedéseket kel• 
lő időben nem teszik meg, 
megfelelő eljárást kezdemé
nyezhetnek. Ennek eredmé
nyéről az eljárást lefolytató 
szerv a szaks-z.ervezetet tájé
koztatni köteles. 

(3) A szakszervezet vállalati 
szervének joga van kifogást 
emelni a munkaviszonyra vo
natkozó szabályokat vagy a 
szocia.llsta erkölcsnek megfele
lő bánásmódot sértő vállalati 
inté?Jkedés,;el szemben. A ki
fogásolt intézkedést az arra jo
gosított szerv döntéséig végre
hajtani nem szabad". 

A SZAKSZERVEZETEK 
legáltalánosabb jogosultsága a 
Munka Torvénykönyve 11 .  § 
(1) bekezdésben nyert meg.fo
galmazást. Minden egyéb jogo
sultság ebből következik, illet
ve ennek az általánosnak a 
konkretizálását jelenti. A 
konkrét Jogosultság minden
eizyes me!(Tlyi!vánulása csak 
részjogooultság ehhez az álta
lánoshoz képest. 

(Folytatjuk.) 

' RENDEZÉST KfV i\NT, 
liogy a különböző állami szer
"ek és tisztségviselők a szak. 
szervezetek működésével kap
csolatban milyen magatartást 
kell, hogy tanúsítsanak, mi-
lyen kérdésekben kell, hogy

,-
--------------------------------------

együttműködjenek a szakszer• 
vezetekkel. A szakszervezeti 
vezető szervek is rendezték a 
maguk vonalán, hogy a külön• 
böző szakszervezeti szervek 
hogyan viszonyuljanak a ve
Iük párhuzamosan működő ál
lami szervekhez. 

A szakszervezetek célkltúzé
seit, belső életét az alapsza
bály és vezető szerveik határo
zatai szabályozzák. Hogy cél
kitűzéseiket meg tudják való
sítani, szükségszerűen S'LÍ.llte 
naponta kapcsolatba kerülnek 
különböző állami, gazdasági 
szervekkel, Ahhoz, hogy a 
szakszervezetek cél ki tú2léseit 
minden állami =rv és min
den állami megbízott figye
lembe vegye és tiszteletben 
tartsa, az volt szükséges, hogy 
a szak.szervezetek jogai, jog
.szabályi megfogalmazást is 
nyerjenek. 

A szakszervezeti logok a 
szakszervezetek számára jogok 
a szó szoros értelmében, az ál
lami szervek �re pedig kö
telezettségek abban az érte
lemben, ho�y a szakszerveze
tek jogait ismerjék és tisztelet
ben tartsák, érvényesülésüket 
biztosítsák. A szakszervezetek
nek is vannak természetesen 
kötelességeik. Ezek azonban 
nem jogi, hanem erkölcsi, po
litikai jellegűek. A tagságuk
nak és felettes szerveiknek 
felelnek azért, hogy jogaikkal 
az alapszabáilyban foglalt cél
kitűzéseknek megfelelően va• 
lóban éljenek. 

A szakszervezeti jogok vo
natkozásában megkülönböz
tetjük a. szabadságjogokat, va.· 
lamint az érdekvédelmi és ér
dckképviseleti jogokat. A szak. 
szervezeti szabadságjol(ok a,z; 
Alkotmányban, az érdekvé
delmi és érdekképviselet! jo
gok pedig a Munka Törvény• 
könvvében vann�k hl?t'l'lítva. 

A SZAKSZERVEZETI sza
badságjogok lényegében két
féle jogot foglalnak magukban. 
Egyrészt a minden dolgozót 
megillető szabadságjogokat. 
másrészt a személyi szabad-
ságjogok alapján tömörülő 
doh!ozók által létrehozott 
szervezete.lt szabadságjogait. A 

Másokért tenni, örömet szerezni ! 
MisT,olc-Tiszai pályaudvaron 

is ga:i,da.g hagyományai vannak 
már a szocialista brigádmoz• 
galomnak. Ennek jelentőségét 
aláhúzza, hogy a pá!,Yau<lvar 
sze�lyforgalma óriási ; a Ti
szain csaknem ugyanannyian 
fordulnak meg naponta, mint 
Budapesten a. Keletiben. tgy 
nem véletlen, hogy 1959-ben 
éppen a forgalmi =lgálatot 
teljesító munkacsapatok leg
jobbjai határozták el, hogy lét
rehozzák az első, srocialista cí
mért küzdő brigádokat. 

Arok, akik évtizedek óta hű• 
séggel és megbízhatóan dol
goztak a vasútnál, annak ide
jén tulajdonképpen alig vál
laltak többet, mint amit a 
mozgalom a legjobbak számá· 
ra megjelölt. Most már más
képp fest a dolog. A vállalá· 
sokban egyre több a szocialista 
emberekhez méltó vonás. 

Múnních Ferenc nevével 
Héj; Károl11 vonatkezelő és 

a brigádjába tartozó vasuta
sok: Kocsis Jenö, Farkas Já· 
nos, Homonnai Dezső, Szász 
Ottó, Orbán Dániel, Molnár 
Arpád, Klusóczky Kálmán, 
Vécsei Lajos - mind vonatke
zelók, akiket összeköt a min
dennapi munka, a régi-régi 
barátság és ,,sorsközösség" -
Münnich Ferencet választottált 
névadóul. Négyen• közülük 
miskolciak, a töbl>iek vidékiek. 
Gyakran 13 órás szolgálat szó
lítja el őket otthonuktól, csa
ládjuktól, de a brigád mind
végig egységes maradt, s évről 
évre jutott elóbbre a hármas 
jelszó megvalósításához vezető 
úton. 

- Szolgálatunk jellegéből 
adódóan megismerkedtünk az 
ország sok-sok városával. Ez is 
része lett a vállalásainknak. 
vagyis nem töltjük tétlenül 
azokat az órákat sem. amikor 
távol vagyunk - mondja a 

Béjj Károly 

brigádvezeh'i, aki egyébként 
Sárospatakról jár be honá!Jo
más2ra, majd gyakran csak a 
késő éjszakai órákban tér visz
sza vonatjával, ahogy ez a vo
natkfsérőknél mindenütt sok
SZOT előfordul. Mégis, havonta 
egyszer - ha a munkahelyen 
erre szükség van -, egy ,,rá
adás műszakot" i.s vállalnak. 

Veteránok között 
Ötletekben sohasem volt 

hiány, Héjj Károlyék mindig 
tudtak újítani a vállalásokban. 

- Hogyan született az ötlet, 
hogy régi va.,..utasokat, köztük 
a 12-es páncélvonat vasutas 
katonáit megkeresik, s támo
gatják őket öreg napjaikban? 

- Az ötlet ebben az esetben 
nem a miénk, hanem szakszer
vezetünk központi vezetőségé• 
től származott. Külön örö• 
münkre szolgált azonban. hogy 
az „öregek" között kitűnő em
berekre, sokat próbált harco
sokra bukkantunk. 

Elsőként Répási Lászlót, a 
12-es páncélvonat egykori pa
rancsnokát keresték meg. ll:r
dekes, hogy ó Is vonatkezelő• 
ként ment nyugdíjba a vasút• 
tól. !gy aztán rengeteg köZlÖS 
téma akadt. A brigád tagjai 
persze, nemcsak t>=élgetni 
mentek, ezért csakhamar a lé• 
nyegre tértek: 

- Laci bácsi, miben szen
ved hiányt? - kérde-zték. S 
annak ellenére, hogy az idős 
ember szabódott, gyorsan hoz
záfogtak, s amit lehetett elvé
geztek a ház körül, Laci bácsi 
helyett. ünnep közeledett, jól 
jött tehát egy kis segítség. Az 
emberség, a jószándék derűt, 
meleget vitt az idős vasutas 
otthonába. 

Aztán búcsúzás előtt, csak 
úgy mellékesen, elmondták a 
brigád tagjai Répási Laci bá
csinak, hogy a lakbérre most 
egy negvedévig ne legven 
gondja. Ezenkfvlil a gázszám
lát is elrendezték. 

A jó szó is sokat ér 
A bátor tizenkilences katona 

szemét meglepték a könnyek, 
így búcsúztak el. De nem vég
leg, csak a legközelebbi vi
szontlátásig. 

Máshová kisrádlót vittek 
ajándékba a Münnich brigád 
tagjai. Ezzel is enyhíteni kí
vánták egy patronált házaspár 
magányát. Ismét másutt a ház
körüli építkezésnél segfdkez
tek. 

- M!ndeniltt jól éreztük 
magúnkat - vallják a brigád 
tagjai. 

Gomán Béla nyugdíjas, aki 
a vontatást61 ment nyugállo
mányba. semmit sem fogadott 
el, csak a barátságot. amivel 
megtisztelték. Számára - mint 
mondotta - ez mindennél töb
bet ér . . .  

S ezzel ismét új fejezet nyílt 
a Münnich briirád történeté-
ben. Nagy József 

ELISMERÉS A LEGJOBBAKNAK 

Dicséró oklevél kitüntetést kapnak 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter és a Vasutasok 
Szakszervezetének Elnöksége 
1972-ben elért eredményeik 
alapján 

Debreceni Vasútlgazgatósác: 

Debrecen 
szállás és 
Főn. 

Ep. Főn., KisúJ
Mátészalka Pit.: 

Szegedi Vasútigazgatóság: 
DICSERO OKLEVÉL Kiskunhalas és Hódmező.: 

elismerésben részesíti :; vá�árhe�y �ft. Főn., Or�há� 

Debrecen, Nyíregyháza., Rá• BaJa_, Lokosháza (Curt1ci) ál· 
kos vasúti csomópontokat, s a. lomasok. 
Faanyagvédelmi és Fa.telítő 
Vállalatot. 

A MAV vezérigazgatója és 
a Vasutasok Szakszervezeté
nek Elnöksége 1972. évi ered
ményeik alapján az alábbi 
vasúti szolgálati helyeket, fő
nökségeket, üzemeket és in
tézményeket részesíti 

DICSfiltO OKLEVÉL 
elismerésben : 

Pécsi Vasútigazgat-óság: 

Kaposvár, Dunaújváros, 
Bátaszék csomópontok, Mura
keresztúr, Pécsbánya-rendezó, 
Komló, Sárbogárd, SoII}ogy
szob állomások, Pécs TBFF, 
Dombóvár Epitési Főn. 

Szombathelyi Vasútigazga
tóság: 

Zalaegerszeg csomópont, 
Budapesti Vasútigazgató- Szombathely Pft. Főn., Pápa, 

ság: 
Almásfúzít/5, Bp. Angyal

föld, Tatabánya-felső, Eszter
gom állomások, Hatvan-Sal
gótarján Pft. Főn., JobbparU 
Távközlő- és Biztb. Fennt. 
Főn., Cegléd vasúti csomó
pont, Balparti TBFF, Bp. Épí
tési Főn. 

Miskolci Vasútigazgatóság: 

Szerencs, Eger csomópon
tok, Hidasnémeti áll., Miskolc 
Víll. Vonalfelügy., Miskolc 
TBFF, Miskolc Gömöri pu., 
ózd, Vámosgyörk, Nyéklád
háza, Kál-Kápolna állomások, 
Miskolc Pft. Főn. 

Várpalota, Ajka állomások, 
Celldömölk Epítési Főn. 

Vezérigazgatóság közvetlen 
felügyelete alá tartozó szolgá
lati helyek: 

Dunakeszi Jj. U. MA V Ki• 
térőgyártó ű. Gyöngyös, MAV 
Adatfeldolgozó F'őn., Közp. 
Felépítményvizsg. Főn., MA V 
Anyagvizsgáló Int., MA V 
Vili. Felsővez. Ép. Főn., MA V 
Landler J. Osztószertár Főn„ 
MA V Rákos Osztószertár 
Főn., MAV Jegynyomda Főn.,; 
MA V Házkezelő Főn., MA V, 
Beruházási Felügyelőségek, 
MA V Tudományos Kutató 
Intézet. 

Szocialista brigádok kitüntetése 
A szocialista brigádmozga

lomban kiemelkedő ered
ményt elért kollektívák közül 
a MAV vezérigazgatója és a 
szakszervezet elnöksége 40 
brigádnak í1,élte oda a 
MAV kiváló brigádja, Illetve 
4 kollektívának a Közlekedés, 
posta és hírközlés kiváló bri
gádja kitünteté5t, a vele járó 
pénzjutalommal. 

A KÖZLEKEDt.8, POSTA ES 
HIRKÖZLES KIVALO BRI· 

GADJA 

kitüntetést kapják; Villamos 
Fenntartási Főnökség Bp. Ke
leti „Lakatos komplex" bri
gádja (11 fő), Eger Vontatási 
Főnökség „Kand6 Kálmán" 
brigádja (9 fő), Szeged Allo
másfőnökség „Munkácsy" bri
gádja (13 fő) és Miskolci MA V 
Jármújav1tó üzem „Gagarin" 
brigádja (9 fő). 

Sándor" brigád; Eperjeske 
áll. .,MHSZ" brigád ;  Kisúj
szállás Pft. Főn. ,,Kossuth• 
brigád ; Békéscsaba Vont. Főn. 
,,Vörös Október" brigád ;  �
késcsaba áll." .,ViharsaTok" 
brigád ; Kiskőrös áll. .,Kos
suth" brigád ; Kiskunhalas 
Pft. Főn. ,,Petőfi" brigád; Sze
ged TBFF „Puskás Tivadar"' 
brigád;  Szentes Vont. Főn. 
,,Hámán Kató" brigád; Dom
bóvár áll. .,Forgalmi II." bri
gád : Kaoo·vár áll. ,,Béke" 
brigád; Kaposvár Vont.- Főn. 
„Petőfi Sándor" brigád; Péca 
Vont. Főn. ,,Régi forTás" bri
gád ; Tapolca Vont. Főn. ,,Edi
son" brigád; Zalaegerszeg Pft. 
Főn. ,,Kossúth" brigád; Sop
ron Vont. Főn. ,,Mozdonyla.
katos" brigád; Szombathely 
Vont. Főn. ,,Petőfi" brigád; 
Tapolca Pft. Főn. ,,Petőfi" 
brigád; Dunakeszi Jj. ü. ,.Bé
ke-barát.;,iq" brigád ; Landler 
Jenő Jj. 0 . .,Dr. Münnich Fe

A MAV KIVALO BRIGADJA renc" brigád; Északi Jj. 0. 
,.Lenin" brigád; Debrecen Jj. 

kitüntetést kapják: Bp. Kele- 0. ,.Kandó Kálmán" brigád; 
ti Vont. Főn. ,,Alkotmány" Székesfehérvár Jj. ű . .,Lenin" 
brigád; Bp. Ferencváros Vont. brigád; Szombathely Jj. U. 

Főn. ,.Május 1." brigád; Vill. ,,Petőfi" brigád; Miskolc Jj. 
Fennt. Főn. Bp. Keleti „Mun- 0. ,,Bornemissza Gergely" bri
k4" brigád; Bp. Angyalföld gád; Szolnok Jj. 0. ,,Ady 
áll. ,,Béke" brigád; Bp. Nyu• Endre" brigád; Bp. Nyugati 
gati Músz. Kocslszolg. Főn. pu. .,Dózsa György" brigád 
.,November 7." brigád; Mis- MAV Ogykez. és Gazd. Hlv. 
koki Pft. Főn. ,.Aprills 4." ,,Hess András" brigád ; MAV 
brigád; Miskolc Vont. Főn. Tervező Int. ,,Záhonyi" brl
.,Béke" brigád; Miskolc-TI• gád; MA V Adatfeldolg. Főn. 
szai pu. ,,Farka.s" brigád; ,,Harmónia" brigád; MAV 
Dd,�,,·•n áll. .,Zrfoyi Ilona." Gépjav!tó ű. ,,Chován" bri• 
bri<'á� :  Záhony áll ,,Pc'.:;Ji gád. 

Jutalomban részesülő KISZ-szervez.etek 
• 

A vasúti szolgálati helyeken 
műk0C:ö KISZ-szenrezetek 
eredményes termelést segítő 
tevékenységét figyelembe véve 
a szakszervezet elnöksége áp• 
rilis 6 i ülésén úgy határozott. 
hogy a legereC: .ényesebben 
dolgozók közül 39 KISZ-bi• 
zottsárot, illetőleg alapszerve
zetet p2nzjuta.lomban ,-észesít. 

Az alál::1::iakban közöljük az 
1972'. évi ' munkájuk alapján 
jutalmat nyert KISZ-bizott-
ságok és a!�: ____ ··s,zetek név-
sorát: 

csomópont, Nyíregyháza cso
mópont, Dunakeszi Jj. -0.; 
MA V Kitérőgyártó 0., Land
ler Jenő Jj. ű. KISZ-bizottsá
gok. 

Kiskunhalas csomópont. Ta
polca csomópont, Nagykanizsa 
�ft., MAV Építő Gépjavító 0., 

Ráko� CS'lmóoont. Cel(léd cso-
ff'pont, Jobbparti TBFF, Bal
parti TBFF. MA V Bp "é:oítési 
Főnökség. Szerencs csomóoont; 
Eger csomóport. Ózd állomás 
Kál-Kápolna állomás. Hód� 
mezővásárhely Pft.. Orosháza 
állomás. Baja állomás. Lökös-Záhony, Bp. Ferencváros, h�za állomás. Kaposvár csoCelldömölk. Debrecen Jj. 0., mr-•,t. Dunaújváros csom1>" Hatvan csomópont Doml-6vár pont. Zalaegerszel! csomóoont -,,mópont. Győr csomópont. Szombathelv Ptt. MA V Adat� Pécs -somópont. Békéscsal::a feldo!!(o�ó Főn., MAV VUI. csomépont. Rákosrendező. reh ·vez. Építési Főn. KISZ-Miskolc vasútüzem, Debrecen "Szervezetek. 
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·Kitüntetések a felszabadulás évfordulóján 
Aprllis 4-e, hazánk felszabadu-' 

lásának 28. évfordulója alkalmá
ból - kiemelkedő szaltvonall és 
társadalmi munkájuk elismeréséül 
a Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa a 

Munlca E:rdemrend 
arany fokozat 

kltontetésben részesítette : Jakus 
lst\'án ellenört, Bp. Keleti Vili. 
Fennt. Fón . ;  Kummer István 
mérnök főtanác,;ost, KPM 1. Vas
�.[6oszt. Vasútüzem Biztonság! 

Munlca E:rdemrend 
ezüst fokozat 

kltllntetésbM reszesilltek : Csep. 
regi Viktorné ell., Pécsi VonL 
Főn.; Füzi István főfelügy., Mls-

, kolci lgazg. ; Joó József müsz. fő• 
el!,, Szolnok Jj. U.;  Juhász István 
ell., Gyöngyös 'MAV Kltérögyártó 
U. ; Kántor Sándor főell., M.AV 
TBKF; Kiss Károly, müsz. főfe
lügy., Miskolc Vont. Főn. ; Kovács 
,Tózse! müsz. f6felügy., Bp. lgazg. ; 
Nagy János felvJgy., Tata áll . ;  
Nagy Zoltán müsz. fő!elügy„ Ka• 
posvári Vont. Fön. : Oláh Gyula 
segédell., Záhony MA V Gépesített 
Rakodási Fc5n. ; Pál Dez.s(! felvJgy., 
Várpalota áll. : Pet.hő László fel
Ogy., Debrecen Déll Pft. Főn.;  
Porcsalml István müsz. fö.felügy., 
Békéscsaba VonL Fc5n. ; Simándl 
.Tl\nos ell., Eszakl Jj. U. ; Tót.h 
István főell„ Hámán Kat9 Vont. 
l'(,n. 

Munlca E:rdemrend 
bronz fokozat 

kitüntetésben részesUltek : Ba• 
logh Sándor főfeltigy., Debrecen 
igazg. ; Bánszkl Sándor ellenőr, 
Rákosi Orsz. Osztószertár Főn. ; 
Baranyi Imre műsz. felvigy,, 
Celldömölki Vont. Főn.:  Bekker 
József főeU., Ny!regyházl PIL 
Főn. ; dr. Benkó Csaba főorvos 
titkár, Miskolci MA V TerüleU 
Egészségügyi Közp. : Boros Imré
né ell., Kecskeméu Pft. Főn. ; 
CSaUós Bertalan ell„ Landler Je
nő Jj. U. ; Deák Ferenc munkás, 
Székesfehérvár Szertártön. ; Dra
hos János :tőell., Berente szénpu. :  
For1ntos Ferenc főell., Pápai P!t. 
Föo. : Garbacz István föell,1 MA V 
TBltF Bp. i Gerner László segéd
felVigy •• Kiskunhalas au. ; Gom-
bás István segédfelvlgy., Debre
cen áll. : Horányi József segédell., 
Nyíregyházi Vont. Fón. ; Horváth 
Imre fótan., Szeged Jgazg. : Lal• 

� 1.os István felvll(y .. Bp. Keleti pu. ; 
• Mike István felvlgy„ Ka-po"'1!\r 

áll. ; Moravecz J'án<>S fófelügy .• 
Nagytétény áll . :  Pásztor László 
fc5fe1Ugy„ Miskolci MAV Számvtt. 
Főn.: Put?. Lipót !ölel ügy., Bp. 
Nyugati Szertárfőn. ; Sáfrán Mi· 
báty músz. föfelügy., Bp. Ep. 
Főn. ; Szabó István félell.. Dombó· 
vár áll. ; Szabó Sándor músz. 
fóell., Jás2.apáti Vont. Fón. ; Sza
kács József tan., Dunakeszi JJ. 
tt.; Szljártó Mihály főell., Bal• 
parti Bizt. ber. Fennt. Fön.;  dr. 
Szilágyi Jenő fötan.. Pécsi igaz�. ; 
Tóth János föell., Bp. Ferencvá
ros áll. ; Tót.h Lászlóné segéd
munkás. Balassagyarmat Vont. 

Főn. : Verebélyi István músz. fll
felügy., Hatvan-Salgótarjáni Pft. 
Fön. ; Winctiscbmann János főell,, 
JilA V Szak- és Szerelő!p. Fón. 

Hamnk felszabadulásának t8. 
Mordulója alkalmából ünnepsé
get rendeztek a Vasúti Főoszt.á
Jyon. Az Unnepségen, melyen Je
len volt ár. Mészáros Károly ml• 
nls:oterhelyettes és Szabó Antal 
f6titltá-r, dr, Pethes Imre, a Vas
úti Főosztály pártblzottságának 
1itkárn mondott beszé<1et. Ezután 
dr. Mészáros Károly mlnJszt.er
belyettes kitüntetése1let adott át. 

A közlekedés- és postaügy! mi
Ciszter a 

Közlekedés 

kiváló dolgozója 
kitüntetésben részesítette : Báger 
József müsz. főell., Szombat„ 
helyi Pft. Flln. : Bagi Béla mun• 
kás, Záhony áll. :  Balázsfalvi Jó-
1'.Sef masz. fc5ell., Szerencs Vont. 
Főn.: Bartha József föell., Mis
kolc Jj. O. ; Bauer Ottó ell., M.,(v 
Közp. FelépHm. vizsg. Főn. ; Bene 
János el!., MA V Magasép. Főn. : 
Béres László íelvlgy., Bánréve 
áll. ; Bicskei József íelvJgy.. Bp. 
Keleti áll. :  Borbíró László fel
vigyázó Békéscsaba áll . :  Dobos 
Emil tőlnt., MLC3kolc Tiszai pu. : 
Erdl Péter masz. fóell., Bp. Fe
rencváros Pft. Főn. ; Ertl Márton 
en.. Szék�sfehérvár Vont. Ft'Sn. : 
Farkas Józsefné főtnt., Pécsi 
igazg. � Ferenc Antal főfelügy., 
Kál-Kápolna áll. ; Flrta László en .• 
c.andler Jenő Vili. Vonalfelügy. ; 
dr. Földényi Pál fc5tan.. BVKH : 
Fülöp Lajos főint . .  Budapesti va
oútlg. : Geiger Péter el!., MA v 
l!:pltés1 Géptelep F6n . ;  Helncz 
Mihály Iőell.. Szob Szertárfőn. :  
Haraszti István ell., Dunakeszi 
Jj. U. : H'>dl Gyula en.. Miskolc 
Vont. Főn. : Jakab László felvigy .. 
Debrecen áll. ; Jenei János ell •. 
Szekszárd Pft. Fón. : dr. Juhász 
Béla főtan .. MÁV JogUgyi Hiv. : 
Károly Géza munkás, Veszprém 
szertárfc5n. :  Kátai József masz. 
főell., Szeged Pft. Főn.:  Kocsis 
József segédeit .. Nyíregyháza áll . :  
ltoesls Péter főfelUgy„ KPM 1. 
Vasúti Föoszt. 6. S1akoszt. : Ko
ty!nszkj Mihály relvigy .• Pestlil
rine áll.; Kovács István ell., Pécs 

Dr. Mészáros Károly miniszterhelyettes, a MÁV vezérigazgatója, 
kiiüntetést ad át 

Pft. Főn. ; Kovács Károly segéd
felvigy., Budafok-Háros áll.;  Kő
vári Antal músz. főell., Hegyes� 
halom Vont. Főn. ; Kristóf László 
főelL, szeged TBFF : Laki 
Ferenc főlelügy., Szombathelyi 
lgazg. : dr. Lengyel László mérnök 
tan., vasúti Tud. Kutató Int.; P. 
Mártba Balázs főell., Debrecen 
l!;p. Főn . :  Mátyás Ferenc, müsz. 
fóell., Nagykanizsa Vont. Főn. ; 
Mot!ka Zoltán fófelül!Y „ Sze
ged lgazg. : Németh Gyula felvlgy., 
Szombathely TB:EF ; Nyerges Sán
dorné int. Salgótarján-külső áll. :  
Orosz Rudolf müsz. föell., PécSJ. 
Vcnt. Főn.; Sebestyén Lajos se
gédlelvlgy .• Celldömölk Ep. Főn. ; 
Selek M1rton felvJgy., Murake
resztúr áll.; Szabó András mer
niik főtan., MA V Anyagvizsg. 
Főn. ; Szalay László musz. fóeU., 
Bp. Angyal!öldl Pft. Fön. ; Szi
lágyi Imre ell., Miskolc Vont. 
Főn. ; Szilágyi László ell., Deb
recen Jj. 0.;  Szücs Aaladár músz. 
föfelUgy„ Szombathely Jj. U.;  
Takács László mérnök főtan„ Szé
kesfehcrvári Jj. U. ; Tót.h István 
föell., Ves.prcm Vont. Főn. ; Tóth 
IstvAn ell., Rákos Vont. Főn. : K. 
Varga G,ytl\a scgédell„ Btharke-

��
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tes 
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;ft. �g� 
Virág Laszló mű.sz. fóint„ Mező
hegyesi Vont. Főn. ; Zágonyl 
László tőfe!Ugy. Debreceni lgazg., 
K(.lányt Ferenc oszt. v0z., Pen
gősi Gyula keresk. igazg., Utas
ellátó Váll. : Lovas Gyula ügyin
téző. GySEV : Kl�s István fatéri 
munkás, Faanyagvéd. és Fatelit6 
Váll. 

A közlekedés- és postaügy! mi
niszter 

Miniszteri· dicséretben 
részesítette · Bagd.t Sándor mUsz. 
tőtiszt, Debrecen TBFF: Bakó 
János főell., Szolnok Pft. Főn. ; 
Balogh Elemér müsz. segédell., 
Mi.skolc Vont. Főn. : Bánkutt Jó• 
zsefné el!., MA V Adatfeldolg. 
Főn. : Bartos József föfelügy ., 
KPM t. Vasúti Föoszt. 1 l .  Szako. ; 
Benkő Sándor föell., Hódmezővá
sárhely Pft. Főn. ; Budavárt At
tilláné el!., Szegedi Számvlt. Főn. ; 
Birinyi János felvlgy .• Püspökla
dány áll.; Boros Gézáne fóell.1 
Budapesti tgazg. ; csabai Gyula 
eJl., Bp. Soroksár! üti áll. : Csa
hók Sándor felvlgy„ Zalaegers•e
gl P!t. Főn.;  Cslrmaz László fő
felügy.. Szolnok Jj. ű. ; Dávld 
Károly segédmunkás, Nagykani
zsai Szertárfc5n. ; Elek István ell., 
PüspOkladányi Szertárfőn. ;  Er
dei László f6ell., Mátészalka áll. ; 
Farkas Arpád scgédell.. �szaki 
Jj. ü. ; Farkas Istvan felvigy., 
Győrl Pft. Fón. : Fiam Mánon 
músz. eU. ; Kiskunhalasi ·,:ont. 
Fón. : Fischer István m Usz. foe!J. .. 
Bp. Ferencáros Vont, Fon . ;  Ft·anC'z 
Jozsel int.. Dombóvár áll . ;  Haj
du Bt�lánt'.> főint„ Debrecen MA V 
NapköziotU·on: Hegedüs Józ,e!
né see:édfclvigy., Mi<-kolc Ptt. 
Főn. : Jónás Gyula musz. röeU.;  
Záhony Vont. Fön.:  Juhász Sán
dorné fe.lvtgy„ Záhony Pft. Fón.:  
Karac-<= lmre telvigy., Kisújszállás 
Pft. Főn. ; Katona Gyuláné tan .• 
KPM I. \�asúti Főoszt. 4. Szak
oszt. : Kl'-S lstván íöell .. Szé.kes
f�érvár JJ. 0 ; Kiss J0?sef mun
kás, Bp. Nl,•ugatt pu. ; Kiss Zol
tánné el!.. Nagykanizsa áll . :  J<:o
\'ács József föell., MA V Gépja
vító 0 . ;  Kovács Lajos ell., Szom
bathely Jj. 0. ; Kupi Károly fó
ell., Landler Jenő JJ. ű. ; Mengyl 
Imre se�éde11., Jászkisér MAV 
1'.:pltögépjav. 0. : M.icslnai Béla 
felvigy.. Bp. Terézvárosi Pft. 
Főn. : Mráz Józsefné int.. Köbá· 
nya-Kispest áll. : Nagy Lajos fel
vigy .. Mezőhegyes áll.: Németh 
Józs�fné főint., Péceli MA V Kór
ház: Papp Ferenc fdell., Debre
cen JJ. U. : Papp György főell., 
Pécs áll. : Péter Mihály íö!elügy., 
Bp. I<eleU pu. : Pető Imre segéd
eU., Bp. Keleti Vontatási Fön. ; Pet
res Viktor föfelilgy.. Szombathely 
Igaz• : Ra.lki Mihály felvlgy .. 
Oroshtiza áll. ; Skrabán Ferenc 
müsz. felv1gv., Szolnok Vont. 
Főn. ; Stadler Lajosné elt., Szol
nok Vont. Főn. ; Szabó István 
szalctech. téiint., Celldömölk áll.; 
S?:;:1 k�cs Ferenc főell., Pécsi TBFF: 
Szmec.kó Zoltán fclvigy., f"'lzd áll.; 
B. Tóth Antal müsz. föt.an .• Deb
recen tgazg.; Tóth Kovács Mar
glt segédell., Tapolca áll. : Tót.h 
Miklós ell .. Diósgyőr-Vasgyár áll. ; 
Töreki Béla músz. főfelügy., Ta
polca Vont. Főn. : Tulézi András 
masz. felügy., Jobbpartl Blzt. be-

(Laczkó ndik.6 feloote'te) 

rend. Fennt. Fc5n.;  -OJ!akl László 
tnt., Kiskundorozsma áll. ; Vigh 

Zslgmond fel 11gy ., Budaörs áll. ; 
Sinkovics Máda vez. h„ Zámbó 
József üzemvez .• Vermesy Sándor 
oszt. vez., Utasellátó Váll. : Lévai 
Lajos anyagnyUv. tartó, Faanyag
véd. és Fatel!tó Váll. 

A közlekedés- és postaQgyl ml• 
niszter helyettese a MA V vezér• 
Igazgatója 

VEZfRIGAZGATOI 
DICSrutE'l'BEN 

részesítette:  Antal József en� 
Miskolc JJ. 0. ; Balla Bela tó
felügy., Debrecen 1gazg. ; dr. Bá
nyai Józsefné fc5!elilgy., MAV 
Ugykez. és Gazd Hiv. : Balogh 
J67..se:t ell., Veszprém Pft. Fön. ;  
Bánczkl János !elvigy„ Kőbánya
felsc5 áll., dr. Beregszászi Gyulá• 
né főorvos-titkár, Debrecen M.A V 
Ter. Egészségügyi Közp. ; Berényi 
István segédell„ Miskolci VllL 
Vonalfetügy. ; Berta István fel
vtgy., Zalaegerszeg áll. ; Bódai Jó-
2sef ell„ MA V Hidép, Fc5n. ; Bo
gacsovtcs Mátyás segédmunkás, 
Záhony Ali. : Bojll\s István !óell., 
Na�ykani a 811 . ;  Cse.rnniezki 
Imre muaz� fc5ell„ Dorog Vont. 
Főn. : Daróczi János főlnL, Balas• 
sagyarmat áll. ; Deák László músz. 
eu., Szolnok JJ. U. ;  Dobrovits 
István el!., Dunakeszi JJ. U. ; FQ• 
löp János felvlgy.. Heves áll . ;  
Halász Gyula mérnök f61nL, MÁV 
su,bványUgyl Int. : Horvát.h La• 
Josné íőell., Pécsi TBFF; Hrozi• 
na József főell„ Landler Jcn<'i JJ. 
tt. : Kelemen EJek músz. fóell., 
Eszakl Jj. O. : Kerepes! Pál mér
nok tan., Hatvan-Salgótarjáni Pft. 
Főn. ; Klss Imréné ell., Debrecen 
áll.; Kocsts s. I!ltvfin munkás. 
Szeged-Rendező Oszlószertárfőn.;  
Kovác� Ferenc segédtiszt. Hód
mezővásárhely áll. ;  Ko,;ács Vilmos 
müsz. int„ MAV JármGjav!tólpart. 
Uzemszerv., Munkaszerv. és Tech. 
Iroda : Lengyel József mUnz. fó
en_ Győrt Vont. Fön. : Lengyel 
Tibor eU., Bp. Távköz. Fennt. 
Főn. ; Magyar Mihály masz. fel
ilgy.. Bp. Krisztinavárosi Pit. 
Főn.:  Majoros Mátyás milsz. !6-
felüi,y., Bp. JózsefVárosl Pft. Főn. : 
Marth Si!ndor felvlgy„ Kispest 
áll.· Martinka István !őell., Dom
bóvár Pit. Főn. : Mohácsy Pálné 
el!., Acs áll. : Muhart István !ö
ell., Vác Pft. Főn. ; Nagy Oéza 
en., Debrecen-�s1.akt Prt. Főn.;  
Nagy Péter segédtiszt. Szeged 
Vont. Főn.:  Pálfalvi László mun
kás. Szombathely TBFF: Palotás 
Károlyné felUgyelő. MA V Közp. 
SzámviL Főn. ; P6cz Mihály segéd
relvl!(Y„ Bp. Déli pu. Szertár: 
!=.01tés1: Jilnos elt.. Sátoraljaújhe-
1 1 PfL Főn. ; Szépe Kálmán 
m\Js?. s. ttszt, Komárom Vont. 
Fón.; Teleki László főfelügy., 
Szombathely !gazg. :  Tóth Ant41 s. 
felvigv., Szerencs áll.; Tóth Tibor 
s. tiszt. Szentes Ép. F6n . ;  Tura 
Emil ·ro1e1ügy„ Pé<-s Jgazg. ;  Var
ga J�nos11é s. munkás, Dombó
vár Ep. Ftln.; Varga Sándor fel• 
v!gy .. Sajószentpéter /ill. : Végvá
ri István fóell.,  Záhony Pft. Főn, : 
Volák Lá!-7.IÓ fel\.i((Y., Miskolc Gö
m,,M pu. : Vörös Sándor felvfgy .• 
MA V ÖS?:löS7.ert. F6n. : Zavaczld 
Ferenc ell .. Debrecen vont. Fön. 

A polgári védelem szervezése, 
fejles7té-.e és a feladatok végre
haitác;a terén több év óta kiemel• 
ked6 tevékenysége elismeréséül, a 
honvedelmi minlszt.er 

HONVEDELMI fRDEMEREM 
(20 év után) 

kitüntett'•sben részesítette! dt". 
Baksa Ferenc ft5tan., Pécs lga.zg. ; 
Böczén Jenö főell., Landler Jen6 
Jj. U.;  Böricilcz Ferenc eU., S2om
bat11ely Jj. ű. ; Buczkö Ferenc 
fdtan., Nyíregyháza áll. ; Cslza 
József fó!elügy., Szombathely 
lgazg. : Gazsi Lajosné felilgy •• 
SzeJ:?ed tgazg. : Hevesi Kornél fő
!elUgy ., Eger áll.; Iványi Károly 
felügy .. K1.s:kunhalas áll. ; Kiss 
D�ső felvlgy., Dombóvár áll . ;  
Kiss Károly Igazgató , s,.eged 
1 �azg, : Ki�s Róbert műsz. főtan.9 
Zalae�ers7egl Vont. F6n. ; Lakatos 
Józc;l:!f ft'Sell., Debrecen JJ. 0.;  
Magysr Károly föfelügy., Rákos 
áll.; Patkovszkl Béla f6fe1Ugy„ 
Bp. Józsefváros áll. : Szabó Dezs6 
rötan., Szombathelyi i.gazg. : Sza„ 
most László .tőell., FUzesabony 
,m. :  Tarnai István fóell., Bp. 
Dell áll. 

BONVEIDELMI :8B.DEMJ'.REM 
(t.i; év után) 

kitüntetést kaptak : Bonlfert Fe
renc főell., Rákospalota-Újpest 
áll . ;  Ctimma János ma.sz.. főtan .• 
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Lajos masz. fc5ell .• Eszakl JJ. U. ; 
Horvát.h Alfréd ell.. Miskolc JJ. 
U. ; Ki9S Lajos mfulz, ell., Füzes-

��l!ogt�·Jl'W"gy�:�t�i' �� 
István mas•. f6felOgy„ Székes
fehérvár Jj. U. ; Molnár Pál fel
ügy „ Zalaszentiván áll. ; Poór Fe
renc f6fe1Ugy., Celldllmölk áll. ; 
Szabics Iatván mérnök fc5tan., 
KecskeméU PfL Fc5n. ; Szabó Gyu
la tan„ Szombat.hely áll.; Szöge
dl Lajos főell., Miskolc Tiszai pu. ; 
dr. Telek János főtan., Budapest 
igazg. ;  Váradi István mdsz. fő• 
tan., Miskolci Ep. Főn. : Váradi 
Miklósné ell., Bp. Keleti Masz. 
Kocsiszolg.; Varga Illés :főell., 

Karcag áll. ;  Vass János főe!L, 
Kisvárda álL 

BONV.eDELMI ERDEMER.EM 
(10 év után) 

k!tnntetést kaptak : Andrássi Béla 
müsz. löell., Szolnok Jj. U. ; Bá
rány Lajos mllsz. fc5ell„ Miskolc 
�� P�:.<.v

Be��é�'y%ó
mü�: 

GyOngyös: Bóka Istvánné ell., 
S,eged lgazg. ;  Bor1ula Séndor 
ell., MA V Hldép. Flln. ; Boros 
Zsigmond fc5tan., Vác áll. ; Dankó 
János m.:Jsz. !lllnt .. NYiregyháza 
áll. ; FUzesl Andor fc5felUgy., KPM 
I. Vas. Fooszt. 4. Szako. ; Hideg 
István f6int., Pécs lgazg. : Kalló 
János ell„ Tapolca áll. : Kárai 
András masz. főinL, Pilspöltladány 
áll. ; Kondor Pál fc5!elügy., Vár
palota rulll. :  Kun JóMe! mérnök 
tan., Szombathely Vont. Főn.; Lu ... 
dányi István mérnök fl:lnt., Sze
ged Jgazg. ;  Makó Imre flltan„ 
Miskolc Tiszai pu.; Mészáros Já• 
nosné s. munkás, Szolnok 411. ; 
Novák Jenőné félell., Bp. Ferenc
város ,m. 

A Magyar Néphodsereg érde
kében huzamosabb Időn keresztül 
végzett k\emelkedc5 munkája el
l�meréséü! a honvédelmi minlsz• 
ter 

A HAZA SZOLGALATAf:RT 
:8B.DEM:8B.EM' 

arany fokozatával tOntette ltl :  
Urt:án Sándor lgazqatót. KPM. 
L V,as. Fooszt. 9. Smk06Zt. 

A HAZA SZOLGALATA!RT 
ERDEMflREM 

bronz fol<ozatát lcaplák: Bem:lth 
József főfe!Ugy., Szombathely 
lgazg. : Juhász Lajos föielügy„ 
Pécs Jgazg., Radványt László tc5-
mt., Mezőkereszte;-Mezónyán\d 
ill. : I. Tóth Gyula főtan:, Debre
cen Jgug. 

BONvn>ELMI ERDDttREM 
(20 év után) 

kitüntetésben rászesUltelc: Kálmán 
László főfelUgy., Szombathely 
t,:(azg.; Kurucz Kllroly főtan., 
KPM L Vasúti Főoszt. 8. Szak• 
oszt..; Pintér Károly f6eU., He

tényegyháza áJ!. ;  Vásárhely! Dániel 
főfelügy., Kiskunmajsa áll. 

HONVEl>ELMJ ERDEMEREM 
(15 év után) 

kltilntetésben részesültek : Geoslts 
Lász!óné eu., KPM I. vas. Flloozt. 
5. Szakosi:t. ; Gilvácsl István fö
felQgy., Debrecen lgazg.: Hemye1 
Jánosné ell„ Bpest !gazg. ;  Jekkel 
Emil f6felügy„ Miskolc !gazg. : 
Körmendy Lajos fc5tan., Tapolca 
Vonal!őn. :  Tóth József Benjamin 
f6en., ceg1éd áll. 

HONV.eDELMI ERDEMERE.'1 
(10 év után) 

kitüntetésben ré,;zesültel<: Kert.!:sz 
Károly lc51nt„ Pécs lgazg. ;  Kol
láth Gyula felUgy., Dunaújváros 
áll . ;  Pálinkás József milsz. fő• 
felUgy., TBFF Miskolc ; Sütő Zol
tán fc5felügy., Pécs lf;azg. 

A polgárl fegyvere, vas'1tc5r
ségben végzett kiváló munkájuk 
elismeréséül a be!Ugymlnlszter 

KÖZBIZTONSAGI :8B.EM 

ezOst fokozata ldtOntetésben ré
szes!tette: Bamal Miklós pfV. őr
mester, Eperjeske rpu. ; Szebeni 
.Tózsef pfV. tórzsc5rmest.er, Bp. 
Ferencv. áll. 

KÖZBIZTONSAGI :8B.EM 

bronz fokozatát kapták: Balogh 
Mihály pfV. c5rmester, Eperjeske 
rpu.:  Czakó János pfV. t6rzsc5r
mester, Szolnok áll. ; Galló Ist
ván p.fv. tör7.S6rmester, Aballgel 
á!L 

KIVALO POLGARI 
PEGYVERF.S OB 

jelvény kitnntetésben részesültek : 
Balogh József pfV. szakaszvezetc5, 
Szolnok áll. ; csóré László pfV. 
főtörzsőrmester, Bp. Ferecv. áll . ;  
Király Sándor pfV. c5rmester. Fé
nyeslitke áll.;  Llsoczky István 
ptv. 6rmester, Záhony ált.; Po
kol Kálmán pl'v. szakaszvezet6, 
Záhony áll . ;  Szontágh András 
ptv. őrmester, Abaliget áll. 
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Tavasz Záhonyban 
Gazdag programmal ünnepelték 

a fiatalok a forradalmi ifjúsági napoliat 

Razánkbaln a tavasz újabb
kori történelmünk három nagy 
ünnepével köszöntött ránk. A 
„három tavasz" legnagyobb 
nemzeti ünnepeink eg)'j'tlást 
követő évfordulói, az idén he
tedszer megrendezett forrada.1.
mi ifjú.sági napok legfonto
sabb állomásai. Tis7ltelettel és 
megindító szen'ltettel hősök
nek adóztmk: 1848. március 
15. halhatatlan. ifjainak, 1919. 

március 21. vöröscsillagos har
cosainak, 1945. április 4. sza
badító szovjet seregeinek és 
magyar hazafiainak. akik vál
lukra. vették a korszakváltás 
terhél, örömét. 

Ragyomán.yainkhoz híven a 
Záhonyi MA V Csomóponti 
KISZ-bizottság az átrakó kör
zet 27 alapsziervezet.ének rész
vételével ,,FIN 73" címmel ün
nepségsorozatot rendezett, 
csaknem 1000 fiatal részvételé
vel. 

A forradalmi tfjúsági napdk 
programja során a haladó 
munkásmozgalmi hagyomá
nyok ápolása mellett az volt a 
fő célunk, hogy ráirányítsuk 
a fiatalok figyelmét a ma for
radalmi tett.eire és awk helyes 
értelme:rksére, s ezáltal is moz
gósítsuk 6ket a társadalom 
előtt álló feladatokra, a X. 
pártkongresszus a párt Köz
ponti Bizottsága november 14 
-15-i határozatainak megi,a
lósítására, ebből adódóan helyi 
gazdasági feladatainkra. Is
mert.ettük a fiatalokkal a X. 
Világifjúsági Találkm,ó jelen
tőségét is, A FIN járási meg
nyitóján - Mándokon - az 
átrakó körziet KISZ-tagságát 
50 fővel képviseltük. A fiata
lok megkos:rorúztá,k PE!'tőú 
Sándor szobrát, majd a �Petőfi 
nyomában" címmel rende:rett 
já.rási döntőn vettünllc részt. 

Március 21-én., a KISZ zászló: 
bontásának 16. évfordulója 
alkalmából ifjúsági nagygyú
Zést Te-ndeztünk a Záhonyi 
MA V Múvel.ódési Házban. A 
nagygyűlés -rendége volt Szt
Zágvi József, a KISZ Szabolcs
Szatmár meirvet Bizottsáe:ának 
első titkára és Koncz Károly, 
a megyei pártbizottság osmály
vezetője. E napon került lebo
nyolításra a VIT-re készülök 
vetélkedőjének körzeti döntő
je. A vetélkedő 11 he1yezettje 
a járási dönt6be jutott, majd 
innen 3 fő - Reeze János, Kot 

J O  M U N KÁVAL! 

István, Barilló Imán. - klenllt 
a megyei döntőbe. 

Március 24-én megerméke;
tünk az MHSZ fennállásána!lt 
15. évfordulójáról. Az. ünnep
séget körreti lövészverseny kö
vette. A �rseny győztesei : Bé
res Judit (Záhony állomás) és 
Dudás Józsefné (Vontatási fő
nö'k,ség), Balogh László (Gépe.. 
sített rakodási f&lökség). 

Március 25-én - hagyOffiá.; 
nyainkhoz híven - kommu
nista vasárnapot szerveztünk 
a körzet 200 fiatalja r� 
léve1. Zúhonv átrakó pályaud
varon 26 széles nycnntávú ko
csiból 70 normál kocsiba mk
tunk át különféle árukat. A 
társadalmi munkáért kapott 
összeget a VIT-alapra firettük 
be, s ez7..el is hozzájárultunk a 
VIT-re utazó magyar fiatalok 
költ�einek fede7.éséhez. 

Április 3-án Záhony átrak6 
kör-zet társadalmi szerveivel 
közösen a felszabadulási em
lékműnél hazánk felszabadulá
sának ti�eletk-r-e nagygyalést, 
majd koszorúzási ünne� 
tartottunk. Aorill� 4-én Jrerült 
,:or a:i: egyé-ni sakk- és asztti
litenisz-bajnokság lebonyolítá
sára. 

A FIN ideje alatt több fiatal 
kapott kü1önböző kitüntet.ést., 
eredménye.� tevékenysé�k 
e!ismerkekéopen. A pálva
fenntartási fónökséi! .,K11n Bé
la" KISZ-alaoszervezetét az 
u7�<;!(orodi iár,\s! Komszomol
sz.ervezet kös-zöntötte hazánk 
fels'vlbadulásána'k �vfordulója 
alkalmából. A h't Ifjúsági 
S7..e'r\"E"Zet most építi ki kap. 
csolatalt. ezz,,.1 •íi ihb J„hetÖ'lé
get teremt.enek a szov:let
macyair barátság elmélyítésé
hez. 

A FIN programja át,rilis 
14-én feleződött be. amlkor is 
az ifjúmunkások múve1tségi 
vetélkedőjének döntőjére ke
rült sor. De ezt 'követően -
április 24� - az if;má.o 
nemzetközi szolidaritási na.pni 
tiszteletére l!iúsá!{! nagnvú
lést rende"Lilnk A n�il}'Ú)lls 
után körzeti szavruóversenyt 
b<,,,yolftunk le. 

úitv érezzük .hogy a záhonvi 
fiatalok méltóképpen ünnepel
ték mett a három forradalmi 
tavasz ünnepét. meim:vitva ez
zel a Záhony átrakókörzet 
fennállá,;án:ak 25. évfordulója 
tiszteletére szervezett ünnep
ségeket. 

Bátyf Fereno 

Meg"becsülést szerezte"R 
a gyulai vasutasok 

G1,1u!a állomás szerényen, de végzése nyomán született 
jól dolgozó kJz..össége megér- számszerű eredményeket, a 
dem.U a ny:fil.vá:-. ·,:;sá.got. brigádok különböz.ó társadal

- Hannincöten teljesítenek 
itt szolgálatot - mondja Ho
Tányi László állomásfőnök. -
Ebből a létszámból harminc• 
hárman tartoznak szocialista 
brigádba. Jelenleg a Sza• 
muely Tibor nevét vlselő bri
gád a legjobb: tavaly kapta 
meg az arany fokozatot. 

A brigádot Balogh Káf'oly 
kereskedelmi dolgozó vezeti, 
s ebbe a közösségbe az áru
pénztárowk, raktáriak, vala
mint a má1házók és a takarí
tók tartoznak. A megalaku
lástól eltelt tizenkét esztendő 
alatt, a k'lenc fón:vi kollek
tíva mindig teljesítette válla
lásait, s része volt abban is, 
hogy az állomás tavaly el
nyerte az élüzem kitüntetést. 

A jó munkáért járó elis
merésre a többi brigád tag
jai Is rásool.gáltak. Pontosan, 
fegyelmezetten I dolgoznak, 
ahogyan kipróbált, tapasztalt, 
szervezett vasutasokhoz lllllc. 
Kivétel nélkül valamennyien 
tagjai a szakszervezetnek. 

- Jó érzés tudn.i, hogy 
mindenkof' megbízhatom ben

nük. - jelenti ki elégedetten 
az állomásfőnök, aki már több 
mdnt három évtizede teljesít 
szolgálatot a MAV-nál. 

Miután felsorolta a növek
vő szergély- és áruszállítási 
feladatok maradéktalan el-

mi munkáját méltatta: 
- Részt vettek az állomás 

felújításában, a parkositás
ban. Vasból virágtartókat ké
szítettek. és betonjárdát lé
tesít.ettek. A:r. épülő kultúr· 
ház köllséeelh z egy-ezy napi 
keresetüket ajánlották fel a 
brigádtagok • • •  

Süveges István, a szakszer
vezeti bizottság titkára is az 
aranykoszorús swcialista bri
!!:ád tagja, s a társadalmi 
munkák egyik szervezője. 

- Két éven át dolgoztunlt: 
a városi fürdő korszenlsíté
sénél - égészíti ki az állo
másfőnök tájékoztatását. 
Arkokat ástunk, terepet nn
deztünk szabad időnkben, he
tenként egy-két alkalom:maL 
A munka viszonzásául inur,e• 
nes fürdőjegyet kapunk, s eft• 
nek igen örill állomásffltk 
minden dolgozójtl. 

A város vezetői, a he1y,be1! 
lakosok nagyra értékelik a 
vasutasok se11:ftőkészségét, s 
ez a megbecsülés növeli az 
állomásiak önérzetét, jogai 
büszkeségét. 

- Szép dolog helytállni; 
becsülettel eleget t.enni an
nak, amit elvárnak az embe
rek - mondják a gyulai vas
utasok. Szo14?á1atba., és 
szabad Időben egyaránt : ; :  

KffiZtyíis Ferate 
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Állami Díias szocialista brigád 
EGYIKÜK SEM KÉSZÜLT TÚZIKOVACSNAK 

,,BARMIT TESZ AZ EMBER, SZERESSE, LELJE ÖRÖMÉT A MUNKABAN" 

Nem az ismeretlenség ho
mályából lépett élő a szolnoki 
járműjavító Vörös Október 
tűz.ikovács szocialista brigád
ja, mégis, sokak számára -
még a járműjavítóban is -
4 megf.epetés erejével hatott, 
amikor azt olvasták az újság
ban, hogy a.z AUami Díj II. 
fokozatával ti.intették ki a 
bri(lád t,agjait. Pedig szemé
lyükben olyan szocialista bri
gád részesült a magas kitün
tetésben., amelyik már 1971-
ben elnyerte a MA V kiváló 
brigádja címet is. 

- Bennünket is nagyon 
,n.egl'.epett, amikor megkaptuk 
az Országházba szóló meghí
t>Ót - mon<lta az Al!ami Dí
;as tűzikovács szocialista bri
gád vezetője, Homonnai Já
nos. ·- Amikor azután meg
tudtuk, milyen nagy megtisz
teltetésben részesültünk, szól
ni sem. tudtunk az öröm
től-

A lejlóáés ereáményei 

Homonnai János 

A múhelyben, ahol a brl• 
oácl dolgozik, nehéz kalapá
alCic döngő ,pörölycsapása 
alatt formálódik a :fehéren i.z... 
zó acél S ahogyan a munka
brigádokból szocialista bri� 
gádok fejlődtek a kovácsmű
he.lybeo, úgy fejlődtek. a mun
kában felhasznált eszközeik is. 
Kol'sze:rú vágó-, hajlító- és 
melegsajtoló gépekkel is dol• 
gomak, s ami. talán a legfon
tosabb, mert ezzel a széng;j.zt 
,.száműzték" a műhelybó}. 
már gázfűtésű kemencében 
hevítik az acélanyagokat. 

A Vörös Olctóber túzikovács 
swcialista brigád négy törzs• 
tagja kapta meg az Allami 
Díjat: Homonnai János, Ko• 
1'ács Vencel, Csontos István, 
Sipos István. Az első három 

-ma is együtt végzi a túziko-
vácsmunkát, a negyedik, Si• 
pos István az üzemvezetőség 
kérésére átment a rugóková
asokhoz. 

- Pista szfoese-n oollalta a 
f'tlgÓková.csmunkát is, mert 
loeUeU od4 az erősítés -
mondta hiányzó t.4rsukról a 
brigádveretó. - Mivel kez
dettől fogva velünk dolgozott, 
az ó munkája is a miénkkel 
egyútt került értékelésre. Ma 
!s a brigádunk tagjának te-

:Kovács Ven.c:el 

A 33 éves brigádvezeoo ez. 
után azt is elmondta, hogy az 
általános :iskola elvégzése 
után került az üz.em.be túzi
kovács-tanulónak és 1958-ban 
kapott szakmunkás-bizonyít
ványt. Kezdettől fogva a Vö
rös Október tagja volt, és 
1966-ban Szabó Károlytól vet
te át a brigád veretését. 

A szakma 

választotta oket 

Hogyan lett túzikovács? 
Miért éppen ezt a Söakmá.t 
választotta? - kérdeztük Ho
monnai Ján� aki ezt a meg. 
lepő választ adta erre: 

- Az igazat megr.,allva, 
nem én választottam ezt a 
szakmát: a szakma választott 
engem... Lakatos i;zerettem 
volna lenni, de ott már betelt 
a létszám, amikor sorra ke
rültem a felvételnél. Azt 
mondták, legyek túzikOV8t;s. 
Ha nem megy, kérobb majd 
átkerülhetek a l.akatosokhoz. 

- De mégsem lett l,akatos._ 
- Nem, mert amint meg-

ismertem a tűzikovácsmun
kát, meg is szerettem - foly
tatta Homonnai János. - lgy 
választott engem ez ci szak• 
ma. Alkotó munka ez, ha ne
héz ds. SZerintem nem is a 
szakma a fontos, hanem az, 
hogy amit az ember csinál, 
azt szeresse, öxömét lelje a 
mtrnkájá.� 

- J::n sem tűziicoocicsnak 
készültem - jegyezte meg 
mosolyogva Kovács Vencel, 
aki 46 évével a brigád leg
idősebb tagja, s 1952 óta dol
gozik a járműjavítóban. 
Másfél évig Pesten tanultam 
a. műbútorasztalos szakmát, 
azután közbleszólt ci háború. 
Atképzösként kezdtem itt, a. 
kovácsműhelyben. Akkor .még 
igazán nehéz volt ez a mun
ka, mert közvetlen széntüze.. 
léssel izzítottuk a vasat, és 
egész nap gáws munkahelyen 
dolgoztunk. 

A brigád hamiadilc tagját, 
a 30 esztendős Csontos Ist· 
vánt már kérdeznünk sem 
kellett. }Iamiskás mosoly búj

feleletet, anélkül. hogy frázis. 
nak tűnne. Beszélgetésünk 
során arert megfogalmazódott 
a válasz. 

- Igaz, hogy nehéz fizikai 
munka ez, de meg is becsül
nek bennün/det - mondta a 
brigádvezető. - A mostani 
béremelésnél is tekintettel 
voltak erre. Brigádunk átla
gosan 12 százalékos bérjaví
tást kapott. Mégis azt kell 
mondanom, hogy nem minden 
a jó kereset. Az is kell, hogy 
az ember jól, otthonosan 
érezze magát a műhelyben. 

- Ez nálunk így is van. A 
brigádon belül is, meg az 
egész kovácsműhelyben 
folytatta Kovács Vencel -
Múvezetónk, osztályvezetönk 
törődik ci problémáinkkal, a 
helyes javaslatainkat megva
lósítják. fgy mi szívesen fog
lalkozunk újításokkal, mert 
érdemes javaslatot tenni. Ha 
pedig a brigádunkban nem 
lenne olyan jó összefogás, 
egyetértés, mint amilyen van, 
szó sem lehetne itt ci hat?i 
átlagos 108 százo.1,éko; telje
.sítésrőI. 

- fgy igaz ez - tette hoz
izá Homonnai János -, mert 
a !kívülálló n� is sejtheti, 
mit jelent a túzikovácsoknál 
a brigádmunka, milyen össze.. 
hangoltan kell Itt dolgozni. 
Valóságos roham.munkát kell 
végezni, amikor a felizzított 
anyagot kivesszük a kemen
céból.. Ilyenkor minden moz.. 
dulatnak, minden másodperc
nek jelentősége van. Ha ki• 
esnénk a ritmusból. ránkhúl
ne az anyag. Számunkra a 
technológia is előírja, mit kell 
egy meleggel megcsinálni .•• 

- S ha ez nem slkerill, mi 
történik? 

- Nem k&zönne"]: meg a 
bri(ládna.k, ha ilyesmi elófM• 
dulna - 6?.6lt errre Csontos 
István. - Van olyan cicél
anya.g, 4mit csak eg11= �
het melegíteni. Ha egy me
leggel nem készül el a kívánt 
mun:ka,darab, akkor azt az 
anyagot már el kell dobni. 
Mostanában különösen sok a 
megmunkálásra kerülő ötvö
zött nemesacél Ezeknél az
után ugyancsak elő kell ven-

CsontoB István 

ni a brigád kovácstudomá• 
nyát. 

- Diesel-mozdonyok javí
tása kapcsán kerülnek elő• 
térbe a minőségi követelmé
nyek. Nagyon oda kell fi. 
gyelnünk a különböző mele
gítési időkre, újraedzésl hő
fokokra. Brigádunkban ezért 
most önszorgalomból felfris• 
sítjük a korábban tanult 
anyagismeretet, - mondta a 
brigádveretó. 

Közösségi szellemben 

Szóltak arról is, hogy a 
műhelyen kívül ugyancsak 
összetart a brigád. Jó alkal
mat kínálnak erre a szocia. 
lista brigádok klubjának ren
dezvényei, az üzeni által szer• 
vezett kiránduláaok, színházi 
előadások, a.melyre az asszo
nyokat is magukkal viszik. 

- Számunkra a csalá.diház• 
építés segíté:te máT szinte te1'• 
mészetes kifejezése a közös• 
ségi szellemnek. Amikor két 
éve építkeztem, igen sokat 
segített a brigád, s az egész 
műhelyi kollektíva is - em
lékezett Homonna;; János. -
Az alapozástól, a fürdőszoba 
beszereléséig szinte mindent 
magunk végeztünk. 

A segítés kölcsönös. Sorol
ták is, hogy Kovácsék még 
be sem fejezték teljesen az 
építkezést, de most már ké· 
szülnek Siposék ú! házának 
alapozására. Csontosék jövőre 

6Zeretnének családi házat épí
teni, Homonnaiék pedig a 
hanna<lJ,k szobával kívánják 
megtoldani a házukat. 

Az Állami Díjjal - ewen
ló részre megosztva. - 120 
ezer forintot kapott a Vörös 
OktóbeT brigád. Amikor meg. 
kérdeztük, mire költik, nem 
kellett fontolgatni-Ok a vá
laszt. 

- A házunkon még nincs 
vakolat, )ároát kell építeni, 
most már sor kerülhet a für
dőszobánk berende�re Js 
- mondta Kovács Vencel, 

- Tegnap vettünk egy hú-
tósrekrényt - szólt Romon• 
na;. János - és megrendel
tem az anyagokat a harma
dik szobához ••• 

- A telekv-'.isárlásra �k 
félre ezt a szép jutalmat 1s 
- mondta Csontos és hozzá
tette: - Siposéknak pedig, 
akik most kezdik a házala
pozást, éppen a l,egjobbkor 
jött a díj ..• 

Az erkölcsi ensmerés mel
lett - ezt elmondhatjuk - a 
legjobb helyre került ennek 
az Állami Díjnak az anyagi 
része is. Mielőtt el.köszönhet• 
tünk volna a há'"Om tűziko
vácstól, a br::gá.dvezetónek 
volt egy !<érése: 

- Tolmáesolja nevünkben a 
brigád köszönetét a magas 
kitüntetésért. - mondta. -
Az Allami Díjban egész üze.. 
münk elismerését látjuk és 
mindazok megbecsülését. akik 
a nehéz fizikai munkában, a 
vasúti szolgálat gyakran Igen 
nehéz körülménvei kö1.ött, ve
lünk együtt helytállnak. 

Lőrincz János 
kált a szeme körill, ahogy

,-
------------------------

megszólalt: 

s 

Dr. Csanádi György 
ÁLLAMI DÍJAS 

A hivatalos indoklás 
meglehetősen sz;'.°'.tSzavú: A 
Mc,,gyar Népköztánaság 
Minisztertanácsa Magyar• 
ország felszabadulásának 
28. évfordulója alkalmá
ból, a szocialista társadal
mi rend építéséért folyó te
vékenység során elért nagy 
jelentőségű tudományos 
eredményei elismeréséül az 
Állami Díj I. fokozatával 
tünteti ki Csanádi György 
Kossuth-dí;a.s akadémikust, 
a Budapesti Műszaki Egye
tem egyetemi tanárát, köz
lekedés- és postaügyi mi
nisztert ci közlekedéstudo
mány elméleti fejlesztésé
ért és annak ci gyakorlat
ban való elter;eszté
séért ••• 

Mit takar ez a valóban 
rövid indoklás? A közle
kedéG, mindenekelőtt a 
vasúti közlekedés szolgá
latában eltöltött hosszú, 
eredményekben gazdag 
életutat. 

A mémöki ée a közgaz
dasági mérnöki oklevél 
megszerzése után, 1929-ben 
lépett 4 Magyar Allam
=tak szolgáTatába. Mint 
fiatal mérnök, az építési és 
pályafenntartási szolgálat• 
nál évekig különböző épí• 
tési és fenntartási munká• 
kat tervezett és irányí
tott Képességeinek kibon
takoztatására a felszabadu
lás után nyílt igazán lehe
tőség. Mint építész. előbb 
a szétrombolt vasút hely
reállításában, üzemének 
megindításában végzett ki• 
emelked6 munkát, majd a 
pécsi vasútigazgatóságot 
szervezte újjá. 

Munkásságára a közle
kedés akkori irányítói ha• 
mar felfigyeltek, s 1941-ben 
a Közf.ekedés- és Postaügyi 
Minisztériumba helyezték, 
ahol a vasúti -műszaki osz
tály vezetéret brzták rá. 
Két évet töltött ebben a 
beosztásban, amikor újabb 
feladatot kapott. A Vasúti 
Főosztál'II vezetó;évé, ma;íd 
a Magyar Államt>!l-•u.tak ve
zérigazg,ató;ává nevezték ki. 

Csanádi György vasűti 
szakismeTet.ei és addigi ta
nulmányai alapján tooábl> 
folytatta már Pécsett meg
kezdett tudományos mun
k.á;át. Tanulmányozta, ele
mezte a korszerű vontatá. 
si nemek, a villamos- és a 
Diesel-vontatás múszakl, 
üzemi és gazdasági para• 
méterelt. Később ezek alap• 
ján kijelölte azokat a kere
teket, amelyek e vontatási 
rendszerek alkalmazásának 
határsávjait meghatároz
zák. E rész.letproblémák 
mellett, szorgalmas kutató
munkával feltárta azokat a 
feladatokat 1s, amelyek a 
vasúti közlekedés rejtett 
tartalékait mozgósít.ották. 

A vasútüzem teljesítő ké
pességének fokozása érde
kében végzett kutr..tásai, a 
ki.ilönböz6 ismeretanyagok 
feltárása és szintetizálása 
terén végzett munkássága 
már akkor szorosan össze. 

függött az 1/!pítöipari és 
Közlekedési Műszaki Egye
tem vasútépítés és üzemi 
tanszékén 1951-ben egye
temi tanárrá történt kine
vezésével. Ez a kinevezés 
még nagyobb lehetőségeket 
biztosított a kutatómunká
hoz. 1955-ben „A ;ármú• 
park gazdaságos üzemel• 
tetésének egyes khdései ci 
vasúti áruszállításnál" eí• 
mű doktori disszertációja 
alapján a Tudományos Mi
nősítő Bizottság a műszaki 
tudományok doktorává 
nyilvánította. 

A közlekedés számára új 
utat mutató, alapvető tudo
mányos megállapításai ha
tárainkon túl is nagy ér
deklődést kelte :tek. 1959• 
ben Prágában a Csehszlo
vák Tudományos Akadé
mián, ezt követően a bu
karesti és temesvári mű
szaki egyetemeken tartott 
el6adásaiban ismertette 
eredményeit. 

A hazai közlekedéspoli
tika alapjait megteremtve, 
munkásságát azoknak a 
problémáknak a feltárásá•, 
ra koncentrálta, melyek W!l 

egységes közlekedés két fö• 
ágazatának a vasűtl és köz• 
űti közlekedés műszaki, 
üzemi-gazdasági kapcsola
tainak s kölcsönhatásainak 
tudományos elemzését igé
nyelték. A közút és a Joor-
&Zenl közlekedés című ta
nulmányában a közúti köz
lekedés helyét és szerepét 
határozta meg. A városi 
közlekedés fejlesztésének 
irányait pedig az egységes 
közlekedéspolitika koncep.. 
ciója szempontjából foglal
ta össze. 

ltrtékes, tudományos 
munkássága elismerése-
ként a Magya.T Tudomá
nvos Akadémia 1970. feb
ruár 4-én tartot közgyű
lése az Akadémia rendes 
tagjává választotta. 

Dr. Csanádi Györw k""oz
lekedés- és postaügyi mi
niszter munkásságának váz
latos ismertetéséből is ki• 
tűnik: a felszabadulás év
fordulója. cilkalmából ka.· 
pott Állami Díj negyedszá
zados tudományos tevé
kenységének mélt6 elis
merése. A magas kitünte
téshez ezúton is gratulá
lunk. 

Visl Ferenc 

' kintjük, hiszen bármikor vis;,,. 
uajöhet hozzánk 

- M� hol van Sipos Ist
"6n'! - kérdeztük. 

- Ne� sem a gyermek• 
kori álmom valósult meg a 
tiizikovács szakmunkás-bizo
riyítrá-ny megszerzésével. Itt 
volt hely, amikor felvettek, de 
azu'{m, ahogy beletanultam, 
a tüzes vas. mint a máITTtes, 
engem is megragadott. Pedig 
máshol is dolgozhatnék, hi
szen sza�más gépkocsivezetői 
jo�osítványom van. s gépko
csi-üavintézó vizsgával is ren

A prilis 2-án, a felszabadu-
lási ünnepségen szobrot 

a1,attak Dunakeszin, a MA V 
Járműjavító Üzemben: olyan 
szobrot, amelyet saját munká
suk, egy fiatal lakatos készí
tett, ott hely,ben, a mű.hely 
pen. Az eseményt jelző hír 
jelkép is egyben: mutatja az 
alkotás, a munka szabadságát; 
azt, hogy a szocialista vállala
tok támogatják a tehetség ki
bontakozását, az -.gyén és a 
közösség javára. 

Kalapáccsal és yésővel 
Fehérlik, fényes szikrákat sz6r 
:róla a napfény. 

Itt, a konyhán dolgozik Czi.
negéné. Friss házasok, két hó
napja volt az esküvő. Azt 
mondja a férj: felesége avatás 
után láttci meg a szobrot, szín• 
te uto!s:ínak az iizembelielc 
közül, s napközben sem te
kintgethet ki, hogy lássa - de 
tetszik neki. Mások, a munka
társak csipkelödtek egy kicsit, 
ki (gy, ki úgy, hiszen az ízlé
sek különbözőek, s az embe
rek sem egyformák. De végső 
soron mindenki sajátjának ér
zi kissé, ha nem Is ők alkották, 
de közülük való ifjú. akit 
gyerekkora óta ismernek. 

- Pillanatnyilag betegállo
má.nvban, mert megsérült a 
bokáj,i. 

Amikor eredményeikröl 
írerdeztük a brigádvezetőt, a 
szerszámosszekreny polcáról 
elővette naplóik vaskos köte
teit. Fél napig is lapozgathat
tunk volna bennük, inkább 
arra kértűk Homonnai Já
nmt. röviden fo,glal.ja össze 
eredményeiket. 

- Vzemünk első szocialista 
brigád;ai so,-ában alakítottuk 
meg mi is, 1959-ben a Vörös 
Októbe1' brigádot. Akk!n' még 
• ;ármú;,ivít6 mostani szb
titk6ra, Szabó Károly volt a 
brigádvezető. Az első szocia• 
list4 brigádoklevelet 1950-ban 
kaptuk. Ezután minden év• 
ben teljesítettük a mozgalom 
hármas követelményét és 
1970-ben már másodszor 
1tllfflÜk el az arany;elvényt. 

delkezem. 

Nem minden a jó kereset! 

Ki.i.lönösen nehéz fizikai 
munka a tűzikovácsoké. Nem 
véletlenül vezették be náluk 
a 42 órás munkahetet és most 
már a nvugdíi-l<orkedvez
ményt is. Mi az oka annak. 
ho"V ezek a munkában edzett 
férfiak más mest,,rsé<>et el 
sem tudnának képzelni a 
maguk s1:ámára? Nem 
o1va'l kérdés ez. amire ecy
szerúen meg lehetne adni a 

Czinege István Immár har
minc éve dolgozik a jármű
javítóban. Ide hozta a fiát is, 
aki már békében, szabadság. 
ban született, 1947-ben. Ltt 
volt ipari tanuló, 1965-ben 
kapta meg ;:, szakmunkás
bizonyítványt. Lakatos, a Wes
ting-fékeket javítja. 

- Három éve szobrászko
dom - mondja. - Találtam 
a szemétben egy rajzot, na• 
gyon megtetszett. . Elkezdtem 
rajzolgatni, akkor szólt Ka
tona Pista, hogy miéTt nem já• 

rok a szakkörbe. El 1s men• 
tem, de a szobrászat jobban 
tetszett.. Magam is meglepőd• 
tem, miket tudok csinálni. Az• 
óta már volt egy házi kiállitá• 
som is, 11 kisebb, márvány-, 
bazalt;.. és ólomszobro:nat mu
tatták be. 

Sződligeten lakik, Vácra jár 
gépipari technikumba. Most 
érettségi el6tt áll. sokat kell 
tanulnia. l(ülönös frigy: a gé
pek világa és a márvánv. 

- MelylkEé: szereti jobban? 
- Nem tudok killönbséget 

tenni. Hiszen kalapáccsal és 
vésővel dolgozom, akár féket 
javítok, akár szobrot faragok. 
Nagy szerencse, hogy lakatos 
vagyok, mert !gy a szobrászat
hoz való vés6ket is magam ké
szítem. Igaz, nincs még kifor
rott stnusom, csak keresgélem, 
próbálkozom. Bejárok P8$tTe a. 

szakkörbe, ahol adnak anya
got, gipszet, könyveket, és elő
adásokat is lehet hallgatni. 
Egyszer talán még a Képző
művészeti Főiskolára is fel• 
vesznek ••• 

Ifjú Czinege Istvánra fel
figyelt az üzemi párt- és szak
szervezeti bizottsá�. Biztat. 
ták: faragjon az ilzemnek is 
egy szobrot, adnak hozzá anva
got. És a fiatalember délutá
nonként, a reggel 7-tfil tartó 
munka után bennmaradt, hogy 
a szobor április 4-re elkészül
jön. Izmos, erős, kalapácsot 
lendítő munkást ábrázol. Ce
mentbe ágyazott márvány
zúzalékból készítette, tqb b 
mint ötszáz órát dolgozott 
ra;tci az elmúlt öt hónapban. 

Most már az üzem udva
rán, egy kis füves tér köze
pén, az ebédlő és az öltöző űj 
épülete között áll a szobor. 

s nem tudni: mire mszi 
még? A szakmájában és a 
szobrászatban egyaránt jövője 
van. Szívei,-en jár a Vasutasok 
Szakszervezete kt!pzömih:>észeti 
körébe, a budapesti Népszín
ház utcába, ahol segítséget 
kap művészi képességének, 
tudásának e�:nélyítéséhez. 

Paládl Jómet 



• 

A vörössapkás üzemmérnök 
- Hosszú volt az út, de 

megérte - ezzel kezdte be 
szélgetésünket Galántai 
Ferenc ilzemmérnök, ami
kor eredményes államvizs
gál után megkapta friss 
diplomáját a Közlekedési és 
Távközlési Műszaki Főisko
lától. 

De lássuk, milyen is volt 
ez a „hosszú út"'. 

A fiatalember - akinek 
a halántéka táján pár ezüs
tös hajszál is megvillan 
már a vasútforgalmi 
technikum elvégzése után, 
19 éves korában tette fejé
re a vörössapkát. Az ezt 
követő tizennégy évi szol
gálata közben nem volt 
olyan balesete, amelyért 
hibáztatható lett volna. 
Dolgozott pontosan, szor
galmasan, és csaknem 
szüntelenül tanult. 

1964-65-ben elvégezte a 
MAV-tlsztképző tanfolya
mot, majd levelező tagoza
ton a felsőfokú vasútfor
galmi technikumot. Ezután 
tette le az üzemmérnöki á1_ 
lamviz.sgákat. A Szakma 
Ifjú Mestere ltitüntetés 
ezüst fokomtát háromszor 
érdemelte !ti, és megszerez_ 
te az aranyat is. Munkájá
nak elismerését már a 
Közlekedés Kiváló Dolgo
zója kitüntetés is bizonyít
ja. Tagja a Petóft szocia
lista brigádnak, 1966 óta, s 
neki is része van abban, 
hogy a brigád elnyerte az 
ezüstkoszorús fokozatot. S 
ha még azt is elmondjuk, 
hogy Galántai Ferenc na
ponta Bácsalmásról jár 
szolgálatba Kislcunhalasra, 
s otthon ötéves kisfia és 
pedagógus felesége van, 
akkor érthetjük meg iga-
:µn törhetetlen akaratát, 
tettrekészsé ·t, hivatása 
iránti rajongását. 

- Mi adja mindehhez az 
erőt? 

Azt hiszem, hogy 
édesapám példája. ö szin
t ln vas11tas, állomásfőnök 
volt - hangzik a válasz. -
Harminc évig teljesített 
szolgálatot a MAV-nál. 
Sajnos, nem sokáig élvez
hette a ny11gdíjat; 1969-
ben temettük el őt . • •  

- &; most, a diploma 
megszerzése után, hogyan 
tovább? - kérdezem a 
mérnök-forgalmi szolgá
lat levőtől. 

- Jön az újabb, az igazi 
vizsga: a gyakorlatban 
hasznosítani mindazt, amit 
tan11ltam. érek során elsa
játítottam. Ezenkívül segí
teni kívánom a fiatalabb 
szolgálattevőket, s arra bá
torítani őket, hogy tartsa
nak lépést a magasabb kö
vetelményekkel. A technika 
rohamosan fejlódik, s ne_ 
künk, vasutasoknak Is lé
pést kell tartanunk a feJ
lödéssel. 

- S önmaga elégedett-e? 
- Feitétlenül. Keresetem 

megközelíti a 4000 forintot, 
ezenkívül a ruha,e ! látá.!. a 
szabadjegy sem lebecsülen
dő. De a 1egfontosabb, hogy 
szép hivatás a núénk, s 
érzem, hogy a társadalom
nak szüksége van ránk, a 
vasutasok helytállására . . •  

(iótb) 

MAGYAR VASUTAS 

JJlunkas::ervezés a gyakorlatban 

Ferencvárosban nem vártak 
központi utasításra 

Fontos tanácskozást tartot
tak márciusban az ország leg
nagyobb csomópontján, . Buda
pest-Ferencváros állomáson. 
A párt és a kormány határo
zatából, valamint a MA V ezek 
nyomán kiadott programjából 
eredő munka- és üzemszerve
zési feladatok végrehajtásának 
első eredményeit értékelték a 
résztvevők, és megtárgyalták 
a további teendőket. 

Az Ágoston Gábor szb-titkár 
elnökletével megtartott érte
kezleten ott volt az állomás 
egész vezérkara. Berendi Ti
bor állomá,íőnök vezetésével. 
Teljes számban megjelent va
lamennyi pártalapszervezet! és 
műhelybizottsági titkár is, 
ezenkívül minden szocialista 
brigádvezető. A budapesti 
igazgatóságot Bencze Lajos 
forgalmi osztályvezető képvi
selte. A munka- és üzemszei•
vezés eddigi eredményeit Is
mertető beszámolót Trecska 
János, a Keleti-rendező tér
főnöke terjesztette elő. 

Elórelátó szerve::éssel 

A térfőnök rámutatott, hogy 
Ferencváros a vasúti szolgá
lati helyek között szinte első
nek kapcsolódott be tat·aly a 
szervezési határozatok végre
hajtásába, anelkűl, hogy köz
ponti utasításra t.•árt volna 
Ezzel fü�I( össze, hogy már 
hivatkozhat is néhány kiemel
kedő eredményre. 

Az elmúlt esztendőben csak
nem megoldhatatlannak lát
szó problémákat ígért a he
gyeshalmi vonal átépítése 
miatt a Budapest-Ferenct>áros 

-Kelenföld közötti . zakaszon, 
valamint a Budapest-Ferenc
város és Budapest-Soroksári 

út állomások között elrendelt 
vágányzár. A munka körülte
kintő megszervezésével azon
ban mindkét időszakban sike
rült a vonatforgalmat a lehető 
legkedvezőbben megszervezni. 
úgyannyira.. hogy a forga
lom lebonyol!tásának tapasz
talatait tanulmányba foglalták 
a ferencvárosiak és me0küld
ték a budapesti igazgatóság 
Ill. osztál ának, hogy a Bu
daörs-Biatorbágy között sor
ra kerülő vágányzár megszer
vezésénél felhasználhatók le
gyenek. 

A munka gondos szervezésé
nek eredménye volt az "is, 
hogy - éppen az őszi forga
lom időszakában - nappalra 
lemondták a III. számú állo
mási tartalék mozdonyt. Csu
pán ezzel az egy intézkedés
sel 58 ezer lorintot takarítot
tak meg három hónap alatt. 
Ez adta az ötletet, hogy meg
vizs�álják: nem t•olna-e gaz

daságos lecserélni az 520-as 
sorozatú. guritószolgálatl 
mozdonyokat. Megállapítot-
ták, hO"Y a Jelenlegi hét 
520-as gőzmo7..dony helvett, öt 
M�2-es Diesel-mozdonnyal 
ii:en gazdnságo5.an lehetne 
dolitozni, lénvege!Oen növelve 
az állomás teljesítőképes-<:é�ét. 
Ezt a tanulmányt is mt>gküld
ték a III. O!<Zt.'ilynak. s ott 
már foglalkoznak is vele. 

Ilatékony inté::kedé el, 

Szervezési javaslatot dol
goztak ki a Keleti-rendező, 
annak idi!jén nem villamosí
tott IX., X., XXIV., XXV. vá
g nyának felsóvez-etékkel va
ló ellátá. ára A gazdasá
oouagi számítások szerint, 
ezeken a vágányokon jelen
leo évi negyedmillió forintba 
kerül a vonatok átállításával ------------ járó többletmunka. A meg

tézkedés bizonyult eredmé
nyesnek. Ezek azonban 
egyelőre nem képezik részét 
az állomás!ak nagy, átfogó 
szerve7.ésl tervének, hanem 
csak kiragadott problémákat 
oldottak meg. A nagy. átfogó 
szerrezést elgondolás kidolgo
zása az idén, januárban kez
dődött, miután megal.akitot
ták B11dapest-Ferenct•áros 
munka- és ii:emszerrezési 
csoportját, t·alamint munka
erő-toborzó irodáját, 

Igénylik a dulgo::ók 

javaslatait 

A munka- és üzem zerve
zók kikér! • majd a dolgozók 
véleményét, Igénylik Javasla
taikat. l\fost még merészen 
hangzik de s=erintiik nem 
lehetetl:n megtaullní annak a 
módját, hogyan lehetne lemo1;
dani a kirendelt dolgozok 
ígénybevételéról. az és.�zerűbb 
technikai és technológiai fel
tételek megteremtése után. 

A problfuna megoldásában 
nagy feladat vár a toborzó
irodára is, amely nemc:1;ak az 
intézkedési tervbe foglalt Ja
vaslataival mozdítja elő, ha
nem tevölegesen Is szervezi a 
kirendeltek saját munkaerö
vel való pótlását. Felkér
ték a szocialista brigádokat: 
otthoni környezetilkból hoz
zanak embereket a létszám
hiány ?Mgszüntetésére. A bri
gádok vállalá aikba Is beik
tatták ezt a feladatot és en
nek már most, a kezdetben 
is mutatkozik eredménye. Ki 
a fiát, ki a rokonát

_, 
1 merő

sét hozza Ferencvaro;sba, s 
van remény arra, hogy az 
akció mind hatál!osabbá vá
lik. 

Véd-e a védősisak? 
győző adatok ismeretében 
már mel! f<; tartottnk a négy 
vágány villamosítási munká
latainak műszaki bejárását. 

Behatóan foglalkoztak egy 
má i · az állomá sajátos 
h lyzetéből származó problé
mával i : az itt kereszteződő 
észak-<léll és a kelet-nyu
gat! elegyáramlás ügyével, a 
Ferenci·árost hátrányosan 
érintő, úgynerezPtt sarok
elegy-áramlás csökkenlésének 
kérdésére!. S?-ervezési intéz
kedések következtében az elő:ro 
évek .,sarokelej(y-forgalmft
bnn·• legurított 800-900 kocsi 
tavaly már 700-ra csökkent. 

A 57..ervezé6! feladatokat 
összegezó tanulmány két rész
ből áU. Az elsőben a saját 
erőből, gyorsan valóra ·válha
tó Javaslatokat. a másodikban 
pedig a hooszabb távon, fel
sőbb 1;zintű segít,;éggel meg
valósfthatókat foglalják össze 
és terjesztik nz illetékesek 
elé, a központi szerve7.l'-sl 
programba való bell!eszkedés 
végett. 

S•omorú példák - elgondolkodtató tanulsággal 

Sokan kérde:7Jk a kocsiren
dezók közül, hogy véd-e csak
ugyan a védősisak a súlyos ki
menetelil balesetek ellen. 
Pusztaszabolcs állomúsról pél
dául ezt írják: ,,Mi általában 
gyors mozgást végző dolgozók 
vagyunk • . •  , a baleseti statisz
tikából nem derül ki. hogy a 
sisak hány ember életét men
tette meg . . •  , ha tudnánk, 
hogy a védősisak jó és való
ban növeli a biztonságot. saját 
érdekünkben is használnánk.'' 

Az lgazsá hm tartozik. 
hogy ezt a balesetet olyan kö
rülmények okozták, amelyek 
néhány vonatkozá�ban eltér
nek a balesetek ál tnlános jel
lemzői tói. De még így is -
amint látni fogjuk - a védö
sisak használata a mulasztásol, 
orozata elJenére i életmentő 

szerepet tolthetett volna be. 

Tapintat ? 
Udvariasság ? 

doltam, hogy beosztottam ezt 
sértésnek vélné. Ebböl szem
pon ból Szabó Lá6zl.6 nagyon 
érzékeny lenn ű volt . .  Az 
állomásra körulbel ul  6 óra 10 
perckor érkeztünk vissza." 

Ezenkívül még több. ki
sebb-nagyobb szerve1.ésl ln-

A be61.ámolóhoz a tanáC8-
kozá részvevői közül sokan 
h07.zászóltak é!I figyelemre 
mélló javaslatokkal egés-iítet
ték ki az elgondolásokat. Több 
mint valószínil, hogy lesz !s 
awknak újabb eredménye. 

ú. z Ferenc 

A HATÉKONYABB EGYÜTT.MŰKÖDÉ ÉRT 
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A Magyar 

Vöröskereszt 

mintaszervezete 

A l\fagyar Vöröskereszt 
mintaszervezete oklevéllel és 
táblával tüntették ki a MAV 
Szak- és Szerelóiparí Főnök
ség vöröskeresztes szervezetét, 
múlt évi áldozatos, eredmé
nyes munkájáért. Az okleve
let és a táblát ünnepélye�n 
adta át Lukács József, a fö
nök--é� pirtszervezetének tit
kára. A kitüntetett szervetet 
érdemelt a X. kerületi Vörös
kereszt képviseletében Bicskei 
Dánielné méltatta. Parajdi 
Bertalan, a főnökség vezetöje • 
kitüntetéseket, jutalmakat, 
okleveleket, ajándékokat 
adott át a vöröskeresztes 
munkában különösen kitűnt 
alctivistáknak. Krempl Fe
renc a helyi szervezet titkára 
lelk�, szervező és agitációs 
munkájáért Gyöngy Gyula és 
Grácsin Zoltán 25-2:H,zörös, 
Bárczy Sándorné 20-szoros 
véradásért kapott jutalmat. 
Tizenkilencen s-:: swri, 5-
en pect;<! többszöri véradásért 
részesültek eJismer51x'n Több 
aktivistának vörö''.<ereszte<; 
törzs"árdájelvényt nyújtottalk 
át. 

Akár esett, 

akár fújt . . .  

A kötelességét mindig lel
kiismeretesen teljesítő vasuta
sok példaképének tekintik Za
laegerszegen a vontatási fő
nökség szertárából március 
31-én nyugalomba \·onult 
Bozzvai József raktárkezelő 
fóellenört. 

A köztiszteletben álló v 
tast négy évtizeddel ezelott 
i-ették fel ugyarwda munkas
nak, ahonMn moat elbucsú
zott. A negyven esztendő alatt, 
kevés kivétellel, naponta meg
tette az �� munkahely 
és a nagytilaJi lakás ktizöttl 
oda-vissza 50 kilométeres utat, 
amiből nYOlc kilométer (Nagy
til.aj és Pakod viszonylatában) 
mindig az ,.apootolok lovának"' 
jutott. Akár eső szakadt, akár 
hóvihar tombolt, öt mindenkor 
hajtotta a. kötelesség . , .  tgy 
múlt cl ez a négy évtized. 

A főnökség társadalmi és 
politikai él�ben a íelszaba• 
dulá,; óta tevékeny s-zerepet 
vállalt, s hosszú éveke:t át Jól 
látta el szaks2ervezeti bizalmi 
tisztségét is. Kétszer kitünte
tett kiváló dolgozó. akinek ér
demeit soha nem felejtik majd 
felettese! és munkatársa!. 

Marko J óz.sef 

Válaszoljanak az effajta kér
désekre a balesetek nyomán 
készített vizsgálati iraitok, az 
azokban rögzített események. 

Lezuhant egy ajtó 

Cel!dc>!,ölk állomáson tör
it.ént az egyik eset, február 11-
én. A rendező pályaudvaro•. 
üres fedett kocsikból állítottak 
össze egy szerelvényt a forgal
mi dolgozók. F.ste volt, 19 óra 
30 percet mutatott az óra, ami
kor H, 1. kocsirendező súlyos, 
jejsérüléses balese!et szenve
dett, mert védiidsak nélkül 
dolgozott. 

Az emlltett nap hajnalán az 
állomás 375. orozatú tartalék 
mozdonyát kiszolgáló 1 + 2 fo
nyi személyzet tagJai - Ka
menyiczki Gyula tolatásvezető, 
Bögös László és Szabó II 
László kocsirendező - az 5 
óra tájban érkező személyvo
natc.. .! mentek el otthonuk
ból szol;::álali helyükre. 1-elné
met állomásra. Erke1.ésük után 
a vonatkísérők melegedőhe
lyiségében találkoztak, s a 
szolgálat :negke7.déséig hátra
levő egy óra ala t becyújtot
talc, reggelit melegítették, ét
keztek, beszélge'tek. Közben a 
forgalmi szoli,:nlattevő is tájé
koztatta őket az el végzendő 
munkaműveletelu:öl, amelyek
hez várhatóan csak a 9292ib. 
számú vonat érkezése után 
foghattak hozzá. 

Ezek után - felrúgva min
den tiltó rende!k.?Zést - nyu
�odtan munkához láttak. A 
tervezett tolatá I tl"Úvelethez 
- hogy a IV. vágányon ha
cyoU koc ikat megrende7.zék 
- húsz perc állt rendelkezés
re. A mozdonyt ráakasztottál, 
a 17 kocsira, s a három vas
utas más-má� fékállá on elhe
lyezkedve jelzést adott a kihú
zásra. 

Ő sem hitte . . .  
Szocialista szerződés, gazdag· tartalon1mal 

A kocsiajtok behúzása köz
ben H. I. és egyik munkatársa 
egy nehezen múködó kocsiaj
wt talált. Kerítettek is mind
járt feszítövasat, hogy azzal 
mozdítsák meg az ajtót. Pro
bálkozásuk sikerrel járt, ám a 
szükségesnél nagyobb erő ha
tására a fedett 1,oe3i nehéz aj
taja a feL�ő tartókeretből vá
ratlanul kiemelődött. és lezu
hant. Parányi �,életlenen mú
lott, hooy össze nem zúzta a 
kocsirendező fe;ét. Ellenben 
a védösi ak ,;negmentette vol
na H. 1.-t a ba1esettől, vagy 
legalábbis sokkal ecnyhébb le
folyású sérülést kellett volna 
elszenvednie a védósisak hasz
nálata esetén. Dc mint mon
dani szokas : késő bánat • •  , 

Egy hónappal ezt megelő
zően Felnémet állomáson Sza
bó ll. LászZ.S kocsirendez?t 
érte tolatás közben olyan su
lyos baleset, hogy ebből kifo
lyólag január 27-én 2 órakor 
az egri kórházban meghalt. 

Mi történt addig? 
„Emlékezetem szerint úgy 

rémlik, mintha Szabó II. Lász
ló említette volna, hogy nincs 
cigarettája, tehát venni kelle
ne" - vallot n kihallgatása
kor Kamenyiczki Gyula tola
tásvezető. .,Nekem is akkor 
jutott eszembe, hogy egész 
napra nem lesz elég a cigaret
tám, így azt gondoltam, hogy 
együtt megyünk cioarettát vá
sárolni a helyi Italboltba, 
amely az állomástól körülbe
lül 8-10 percn11ire i•an. Ami
kor Szabó László a cigarettáJát 
megvette, egyú'.tal mindket
tőnk részére egy-.?gJI fél deci 
cseresznyét is kért. Az italt a 
k:IT'éros után már nem uta.,;í
tottam vi&s.za, mivel azt gon-

Csakhogy - mivel a moz
donyvezető a menelirányt te
kintve a jobb oldalon foglaLt 
helyet - a kocsirenrlezök szin
tén átmentek az ellenkezö ol
dalra. Ezt a szá:1dékot Szabó 
II. László nem tudta egy. ze
rúen megvalósítani, mert az 
általa eUoglalt fékbldé ajtaját 
(annak meghibásodása miatt) 
nem lehetett kinyitni. Amit 
ezután tett, arra csak követ
keztethetünk. 

A vizsgálat valószínűsítése 
szerint a késöbb meghalt ko
csirendező a kocsik lökhárí
tóján és csai,arkapcsán lép
kedve kísérelte mc>g az átju
tást. Tekintve. hogy január 
13-án az említett időpontban 
még sötét volt, a vas alkatré
szeket pedig zúzmara és jég 
tette csúszóssá, Szabó László 
a kocsik közé esett. Bal karját 
a kerekek levágták, dc halálát 
az esés közben szerzett fej
sérülések okoztrík, mivel nem 
dselte a 1:édósl.�akot. 

0 sem hitt abban. hogv a 
sisak életet menthet. amint 
a többi óvórendszabály Is -
melyek közül 1ó néhányat to
latásve7..etőiével együtt ugyan
csak megsértett. s &melyekről 
sokan mások szintén könnve
dén mr>((feledk"znek - a dol
gozók életét, testi énsé�ét védi 

Hegedűs Károly 

S1.ociall la munkaszerződés és politikai feladatokat egy-
aláírására kerillt sor április aránt tartalmaz. Ragadjunk 
10-én a Törekvés Müi-elődési ki néhány példát: 
Ház brigádklubjában. A szer- Az Északi járműjavító X. 
zödő felek; az :f'.&zak! jármú- villamosmozdony részlegének 
javító X. villamosmozdony- és dolgozói vállalják, hogy szak
fódarabjaviló részlege, a győ- mai segítséget adnak a von
ri, nvíregyházl. szolnoki, deb- tatási (őnökségeknek; a vil
receni vontatási főnökségek és lamos- és gépezetes munka
a Keleti Vontatási Fónökség. körben dolgozókat fogadják 
Cél: a hatékonyabb, jobb Budapesten, • egy-két hetes 
manka. az elvtársi, baráti tanfolyamokon megismertetik 
kapcsolatok elmélyítése. velük munkamódszereiket, le-

Hagyománya van már en- het&é::eket teremtenek a to
nek a mozgalomnak. Az első vábbképzésre. Ezenkívül 
szerződés 1970-ben jött létre technológiai leírások, ábra
az Északi járműjavító és a füzetek, kapcsolási rajzok stb. 
nyíregyházi vontatási' főnök- átadásával is segítséget nyúj
ség között. Azután sorra be- tanak a villamos- és Diesel-
kapcsolódtak az említettek. mozdonyok javításához. 
most lee.úJabban Debrecen és A vontatási főnökségek vál-
a Keleti. lalták, hogy a hozzájuk tar-

A találkozón értékelték az tozó. megh 'l-á.sodott, javí-
1972. évi munkát. s megálla- · tásra küldött mozdonyokról 
pították, hogy vállalásaikat pontos, megbízható „hiánylati 
maradéktalanul teljesítették. jegyzőkönyvet" adnak a X. 
Sokat tettek a mozdonyok részlegnek, hogy könnyítsék, 
gazdaságosabb javítása érde- gyorsítsák a javítást. A moz
kében. kölcsönösen segítették donyok üzemeltetése közben 
egymást. múhelylátogatásokon szerzett tapasztalatok.ró! sz!n
vettek részt. hogy jobban meg- tén tájé: .. �tatják az Ü7..emet -
ismerj�< egymás gondjait és ne kelljen sok időt tölteniük 
eredményeit. Ahogy az egyik a hiba keresésével. 
felszólaló mondta : ,,A szak- Jó volt látni, hallani, valaszervezeti zászló alatt kibon- mennyi szerződő fél őszintén, takozott mozgalom elérte cél- igyekvően kereste azokat a ját". lehetőségeket, amelyeknek k!-

Az új szerződés még gazda- aknázásával segíthetnek egy
gabb, tartalmasabb, mint a másnak, s ezzel - közvetve 
korábbiak voltak. Termelési - az egész vasútnak. Persze, 

vannak olyan tervek is. ame
lyek még nem kerülhettek be 
a szerződés hivatalos szövegé
be. Például: az Északi X. 
ré.izlege 17aranciát szeretne 
majd �·állalni, hogy a nagy
javításra érkezett t·itlanymoz
donyokat a jövőben 21 napon 
belül kiadják. s gyorsítják a 
fődarabok kiadását is. 

Túl a termelési. gazdasági 
kérdé eken. sok mas 1s szóba 
került. Megint csak néhány 
kiragadott példa : a zolgálati 
helyek pártalapszervezetei -
előzetes meghív s, megszerve
zés alapján -. kölcsönösen 
ellátogatnak egymáshoz a tag
gyűlésekre. Ugyanígy a szak
szervezeti taggyűlésekre _ii; 
elmennek az zh-tagok, illet
ve a mühelybizottságok tag
jai. A vasutasnap tiszteletére 
pedig közös sporteseményeket 
szerveznek. 

Érdemes még egy javaslatra 
felhívni a figyelmet : a von
tatási telephelyeken gyüjtsék. 
össze a politikai, müszaki és 
történeti adatokat. száz évre 
visszamenően, mintegy vetél
kedőszerüen. Az összegyült 
anyagot képeken. tablókon. 
esetleg vándorkiállitáson be 
lehetne mulatni. Az eredmé
nyes gyűjtőmunka minden
képpen gazdagítaná a magyar 
vasút fejlődésére, történetére 
vonatkozó ismereteinket. 

P. J. 
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K O C S I R E N D E Z Ő K  
Lámpájuk villog, ahogv száll és lendül 
a sötétben, fekete szerelvmv 
közeleg, - fék sfr, ütközök csattognak, 
s füttv hasit át az éjszaka csendjén. 

Leng6 lámpájuk fén11köröket rajzol. 
Messzire néznek zöld, piros s:emek: 
a szemaforok: s a messzeség fölött 
rárakozó csillagok fénvlenek. 

Fazekas LaJos 

U TA Z Á S  
Roha!Oá tájait -
Tele futó fákkal, 
Sürgön11os::lopokkal. 

Mezet bölcsl>k, legelészö csordak, 
Alldogáló emberek: gyorsaságni kelve. 

Városok, falvak üzeneteit 
Euv es.Scsepp hozza ablakunkig, 
Melv az elmosott álmokat kicsuoo.rja. 
S Újra fén11esen robogunk. 

Kígyózó óriás a vonat, 
Mely határokat elszabdalt•a 
Száguldva rohan a holnapba, 
S a meggörnyedt rögöket 
Kanvargó teste áthidalja. 

A tájak csodálalát egy kávé, 
Ew ,zendvlcs megtöri, 
Es megújúló bókot ad lcedwnknek. 
Ismét új tájak tűnnek fel, 
Mfg az emlékek oszlopsora 
Soha nem vé.,z el . . •  

V Katalin 

FAVÁG Ö K  

(Apámnak) 
Csak ok érzik a szelló vas-öklét 
madarak szavait -

balta akaratát -
rönkök öleU$ét -

fucek fülelését - gyökerek azi11-
1:eré et -

a törzsnek ráncaU -
tapossák az egvmásra hullt füvek 

levelek szárnvait 
11záraz-kdnnyeket csikarnak -

a gép belemar a Testbe 
i,allvak rikkancsként bújnak eló 
jajgatás-könnyek ostroma auhan 

- orauk átfogója -
k ők érzik a szell6 vas-ok 

madarait r.zavait -
balta akaratát -

rlmkök ölelését -
fll1.·ek fillelését - gyökettk iv-

1le'Tését -
a tÖTZS1W!k ránaút -

m· L- zló 

Bélszínszelet Budapest módra 
Szakács-, cukrász• és le/szo/gáló-tonulók ,ersenye 

az lltasellátónál 
Otvenket I ny C!S fiú, tizen

nyolc másodéves és harminc
négy harmadéves sza
kács, cukrász és felszolgáló ta
nuló versenyzett a:>: Utasellátó 
Nyugati pályaudvari ttermé
ben. A kétnapos versenyen, 
március 27-28-án neves szak
emberek: Bori István, Csepeli 
János, Rudnal János cukrá-

zok, Turós Emil, Tüdös Jó
% ·ef, Máté János szakácsok, es 
Földi lmre, Székely lmre, Pe
te Jenó fel. zolgáló-mesterek 
elölt mutatták be tudásukat 
az Utasellátó Vállalat !eg
l'íabb, leendö szakemberei. 

A budapesti és vidék! kiren
deltségek, éttermek tanulófe
lelósei gondosan feiké zltették 
a gyerekeket. A t·ersenyen 
e ak azok vehettek részt, akik 
4,5-es tanulmányi átlagnál 
jobb eredménvt értek el az is

kolában, magatartásuk példás, 
és a vállalati KISZ szervezet 
ajánlotta óket a versenyre. 
Gyöngébb tanulmányi átlaggal 
csak azok jöhettek sz.ímltásba, 
akik szakmájukban feltllnően 
jól képzettek. 

Csak egy p "]dD arra. mi 
mindent kellett ezeknek a 
gyerekeknek ,.bemutatni". A 
harmadéves szakácstanulók 1 5  
menüjéból egy !gy hangzik: 
derített p'.tl11ásleres. bélszhi
szelet Budapest módra. Gun
del-palacsinta. s méri elméleti 
tételként hozzá : hogyan kell 
kiC60ntoz:ii a serté kara lt, s 
hogyan lehet felha!!'Ználnl. 

A harmadéves felszolgálók a 
verseny végén még négy dfsz
asztalt: egy büfé, egy eskilvl>i, 
egy szilt•eszteri és egy diplo
mata asztalt i megterltettek, 
ll?en •·�•:·zerűen. A z üri :<7.l
gorú. de l11:azs,11?os ltélele után 
a g •özteseknek és helyezettek-

nek Vámo, István, a vállalat 
kereskedelml igazgatója adta 
át a díjakat. A tanulóverseny 
minden résztvevóje emlék-ok
levelet kapott. 

A felszolgáló tanulók kö7.ill 
Egyed József (III. éves), Pölcz 
Piroska és Nag11 Tibor (II. 
éve ek, mindkett6jilk tudása 
egyform n nagyszen1nek bizo
nyult), a sza ácstanulók kö
zül Csányi Tibor (II. éve ), 
Horváth Tamás (III. éves), a 
cukr ztanulók közül J)E'dig 
Gábris Erika (II. éves) és Bu
csányi Zsuzsa (III. éves) sze
rezték meg az el6ó helyet. 

A verseny rendezésével kap
csolatban el kell még mon
danunk, hogy az Utasellátó 
<.olgozói : mindenekelött dr. 
Gróf József személyzeti Igaz
gató, Dankó Andrásné oktalá i 
elóadó, a termelési és értéke
sítési osztály apparátusa sok 
szeretettel, gondoskodáissal kí
sérték figyelemmel a legifjab
bak felkészülését. Mint a ver
! -iv után elmondották : a jö
r6ben is szeretnének nagyon 
;ó kapcsolatot fenntartani a 
szakmunkásképzö i.�kolákkal. 
s a versenytételeket Is úey 
ál'' ották össze, hogy előké
�zítsél!= a gyerekeket a szak
munkásvi7.sgára. 

A tanulóverseny szép szín
foltja volt annak a megemlé
kezés-sorozatnak, amelyet az 
l �n ünnepelünk: nevezetesen 
a fóváros 100, s az Utasellátó 
Vállalat 25 éves jubileumát. 
Nem véletlen, hogy részt vet
tek a fiatalok vetélked6jén a 
KPM. a Belkereskedelmi Mi
nisztérium oktatási fóosztálva, 
a KereGkedeJmi és Vendég-
1-átóioar' Szakközépiskola kép· 
viselői Is. 

R. J. 

MAGYAR VASUTAS 

A szegedi igazgatós6g 

növeli a konténeres áruszállítást 
M nd zéle-sebb korben nYer

neK alkalmaza.st a szegedi 
igazga tósag terület.én is az 
áru z!.tllíttt,; korszeru módsze
reJ. Zlősegitette ezt, hogy az 
utobbi két évben a Központi 
Szállítási Tanács a befizetett 
kocslállru;-pénzekból H,5 mil
lió forintot juttatott a sze;:edi 
területre az áruszálLitás kor
szerú ·itésére„ 

Jelentős fejlesztési és szc r
vezési f lauatként került meg
valósításra a kö1.epe méretu, 
5 tonn • zállítótartályok vá
r Bzi forgalma. Szeged-Ti
sza pályaudvaron 1972. áprl
lis 10-en kezdtlk me" a , zál
lílótartülyos forgalmat Szeged 
-Budapest, illet\'e Misk-0lc, 
Debrecen, Gy6r · · Szombat
hely \'I zonylatokban. /\z el
múlt év vé:!élg „ zesen 932 
kBzepes mérctu szállítótartály 
érkezett �ze"edre es 48!J In
dult r kottan az említett hcly
é,zek kllzöttl for�a!omb n. 

Ezt a kBzel 9 havi forgalmnt 
értékelve m ál apitható, hog,/ 
még nem a l,övetelménl/í'knek 
mepfelelöen alakult a .szállf
tót.artályos forpalom. A7. érke
:r.ett kont.énereknek legalább 
80 százalékát rakva kellett 
volna „fordllanin Szegeden. A 
múlt év végére már sikerült 
jobb eredményt elérni ebben 
a vonatkozásban Is : a konté
ner b[ztató térhódítá.sát jelzi, 
hogy dt'c b ben már az ér-

kezett 109 konténerrel szem
ben 11-1 k.onténert rak.lak meg 
áruval Szeged-Tisza pályaud
varon. 

Jl,liután a vasút a beiföld1 
darabaru-sz.illit.ást a Volán 
vállalatoknak adta át, a kis 
szállitotartályok forgalma a 
szegedi igazgatás� területén 
i · csökkenö tendenciát mutat. 
A kis konténerek már csupán 
az ónkezelésú árukilldemé
nyeknél, illetve a nemzetközi 
forgalomban kerülnek fel
ha,·ználá,ra. 

A cél az, hogy az álta!áno 
fuvaroztatói ig nyeknek job
ban megfelelő vasúti konténe
rek forgalmát növeljük. A 
szegedi igazgatóság terill0tén 
eztrt az tdén a meglevö 269-

ről 509 darabra nö1•elik az 5 

tonnás szállítótartályok s:á-
m-0t. Alfogó piackuta ó 
,zervezó munkával ig ·ekez
nek növelni e7ek felhasználá
. i körét Szegeden, s a város 
40 kilométere.« körzetében. Ez 
l•v közepétól terve?:ik belndl• 
tani B,6,késcsaba ál!om�oon és 
korze ébt>n l:<1 az 5 tonn � kon
ténerek !elhasználé•ával a vá
roskBzi gyorsforgalmú áruszál
lftást. Ennek érdekében a piac
kutató, szervező munka már 
megkez.dődött. A konténerek 
el- és felfuvar<misáról máris 
tárgyaltak a helyi közúti fu
varoro partnerrel, a 8. 57.Amú 
Volán Vállalattal. 

Vándorzászlót nyertek 
Máté zalka város 1an csa 

tavaly :fe ·érte a helyi válla
latokat, Intézményeket, la
k g minden retegét, hogy 
tli dalml munka!elajé.nlá
sokkal J rulj nak hozzá a vá
ros f jlesz.t éhez. A felajé.n
láso t ljcsltését a köz.elmúlt
ban értékel a tanács v 
hajtó biz t ga. 

µ 1úi .helyed l t l'6 

11ándorzászló& é.s a dicséró ok• 
levclee McUéizalka vcuúti 
=mópont dolgozói érdemel
ték kl. 

A vasutasok által a város
nak nyújtott segítség el!sme
réle nYlvánult mee abban i 
hogy Dévényi Gyula, a debre
ceni Igazgatóság I. osztályának 
vezetője a társadalmi mUJ1ká
sok aro�!ak l t k pta. 

Mindig töl;>bre vágyott 
EGY' NÓI FORGALMISTA PORTRÉJA 

Mo.olygós, nyfit tekintetű 
s zony Kenyeres Ferencné, 

Franciavág:1s állomás forgal
mi zol álattevóje. Egyszen1, 
családj t szerető édesanya. A 
vasút szeretetét éd pjától 
örokölte, old hosszú évekig mo
torvczclőként teljesített szolgá
latot. 

Fizikai munkásként kezdte 
immár huszonhárom e ztende
je. De mindig többre vágyott. 

gárda ezüstjelvényével együtt 
a Közlekedés kiváló dolgozója 
kitüntetés tulajdonosa lett. 

Kisleánya jelenleg e észség
ügyl pillyán tanul. Gyógyító 
munkával, szüleiéhez hasonló 
lelkesedéssel !12:eretne hozzájá
rulni a vasút eredmény mun-
kájához. Tőtb Jáno n6 

f anuljunk nyelveket! 
z utóbbi dóben egyre gyakrabban ha:Jlunk, olvasunk a 

A do! �ozók szabad idejének jobb k.Lhasználásáról. A aza.
bad° ídö növelése egyre nagvobb számban és mértékbe� 

é1·inti a vasutas dolgozókat is. Ezért időszerű kissé �� 
ben foglalkozni - többek kö:z.ött - az Idegen nyelv............,. 
haszna,,,· gaval. . • . 

Ha tár-gyilaizosan vizs�áljuk a kérdést, sokan nem lS túl
ságosan nagy !dőráforcUt ssal. tökéletesíteni tudnák az isko
lában vagy máshol meg,·zerzett alapfokú nyelvismereteket. 
A jó tankönyvek, a rádió, a televízió, a tanfolyffl:lok, a klubok 
1 · seglt.ségünkre lennének. Sajnos azonban az ldohlány, a for
duló szolgálat vagy má,; okok miatt háttérbe szorul a tanulás. 
Sokszor arra «ondolunk. hogy minden idegen nyelv tanulásá
hoz különleg� nyelvtehetségre lenne szükségünk. Pedig nem 

így van/ 
Két! égtelen, hogy a.z ecyre gyakoribb „e�yn_yel�" �

csak korlátozza az egre: emberek múvelődés1, tájékozódási 
igényeit, sót, számos esetben boldogulását is, hanem gyakran 
Idegenforgalmi, kereskedelmi, kBzlekedési, kultur.ális ka�
latainknál I nehézséget okoz. Külön érték és szinte nélkulöz
hetetlen az egyén és a közösség részére a. nvelvtud.á.s. Ezért 
kell arra buzdítani akit csak lehet, hogy tökéletesítsük nye!vis
mereteinket, amennyire esak lehetséges. Modern ember a mo• 
dern vl!dgban szinte ,iem is képzelhetö el idaaen n11el11tudás 
r.élkUl. Ez alkalommal a már megkezdett nyelvtanulás folytatá

.-ra valo óSzt.önz : mellett külön fel kívánjuk hívni a 
!i0yelmet az egyre inkább terjedő nemzetközi nyclv-

re. Az eszperantó egyszer1í, logikus nyelvtanával, az ismert 
clön11e1t,ekbol merített szókincsével ma már elismerten a leg
könnyebben cs a legrövidebb id6 alatt elsajt!tlthatQ nyelv. 
Gondoljunk atTa, hoey,, a Tankönyvkiadó Vállalat „Tanuljunk 
nyelveket'' sorozatban csak 1959 és 1968 között 7 kiadásban, 
több mint 5000 példán11ban megjelent Eszperantó n11elvkön1111 
- számos más kiadású nyelvtan, zótár és egyéb tansegédlet 
f<rgalomba .hozá,;a mellett is - csa.k:nert\ teljesen elfogyott. 

Sok olvasónk előtt ta.1án nem ismere�. hogy az UNESCO 
az eszperantó nemzetközi nyelv h!veinek a világ minden tá
járól gyújt.ött 16 millió alá.írással ellátott beadványára hatá
rozatilag elismerte e nyelv gyakorlati értékét azzal, hogy tá
mogatja célkitűzé<;eit és javasolja a tanítását az iskolában. 
mert ezt a k-ulturális kapcsolatok és a békés építés kit11-nö 
uzközének tartja! 

Ma már világszerte, így hazánkban Is, sok ezren tanulják 
a nyelvet .iskolá'kban, :!Skolán kívüli o�t::\sok, tailfolyamok, 
szakkörölc keretében. A Szakszervezetek Országos Tanácsa 
felügyelete alatt működő Magyar Eszperant.ó Szövetség (1081. 
Budapest VIII., Kenyérmez6 u. 6.) szervezésében úgyneve1.ett 
,,Non Stop" levelező tanfolyam is működi ·. mely a tanuló tet
szése szerinti ldóbeoszt sal való tanulásra nyújt lehetőséget. 

B azánk csaknem minden városában, nagyobb falujában 
- rends2lerint a kultúrházakban is - vannak tanfo
lyamok. A vasútii,aZuatósáyok uékhel11eln és a nagyobb 

oosútl gócpontokon vasutas szakc.•oportok is m-llködnek, me
ly a7. érdeklődőknek felVilágosí� a tanulni óhajtóknak 
leMt&;é,get, seg{ • et biztosítanak. A haladó fokú tanulás 
t.anitá..-; céljaira szépirodalmi, 6Zllkmal folyóiratok, könyvek, 
előad k, különböző szintű vizs�a- és államvi7.sga-lehet69é
gek (főiskolai 1$ egyetemi szaktaruírkép?.ést is beleértve) áll 
az érdek.!ódók rendelk.ezé;ére. 

Rövid �tán már baráti le l<!2lés sz tt lehe-
�•é;-q;,u�11.:.•�•�r�rmaban . ,�,.,,,.,_..., vasutas 
eszperan l könyvtár (Budape.•i VI„ Benczúr u, f.1.) 
ml.nrlen csütörtökön 17-21 óra köi.ött kereshető fel. 

A XVII. évfolyamába lépett Hunga-ra Fervojist,i M<mdo 
eszperantó nyelvű szakfolyóiratot minden. nz e�ra!ltó nyel
vet beszélő vasutas dolgozónak kívánság.va díjmentesen kül
di a vasu �ntó szakosztály (1061. Budapest Vl., Nép
köztársa ág útja. 75,). 

A íelszab3duuís óta a magyar eszperantisták Is részt vesz_ 
nek e as.zervezetek munkájában. A Vs: utarok Szaksrervezet,e 
anyagi és erkölcsi támogatásával a vasuUlSOk is hozzájárulnak 
hazánk gazdasftgt és !kulturális téren elért eredményeinek is-
merteiéséhez. 

T all1.lljunk tehát nyelveket tanuljuk a nemzetközi nvel-
vet, az eszperantót, hogy minél több ország fiaival létesft

hessünk közvetlen baráti kapcsolatot, 1 ·mcrtessük és ismerjük 
meg egymást. EzmJ. is elósegitjük a békés egymás mellett élést, 
fokooottabb együttműködést, a békét! 

Dr. B e  

Szorgalmának eredm nyeként r---------------------------------------

1952-ben megszerezte a „piros 
sapka" �,fselési ;ogát. Fele!ó. -
ségteljes munkájáról m lyról 
fakadó elégedettséggel beszél. 

- Az eltelt érek alatt át
éltem n�hánv meleg pillana
tot - mondj:i mosolyogva -. 
A 1•a1tlh szolgálatban eltöltött 
éveim fs feljogo !tanának 
k8nnyebb munkakörre, de a 
forgalmi szolgálatot nagyon 
neretem, hicatásomnak teJ;in
tem. 

A csal dban van m g egy 
forgalmi szolgálattevő, a férj. 
A napok, hónapok múlásával 
számtalanszor adták-vették át 
egymá tói n szolgálatot. A h1-
vatalo formaságok után min
dig szentelnek néhány percet 
az otthonnak. A hazamenni 
készülö házastárs a nolgálat 
átadására! átveszi a családon 
belilll teendóket. a háztartt!s
sal, a gyermek ellátásái·al l,ap
csolatos napi gondokat. 

Kenyeresné hivatástudata 
nemcsak a szolgálat ellátá•á
bnn tükröződik. A fiatalok 
munkájáért Is felelősnt!k érzi 
magát. Tudását, tapasztalatait, 
és a munka Iránti szeretP.tét Is 
Igyekszik átadni. Ha fiatal a 
váltóti1r . többször i� ,,átnéz" 
az 611omdsra, hogy a?. esetle
ge nehé:zségeken átseg!tse. 

Munknkörl �s anyai kötele.�
ségén túl, mint a szakszeri·eze• 
ti blzott.,ág n6felelöse, a nödol
go:zók érdekeit ts képi-!seU. Az 
évek . orl'in társadalmi munka
órák százai sorakoznak fel 
swrgaima jeleként. Elismerés
ként miniszteri dicséretben ré
szesult, majd 1971-ben a törzs-
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• MAGYAR VASUTAS 

A színvonalasabb 

honvédelmi 

nevelésért 

NEGYEDSZER A SZOT-TORNÁN 

Alakul a vasutas ifjúsági válogatott 

A vasutas-szakszervezet 

Tehetségkutatás a hat igazgatóság területén - �prilis közepétől 

kéthetente k'öz:ös edzések 
szombathelyi területi bizottsá
ga, a vasútigazgatóság, vala
mint az MHSZ Győr-Sopron, 
Vas, Zala és Veszprém. me
gyei vezetősége március utol
só napjaiban megállapodást 
í1't alá Szombathel11en a hon-
11édelmi nevelés összehango
láaáról, hatékonvabbá és 
eredmén11esebbé tételéről. 
Egyebek között megállapod
tak, hogy az ifjúság körében 
fokozzák az elméleti és gya
korlati honvédelmi tevékeny
séget. Annál is inkább, mivel 
e korosztály a vasutas dolgo
zók negyedrészét teszi ki. 

Az Igazgatóság területén 3 
tartalékos és 5 lövészklub 
működik, s a jövőben újab
bakat alakítanak. Több tíz
ezer forintot fordítanak ezek 
berendezésének korszerúsíté-
16ére, fejlesztésére. A külön
bilző tanfol11amokon 1974-től 
fokozatosan be�•ezetik a hon
védelmi témák oktatását. Eh
hez az MHSZ előadókat és 
112emlél tető eszközöket ad. 

A vasutas mű'Velődési In
tézményekben honvédelmi té
mákról előadásokat, kiáll!tá
sokat rendeznek. Szombathe
lven rádíósklubot hoznak lét
re. A fegyveres szervekkel 
rendszeresen találkozóka' 
rendeznek. 

Sz. T. 

A gyöngyösiek 

kupát nyertek 
Gyöngyös vároo nagy szü

löttjének, a Magyar Tanács
köztársaság mártírjának, Ne
mecz Józsefnek az emlékére 
az MHSZ K1tér6gyári Vasuta 
Lövészklub március 24-25-én 
megrendezte a „Nemecz Jó
zsef Lövészkupa" versenyt. A 
ven;eny országos jellegét 
nyolc I. osztályú klub részvé
iele bizonyította. 

Az idén negyedszer rende
zik meg a SZOT nemzetközi 
ifjúsági labdarúgót:irnát. Az 
eddigi tornákon a vasutas vá
logatott kiemelkedő szerepet 
játszott: két izben is eln11ert1? 
a kupát. A sikerek elsősor
ban a gondos kiválasztásnak 
és az alapos felkészülésnek tu
lajdoníthntók. 

Az eredmények 
kökleznek 

A vasutas-válogatott felké
szítését az idén is S1mon11i Fe
rencre, a BVSC volt fedezeté
re bízták, aki jelenleg a 
BLASZ Ifjúsági válogatottjá
nak kapitánya Is. Az „elért 
eredmények köteleznek" -
alapon Simonyi már az elmúlt 
évben elkezdte a?: idei tornán 
szereplő csaoat kiépítését. Sőt, 
amint mondja: 

- Elsórendii. felc:datomnak 
tekintem a vasutas-válogatott 
felkészítését tis ;6 szereplését, 
dc egyben ig11e1c�zem gondos• 
kodni a BL.1SZ-válogatott 
(elfriss!téséről, s m!ntiezeken 
túlmen6en néMny jó játéko�
�nl segiten! S/Íros! Lászlót. a 

maQ11ar ifjúsági vtilogatott ka
pit!inyát is. Kimondhatatla
nul örülök például annak, 
ho,nr a tavalvl SZOT-tornán 
győztes vasutasr«:matból öten 
i� tagial mo�t a váloi?•tottnn.k, 
Raocsák, l,azsá nvi. Törőcsik, 
Adám és Swbó Ferenc is 
küzdhet az UEFA-torna dön
tőjébe jutásért. 

Az öt Játékos közül ebben 
az évben már csak a szombat
helyi Sznbó lehet t:li?i"- a válo
gatottna1<. Raita kívül a szin
tén szombathelvl Kőhalmi. va
lamint Varga lstváp. a BVSC
hói számít ismét csn ttal?nak. 
De kik lesznek a töb ek? 

- Nem sokkal a ta,·al'l/i tor
no befeje::é�P 11t,b1 elkészítet
tük az 114 elké.�:ülés! tervet. 
Célunk bm elten 112:. ho� 
képet kaolunk az ors:r.'I{ vala
mennvl vnsu "" e!!Vesiiletének 
Hhís<i<?i p:árrho\.iáról. val?V 1�
R!ábhl� a le.,.ih?Vl�«'hh. legte
hetségesebb fiatalokról. 

A kitérőgyáriak lőterén 
Koller Gvörg11 üzemigazgató, lelkesedésből nincs hiány 
a klub tiszteletbeli elnöke üd
vözölte a megjelent csapato
kat és méltatta a kupa név
adójának emlékét, majd meg
kezdődött a kétnapos kifzde• 
!em. 

A nemes vetélkedón végül 
i, az MHSZ Kitérőgyári 
Vasutas Lövészklub verseny
ZÖi d'•�q• ,naskodtak, így egy 
évre a kupa örzői lettek. 

Az első ilyen felmérésre 
még tavaly november 23-án 
került sor a Szombathelyi Ha
ladás VSE pál11áján, ahol a 
szombathelyi igazgatósághoz 
tartozó egyesületek közül 
Szombatl1el11, Celldömölk, Ta
polca, Veszprém és Sopron 
képviseltette magát. Az edző
mérkőzésre ?7 fiatalt javasol
tak a klubok. s örömmel h
pasztalhatták a szerYezók, 

Miskolci siker Szegeden 
Lövész klubok versenye 

a Felszabadulási Vasutas Vándorserlegért 

A közlekedés- és postaügyi 
miniszterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója által hazánk fel
szabadulásának negyedszáza
dos évfordulója tiszteletére 
alapított Felszabadulási Vasu
tas Vándorserlegért folyó, a 
Vasúti Főosztály és a MAV 
Igazgatóságok lövészklubjai
nak részvételével évenként is
métlődő lövészversenyt ez év
ben a szegedi vasútigazgatóság 
MHSZ Zalka Máté lövészklub
ja rendezte meg. 

.4. verseny miskolci sikerrel 
zárult. A miskolciak a csapat
győzelmen kívül az egyéni I
III. helyezést is megszerezték. 
Kispuskával, 20 Jövéses (fek
vő) egyéni versenyben első 
lett Bari Bernáth, aki 187 kör
egységet lőtt. A második he
lyen vé0zett Dargaí László és 
a harm:dik Szabó Béla csak 
egy-egy köregységgel teljesí
tett kevesebbet. A három mis
kolci versenyző mögött a he
lyezések a következókéopen 
ahkultak : 4. Zimon11t Tibor 
Szombathely 184. 5. Fitos Ar
ptíd : ées 182, Szabó Károl11 
Miskolc 176. Pribina Antal 
Szeged 173 köregysé11gel. 

Csaoatban '. első Miskolc 734, 
második Szombathely �R?, har
madik Pécs 640, negyedik Sze-

ged 637, ötödik Debrecen 566, 
hatodik a Vasúti Főosztály 544 
és hetedik a Budapesti Igaz
gatóság 344 köregységgel. 

A győzteseknek ünnepélye
sen osztották ki a díjakat. A 
versenyben győztes miskolci 
csap?t egy évig őrizheti a ván
dorserleget. A megejtett sor
solás szerint a következő évi 
versenyt a budapesti Igazgató
ság MHSZ-szervezete rendezi 
meg. 

hogy a helyi egyesületek veze
tői valóban mindent igyeltez
nek megtenni a vasutas-v.tlo
gatott újabb sikeres szereplé
séért. 

- Ug11anezt az odaadást, 
lelkesedést tapasztaltuk a bu• 
dapesti össwjövete!ea is 
nyugtázza örömmel a látotta
kat Simon)'i Ferenc -, ame
lyen a BVSC ifjúsági játéko
sain kívül a Törekt'és. ·vala
mint Albertirsa, CPgléd, Ceg
lédbercel, Dunak�szi. Puszta
szabolcs, Széke3fehérvár és a 
G11őri MAV DAC legjobb if
júsági labdarúgói Is részt vet-
tek. 

• 

A tavalyi két fel•-nérc5 t.alál
kozó után a közelmúltban 
Miskolcra, Szegedre és Deb
recenbe látogattak el a válo
gatott szakvezetői, míg az 
utolsó tehetségkutató erőpró
bára április elején Pécsett 
kerillt sor, A hat igazgatóság 
területén tett látogatás után 
jelölik ki azt a 26-27 labda
rúgót, akit meghívnak az első 
budapesti edzőmérkőzésre, 
majd ezek után leszúk!tik a 
keretet. A SZOT-tcwnán részt 
vevő 18 játékos április végé
től kéthetente egyszer találka-

zik majd k/jzö., edzésen, s 
Simonyi Ferenc ezeken az ösz
szejövetelken Igyekszik kiala
kítani a végleges csapatot. 

Kellemes gondok 

- őszintén szólva, gondban 
va0110k - ;,.,,,·zi meg az edző 
-, de szerencsére kellemes 
gondjaim vannttk. Mert Rap
csákhoz hasonló jó kapust 
uwan még nem találtam, de 
annál több a tehetséges me
zőn11Játekos. Sót, sok olyan 
gyerek neve is bekerült a 
jegyzetfUzetembe, akikre -nég 
jövőre vagy azután is számít
hatok. A mostani tornán az 
1955 augusztus elseje után 
született fiúk Ját.szhatnak, 
ugyanakkor például Miskolcon 
egész sereg 19'56-os és 5, -es 
ügyes gyereket láttam. A 
nevüket, ha most nem Is ke
rülnek be a keretbe, természe
tesen megjegyeztem. 

Mindf'z már önmagában is 
örvendetes tény. A fő cél 
azonban : a h�gyomán11okhoz 
hfren jól szerepelni az idei 
nemzetközi tornán is. 

Dobó István 

Jót tesz egy kis torna 

Eg1,1ét•es a záhon11í pál11a
f enntartási főnökség munka
hel11í testnevelési mozgalma. 
Annak idején huszonöten ha
tározták el, hogy mindennap 
8-10 perces tornagyakorlat
tal szakítják meg íróasztalhoz 
kötött vaav legalábbis a négy 
fal közölt végzett munkáju
kat. 

A kikapcsolódás - úgy ta
pasztalták - e néhány perc 
alatt is jót tesz, s ma már 

Brigádok a lőtéren 
A miskolci jármii.jav!tóban 

is )Ublleumi lövészversenyt 
rendeztek az MHSZ 25. éves 
fennállása alkalmából. A ver
senyen 60 szocialista brigád 
180 tagja vett részt és Igen jó 
eredményeket ért el. Külö
nösen kitúnt és első lett a 
megmunkáló részleg Zdlka 
Máté brigádja. Második he
lyen végzett a Technológus 
szocialista brigád, a harmadik 
helyezést pedig a teherkocsi◄ 
javító részleg Kossuth szocla
li�ta brigádja szerezte meg. 

ann>·lra megszokták, hogy kö• 
zülük senki sem gondol a ne
héz kezdetre, amikor akadtak 
tiltakozók is. De többen vol
tak - elsósorban a nők kö
:zött -, akik előljártak a jó 
példával. Ho_gy a torna jót 
tesz, többek �zött a Kiváló 
főnökség cím megtartása is 
bizonyítja. 

Képünkön : napi tornájukat 
végzik a záhontli pál1,1afenn
tartás irodai dolgozói. 

Teniszoktatás 

A Testv6riség SE tenlazsz&kosztá
lya értesftl RákospaJota-'Ojtelep 
dolgozóit, hogy sporttelepén (lU
kospalota-'OJtelep, XV., Bánkút u. 
71. sz.) 6 hónapos tenlszlskolát szer

vez hetenként kétszer, 2 óra edzbi, 
szakképzett vezetővel. Pálya- és 
tabdahasznAlatot biztosítanak. va

sár- és ünnepnapokon délut4n -
versenynapok kivételével a 
beiratkozott tanulók a teniszpá
lyát használhatják. A tanfolyam 
dlja: 350 forint. Jelentkezni le
het a sporttelepen Odor János 
gondnoknál a?cmétyesen, vagy a 

680-455-ös telefonon. 

HÚSVÉTI UTAZÁS 

(Keszt1,1üs Ferenc rajzai) 

1973. APRILIS 11. 

A Szakma Ifjú mesterei. A - óvoda és bölcsöde épill 
józsefvárosi pályafenntartási a szolnoki járműjavítóban. A 
főnokségnél hét fiatal nyerte já!-'1��kos _költségek __ nélkül 11 
el a Szakma ifjú mestere, il- m1lho fonntba kerül _a léte
letve a Kiváló Ifjú szakmun- s(tmény, s egy év múlva -
kás címet. Ugyancsak a fó- amikor elkészül - 75 óvodás 
rtö�él dolgow Dénes Zsu- -és 40 bölcsődés kisgyermek 
z.sa jól sikerült szakdolgozatá- kap benne helyet. 
val megszerezte a Kiváló if-
jú technikusok oklevelét. A 

A Hivatalos Lapból budapesti igazgatós.áit a szak
dolgozat szerzőjét 1600 forint 
jutalomban részesítette. 

- A dolgozók nyolcvan zá
zaléka vesz részt a zoclalis
ta brlgádmozgalomban a 
miskolci villamos vonalfelü
gyelóségnél. E7.zel függ össze. 
hogy a szolgálati hely 103,6 

százalékra teljesítette felsó-
vezeték-karbantartási tervét. 
ezenkívül több mint 600 OOO 
forintot takaritottak meg a 
tervezett önköltségből, annak 
ellenére, hogy a gépláncos 
oálvafenntartásl munkálatok 
következtében grnkrabbá vál
tak a felsővezeték-földelések. 
az ezzel kapcsolatos szerelé
sek, 

- ,.Egy évszázad Pe ·ten és 
Budán" címmel tizenöt fiatal 
vasutas vetélkedett Rákosren
dezőn, s közülük négyen to
vábbjutottak a XIV. kerületi 
döntőre. Ott a csapat tagjai 
- Lévai Imr forgalmi s;,..ol
gálattevő, Szabó Károly ko
csirendező. Szabó Károlvné 
adminisztrátor és Lukác.� Ist
ván alapszervezeti KlSZ-•lt
kár - a negyedik helyet sze
rezte meg. 

- Tárlat a Törckvé ben. 
Aprilis 2-án S7.alma1ntarzla 
művészet címmel megnyitot
ták a Törekvés Művelódt"sl 
Központ szocialista brigád• 
klubjában Orczl Géza lakatM, 
az Északi járműjavító Bánki 
Donáth brigádja tagjának 
munkált bemutató kiál!itást. 
Az érdekes tarlat igen sok lá
togatót vonzott. 

- Hét nyul{dijba \'onult 
dolgozót búc úztaUa.k Hód-

. rhelyen a n mreti 
újjáalakított vasu · kultúr• 
házban. Takács Lajosné és 
Komáromi Ferenc munkást, 

Károly főfelügyelőt, 
Csoma Gyuláné és Zdszl(,s 
János főellenórt, Nng_v Károly 
é RÓ7.sa Sándor felvigyázót 
K. Tóth János dllomásfönök 
és Gazsó Tibor szb-tilkár kö
szöntötte, méltatva sok-sok 
évi helytáll uka t. 

- VezénylélJ okta(.i, ra. A 
miskolci vontatfu I főnökség
nél március elsejetól előzet 
vezénylés szerint Járnak okta
tásra a moz<lonvvezetók, Il
letve -futók. Elön e, hogy a 
srernélyzet klpih<:nten vesz 
részt az oktatá.'-0!1, e"V6'Zer
re teljesítik a havonta kote
lező 6 órát. Az új rendszer 
óta a tanulá · hatékonyabb. s 
az oktatás Is színvonalasabb. 

A Hivatalos Lapból a szak-
1zen·ezet1 bizottságok t!s a dol• 
gozók rtgyelmébe ajánljuk a kö• 
vet kezóket: 

A 1 3. szá,nból : 1 17610'1972. 
3 A. A névadás és házass,gkötes 
Lársadu.lml Onnepséglról, valamint 
a pot'!ári gy.és1:szertartá&ról. 

A 14. 9zámbOI: 103939'1973. 
9. A. szolgálati beszélgetések so
ron kivüll kapcsol4sa. 

1033�311973. 1. D. A csökkent 
munkaképesség(! doleoz6k hely• 
,:etének rendezéséről szóló rende
let módosftása. 

Pályázat! felhlvú killföldl ta
nulmányutakra ét öaztöndíJakra. 

Tervpályázat! hirdetmény. 

A szerkesztőség üzeni 
,•égh Gyula IUkosrendczö: Szilca 

Ferenc Hatvan : Egeressl 7.slgmond 
Záhony: 5ep&J Gyu\a. Fekete !.ász
ló, Pál I&tvAn, Bakó Hnos l\f.!Skolc: 
Juhá.sz János HOdmezOvA$érbely: 
Rapi József Bp. Józsefváros: Bol
dizsár Gyula B!k-ba: Révay 
Sándor Dun.a.Jccszl: Gidófalvy Al
bert Nvíregyháza : Halmai János 
Pécs : H �gat István Gyöngyi!•: le
velelktt lapunk anyagihoz felhasz„ 
oá!Juk. 

BalCSik LMrJó Bp. 'F'erencváros: 
Dell János HajdObősZÖrmbly ; Id. 
Biró János CeglM; Imre István 
Szombath v :  Gur nY1 r.,szló Ko
márom : levelclket Illetékes hetyn 
tovAbbltottuk. 

Nem az ÖTA adta 
A Magyar V ·utas március 

17-i "7.ámában olvastuk a 
.. Ho(1yan él a Miksi család?'' 
című cikket, amely megemlí
tette ho<!V több évvel ezelőtt 
a fél. 7.ázalékos ÖTA 12 500 
forintot helyezett a banknál 
letétbe a Miksi-gyerekek szá
mára. 

A vasutnsszakszervezet tár
iadalomblztolitáii 01ztál11a -
mint a '• százalékos ÖTA 
il�yeinek gazdasági lebonyolí• 
tója - nem hel11ezetl letétbe 
soha senkinek 12 500 forintot, 
[gy feltehetően az Allam! Biz
tosítótól kapott és letétbe he
lyezett összem-ól szerzett tu
domást a cikk szerzője. 

K. L. 

MAGYAR VASUTAS 

a va,utasok Szakszet'V1taetélel< 
lapja 

Szerkeszti • szerkesztO blzot18'1 
Fős7erkeszt6: Gulyás János 

Felel6s szerkesztő: Vls1 "fettEC 
Sz�rl<esrtőség: 

Budal)e81. VI .• Benczúr utca fl. 
Telefon. várost : UV-1112. 

Oreml: 111-7'1 
Klad1a és rerJe,zti : 

a Nép,;u,va Lapkiadó Villalat 
Budapest. VII„ Rákóez:I llt 54. 

Telefon • 224-619 
Levélcím: Bp. 70. Pf. :r.?. 

Felelós kiadó: Gábor MArlon. 
a Népszava Lapklad� Villalat 

lazutója 
C&ekk�1émlaszámun.k: 

M:-lB 115-11 659 
Stikra Lapnyomda 

Utazós elött és utazós után 

ÉDESSÉGET, 
AJÁNDÉKOT, 
TRAFIKÁRUT 
n(Jgy vólasztékbon vósórolho• az 

� U TA SE LtA T 0;9 
�lvaudvori povilonjoibon 



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK ! 
Kállai Gyula 

a debreceni 

járműjavítóban 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Április utolsó hetében adták 
át a kitüntetéseket azoknak a 
vasúti szolgálati helyeknek, 
üzemeknek és főnökségeknek, 
amelyek 1972-ben kiemelkedő 
eredményeket értek el a ter
melésben, a szállítási felada
tok teljesítésében. Az ünnepsé
gek sorozatát a Kiváló vállalat 
kitüntetésben részesült Utasel
látó nyitotta meg. A kitünte
tést április 24-én dr. Mészáros 
Károly miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója és Szabó 
Antal főtitkár adta át a vál
lalat vezetőjének. 
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Cselekvő emlékezés 
RENoKívüu vÁLAszrÁs uTÁN 

Újult erővel kezdett munkáhóz 1890 május elsejét, az elsőt 
is úgy tartjuk .számon, mint 
folytatást, amely koronát tett 
a munkásmozgalom korábbi 
harcaira, amely nemzetközi-
1,égével ürnneppé avatta május 
első napját, a munkásszolida
ritás ürnnepévé. 

f:VS'Lázados küz:lelmek, 
harc az emberibb életkörül
ményekért már a XIV. szá
zadban megmutatták, hogy 
egymástól ehszakítva nem le
het tartós eredményeket elér
ni. A puszta emlékezés kevés, 
cselekvő, harcos ünneppé kel! 
avatni május elsejét. 

A XIX. században kialakul 
,._ munkásosztály, a tőke meg
erősödésével egyidőben erősö
dik tömegeiben is, mind je
lentósebbé válik a forradalom 
letéteményese, Erejét mutatja 
Párizs utcáin, majd a XX. szá
zad első világégése közben ér
leli és létrehozza a viláa első 
szocialista államát, megren
getve a t·ilágot. Acsarkodó el
lenségtől övezve terveket ko
vácsol, a világforradalom jel
szaV'át tűzi zászlajára, s az 
emberi boldogságot ígéri 
éhezve és rongyosan. Igérhet
te m<'igis, mert évszázadok el
nyomott ereje fe.s.zült benne. 
Elszigetelten él te első éveit, 
de a forra:lalom eszméi elé 
nem lehetett határsorompókat 
állítani. A magyar forradalom, 
a közép-európai forradalmak, 
ha rövid ideig is, de köi·ették 
az orosz példát. 

Május elseje rmgy utat tett 
meg. A harcos szolidaritás ün
nepe lett, mindig úgy ünnepel
ve, ahogy azt az adott törté
nelmi helyzet megkövetelte. 
Ünnepjellegét a győztes forra
dalom hozta, lehetővé téve, 
hogy eredményeinket is ünne
peljük, módot adva azok ün
neplésére is, akik mo.st küz
denek szabadságukért, füg
getlen6égükért, 

Ezen a napon a világ min
den táján ünnepelnek, békét 
és emberi jogokat követelve. 
Ma már mindenütt megtanul
ták, hogy a proletár osztály
szoUdarítás olyan erőt képvi
sel, amit nem leltet figyelmen 
kít:iil hagyni, s olyan vonz
erőt is, amely nap mint nap 
gyarapítja awk számát, akik 
szolidaritást vállalnak a mun
kásosztály történelmi külde
tésével. Forradalmas, forrongó 
világunkban ma is egyre na
gyobb szük6ég van arra, hogy 
mind nagyobb tömegek han
goztassák békés akaratukat. 
hogy rnind többen · állítsanak 
sorompókat az újabb háborúk
nak, hogy mind többen bé
lyegezzék meg békés jövőnk 
ellenségeit. 

Az első budapesti május el
sején mintegy hatvanezer 
munkás vett részt. 1945-ben -
1919 óta az első szabad máju
son - sok százezer ember ün
nepelte a békét, a fasizmus 
$Zétverését és hitet tett az új 
élet, a szocialista Magyaror
szág mellett. Közeli testvérek
re is találtunk, ki tágult az ad
dig bezárt élet, s egyszerre 
azt i6 vállalni mertük, hogy 
mások boldogulásáért is küz:l
jün.k. A megalakult szocialis
ta országok közössége hatal
mas erővé duzzadt a nemzet
közi küzdőtéren. Erőt sugároz 
és felelősséget követel a kom
munista világmozgalom össz
érdekei szempontjából. lnter-
nacionalizmusunk új tarta-
lommal gazdagodott. Nap
jainkban akcióegységet hs je
lent, közös, összehangolt cse
lekvést. 

1973 május e1sején hitet te
szüruk szocialista hazánk ered
ményei, célkitűzé.,ei mellett, 
együtt ünnepelünk a testvéri 
szocialista országo'.�kal, a világ 
minden prol �túrjával, minden 
dolgozójával. 

a Déli szakszervezeti bizottsága 

A legjobb eredményt elért 
négy szolgálati h ely, Záhony 
átrakókörzet, Budapest-Fe
rencváros és Celldömölk cso
mópont, valamint a debreceni 
járműjavító a Kiv.áló csomó
pont, illetve Kiváló üzem ki
tüntetéssel együtt elnyel-te a 
MAV vezérigazgatója és a 
Vasutasole Szakszervezete El
nökségének vörös vándorzász
laját. A kitüntetéseket Záhony
ban április 25-én. Ferencvá
rosban 27-én dr. Mészáros Ká
roly miniszterhelyettes és Sza
bó Antal főtitkár, Celldömöl
kön, ugyancsak 27-én, Lindner 
József vezérigazgatóhelyettes 
és Gulyás János, a vasutas
szakszervezet titkára adta át. 

Rendkívüli szakszervezeti 
választást tartottak április 
6-án Budapest-Déli pályaud
varon. Szükségessé tette ezt az 
a körülmény, hogy a legutóbbi 
választás óta négyre csökkent 
az eredetileg kilenc tagú szak
szervezeti bizottság Létszáma. 
Négyen különböző okok foly
tán eltávoztak az állomásról, 
a szakszervezeti bizottság el
nöke pedig nyugalomba vo
nult. Ezenkívül három tisztsé
get eddig is kooptálással töl
töttek be az szb-ben. Mindez 
rányomta bélyegét a szak
szervezeti mun'lj'ára. 

Szabó Imre, a titkár szintén 
elfáradt, s azt mondta : - Ha 
már újjá kell választani a szak
szeri-ezeti bizottságot, mentse
nek fel engem is a titkári tE

endók alól • • •  

Tlyen előzmények után ke
rült sor a választásra 

A jelölő bizottság - alapos, 
körültekintő és lelkiismeretes 
vizsgálódás után - megtette 
javaslatát, amelyet a hatvanki
lenc küldött (egy kivételével) 
el is fogadott. A küldöttek 
ugyanis felszólalásaik során 
kifejtették, hogy fiatal nem 
szerepel a jelöltek között. Ezek 
után került a jelölő listára 
Anda István és az ifjú vasutas 
a t itkos szavazás során is el
nyerte a dolgozók bizalmát. 

A titkári teendők ellátására 
Megyeri Józsefnét választották 
meg, s rajta kívül még két nő 
került a szakszervezeti bizott
ságba. 

A küldöttek azzal az érzéssel 
fejezték be megbirntásukat, 
hogy akik a tagság akaratából 
tisztséget kaptak a vezetésben, 
azok valóban képesek is sokat 
tenni a közösségért. 

Enyedi Sándor 

A debreceni járműjavítóban 
április 28-án az üzem fennállá
sának 75 éves évfordulójáról is 
megemlékeztek a kitüntetés 
alkalmából rendezett ünnepsé
gen, melyen jelen volt Kállai 
Gyula, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Haza
fias Népfront elnöke. A k!tűn
tetéseket dr. Mészáros Károly 
miniszterhelyettes és Szabó 
Antal főtitkár adta át a jubi
láló üzem vezetőinek. 

Kiváló címmel és vörös vándorzászlóvaJ kitiintetett szolgálati helyek 

Záhony ismét a legjobbak élén 
Az c·lmúlt é, ben csaknem l l millió tonna áru rlszállitái;áról gondoskodtak 

az átrakókörzetben 

A jók között folyamatosan, 
évről évre ismétlődően a leg
jobbnak lenni : nagyon nehéz 
dolog, Ezért van az, hogy pél
dául az igazgatóságok közötti 
munkaverseny l'€szvevói kö
zött is - már szinte megszo
kott módon félévenként 
vándorol a zászló. A Kiváló 
vasúti csomópont, illetve Ki
váló ü::emfőnökség kitüntetést 
ugyancsak más-más szolgála
ti helyek hódítják el évről év
re, s alig-alig fordul elő, hogy 
az a kollektíva, amely egy
szer a legjobbak közé került, 
a következő kitüntetésnél is 
megelőzzön másokat. 

A párthatározat 

szel lemében 

Záhony átrakókörzet dolgo
zói azonban folyamatosan ja
vulo teljesítményeikkel meg
cáfolták azt a nézetet, hogy az 
erős mezőnyben ennek „így 
kell lennie". Miután ugyanis 
egy esztendővel ezelőtt elnyer
ték a Minisztertanács és a 

SZOT vörös vándorzászlaját, 
most - l!J72. évi munkájuk
kal - ismét a legmagasabb ki
tüntetést érdemelték ki, vagyis 
megszerezték a Kiváló csomó
pont címet és az azzal járó 
t:örös vándorzászlót. 

Hogyan sikerült? - adódik 
a kérdés, amelyre világos és 
tanulságos választ kapunk az 
üzemi pártbizottság nemrég 
készült, a múlt évi eredménye
ket értékelő. valamint az itlei 
gazdaságpolitikai feladatokat 
meghatározó jelentéséből. 

.,Múlt évi munkánk irányí
tására, szervezésére és elvég
zésére döntően hatott, hogy a 
párt Központi Bizottságának 
1971. december 1 -i határozata 
után mindjárt megtettük a 
szükséges intézkedéseket saját 
területünkön, s a végrehajtás 
során sikerült továbbfejlesz
lenünk a szocialista verseny
mozgalmat. A párthatározat 
szel:emében fogant intézkedé
seket a szolgálati ágak gazda
sági vezetőivel. szakszervezeti 
tisztségviselőivel együttmű
ködve dolgoztu\< ki. s a végre
hajtás lehetőségeit széles kör-

ben megvitattuk a dolgozók- csaknem ugyanannyi pénzt 
kal . . .  " fordítottak, ezenkívül mint

egy 15 millió forintot tettek ki Ezt úgyis mondhatjuk, hogy a munkásjóléti költségek. Az Záhonyban - ahol !)épgazda- elmúlt é,·ben kiosztott jutalságunk külkereskedelmi for- mak összege meghaladta a 12 
galmának több mint 30 száza- millió forintot . . .  
léka bonyolódik le, és ahol a s mit „adtak" az emberek? debreceni vasútigazgatóság évi 
szállítá�i teljesítményének A legdöntőbb volt részük
csaknem 70 százalékát érték el ről, hogy a munkaverseny év
- a tnunka középpontjába a tizedes hagyományait - első
dolgozó embert állították. sorban a túrok, műszakok kö-

zötti nemes vetélkedés for

A kölcsönösség eh én 

A tények önmagukért beszél
nek : Eperjeske-átrakón és Fé
nyeslitke személypályaudt:a
ron új feli,ételi épület létesült, 
Záhony állomáson átadásra 
került egy 400 fős munkásme
legedó és rnhaszá1·itó helyi
ség, amott kocsimosó beren
dezés, újabb nagy teljesitmé
nyú daruk, emitt új útháló
zat, korszerű kocsija-i:ító mű
hely könnyítik a munkát. Zá
honyban 16 központi fűtéses 
lakás épült ;  a munkásszállító 
autóbuszjáratok tavalyelőtti 
bevezetését legutóbb követte 
a járatok sűrítése, illetve ki
terjesitéc;:e, és szinte vég né1-
kül sorolhatnánk a gondosko
dás példáit. 1972-ben szociális, 
egészségügyi és kulturális jel
legű beruházásokra 55 millió 
forintot, új gépek beszerzésére 

máit - a brigádmozgalom ki
szélesítésével sikerült tovább 
fejleszteni. Az állomási szol
gálatnál például 1971-ben 1068 
dolgo::ó tartozott 143 brigád
ba, viszont 1972-ben már 1886 
tagot számlált a 242 forgalmi 
szocialista brigád. A többi 
szakszolgálatnál is hasonló 
számok érzékeltetik a fellen
dülést, amelyet az elé1i gaz_ 
dasági - és társadalmi-politi
kai - eredmények is jól tük
röznek. 

Lássunk ezek közül is né
hányat : 

Az előző évi 13.6 millió ton
nával szemben több mint 13,9 
millió tonna áru elszállításáról 
gondoskodtak 1972-ben a zá
honyiak. Ezen belül mind a 
korábbi évhez, mind a terv
hez kép�t lényegesen nótt 
export-, illetve tranzitexport-

(Folytatás a 3. oldalon) 

Dr. Mészáros Károly miniszterhelyettes és Szabó Antal tótltkál 
átadja a záhonyiaknak a vándorzászlót és az oklevelet 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

, , 

ANYAK NAPJAN 

Minden év májusának elsó vasárnapjtin az édesanyá
kat köszöntjük és ünnepeljük nagy-nagy szeretettel. 
Ilyenkor különösen érezzük, hogy szeretetünk, gyermeki 
ragaszkodásunk forró megnyilvánulásával sem tudjuk 
soha viszonozni, amit édesanyánk értünk tett. S rádöb
benünk arra is, hogy nemcsak saját anyánknak tarto
zunk végtelen hálával, hanem minden édesanyának, hi
szen az ő áldozataik, lemondásaík, küzdelmeik nélkül 
maga a társadalom sem boldogulhatna. 

Nálunk tisztelet és megbecsülés jár minden dolgozó 
embernek. Még több tiszteletnek és megbecsülésnek kcU 
öveznie a dolgozó nőket. Am miként fejezhetjiik ki ér
zelmeinket azok iránt az asszonyok iránt, akiknek min
dent köszönhetünk? És akik nehéz, felelősségteljes mun
kájuk mellett gyermekeik nevelését is legszebb hivatá
suknak tartják? J 

Szegényes a szó, mégis kimondjuk: köszönjiík . . •  S 

igyekszünk további tetteink, gondoskodásunk által a hét
köznapokon is kifejezőbbé tenni a hála szerényen, erőt
lenül hangzó szavait • . •  

A közösségért dolgozni 

__pem lehet teher 
A józsefvárosi pályafenntar

tási főnökségen hosszú évek 
óta bizalmi tisztséget tölt be. 
!gy hát jogosan érzi magáénak 
mások gondját-baját. S ha már 
együ ttérez, elég ok ez arra, 
hogy segítsen is ahol lehet. 

Nyolc évvel ezelőtt, amikor 
szakszervezeti bizalminak vá
lasztották, tudta jól, hogy kö
telezettsége megnövekedett. 
Mégsem a kiutat kereste, a 
könnyebbséget, amellyel lát
szateredményeket mutathat fel, 
hanem becsülettel megdolgo
zott minden időben. 

Akik régóta - mintegy húsz 
éve - ismerik, így vélekednek 
róla:  ,.Vinczéné mindig végzett 
mozgalmi munkát. Anélkül ta
lán már nem is tudna meglen
ni1'. 

ő maga is szavakba foglalja 
ezt a gondolatot. Nem cáfolja, 
hanem erősíti azt, amit szol
gálati helyén róla mondanak. 

- A közösségért dolgozni 
nem lehet teher - mondja. -
Mindennapi munkámhoz any
nyira hozzá tartozik már, hogy 
az hiányozna, ha nem lenne. 

Pedig gyakran van szükség 
cselekvésre. Családi problémák, 

külföldi utazás, lakáskérelem; 
építkezés, mind olyan dolog, 
amelyhez a bizalmi hozzászó„ 
lását várják. S aztán a juta• 
lomosztásnál szintén meghall• 
gatják és ő mindig tud jót, 
hasznosat mondani társairól. 

Sokszor nem is várja, hogy 
hozzáforduljanak. Ha szükségét 
látja, csendben, észrevétlenül 
indítványoz, segítséget ad. 
Ilyenkor a rászoruló azt sem 
tudja, ki volt a kezdeményezá. 

Vincze Lajosné nem a sza
vak embere. Az élet produkál
ta nehéz helyzetek, idegrend ... 
szei:ét megviselték, egészségére 
káros hatással voltak. Bár ma-: 
gának is kímélő életmód kelle
ne, önzetlen szeretettel ápolja 
beteg szüleit s figyelmes gons: 
dossággal veszi körül övéit. 

Munkáját fá.radhatatla;nu? 
végzi, otthon is, munkahelyén 
is. Csak beszélni 11e kelljen 
róla. Akkor ugyanis hangja el
akad, keresi a szavakat, s úgy: 
tűnik -, nincs mit mondania. 
Mintha mindaz, amit két évti
zeden keresztül a közösségén 
vállalt, végzett -, szót sem 
érdemelne. 

Pálinkás Kati 

Vasutasok a községi tanácsban 
Bánréve község 21 tanács

tagot választott. Igen figye
l�re méltó, hogy a megvá
lasztott tanácstagoknak több 
mint a fele vasutas. illetve 
olyan asszony. akinek férje a 
MA V-nál dolgozik. 

A lakosság tisztelete, meg
becsülése a vasutasok iránt 
abban is megnyilvánult. hogy 
a választást megelőző jelölő 
gyűlések előkészítésére, majd 
levezetésére több helyen egy
egy vasutas dolgozót kértek 
fel. A jelölő gyűlések aktívak 
voltak. A felszólalók nagyra 
értékelték a közösen elért 
eredményeket. elégedetten 
szóltak a község, a járás és a 
megye területén megvalósult 
létesítménvekrőL ugyanak
kor az újabb gondok megol
dásának szükségességéről is 
őszintén beszéltek. Kinvilvá
níto!ták bizalmukat a Haza
fias Népfront iránt, amely-

nek helyi titkára szintén vas-: 
utas: Birkás András intéző. 

A választási bizottság elnö
ki tisztét községünkben Ko
vács Lajos. Bánréve állomás 
kocsüntézője és OPW-felelőse 
töltötte be. A megválasztott 
tanácstagok között idősebbek 
és fiatalabbak egyaránt ta
lálhatók. tgy például a köz
ségi tanács mindenkori elnök
helyettese maradt Szegedi Jó
zsef. MAV-nyugd!Jas. vagy 
ugyancsak régi tanácstagként 
folvtatia társadalmi tevékeny• 
ségét Kovács István fóintézó. 
Hosszan sorolhatnánk még a 
neveket. a megválasztottak ér• 
demeit. hiszen ott van közöt-
tilk Szőke István főellenőr, 
raktárvezető, Kruppa Ernó 
mozdonyvezető, Frecsk6 Im• 
réné. az Utasellátó dolgozója; 
Máté József vonatfékező. áll<r 
másunk KISZ-titkára · stb. 

Murányi Tibor 
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A szakszervezetek érdekvédelmi 
érdekképviseleti jogai I I .  

, 

es 
A VASUTASOK SZAK-

SZERVEZETE .szervezeti fel
é�tésében és a jogkörök meg. 
határozásában azt a rendszert 
követi, hogy az adott szintű 
gazdasági vezetés mellett am
nos szintű és hatáskörű vá
lasztott szaksrervezeti szerv 
működik. 

A népgazdaságban a MA V 
egésre képe-z o1yan gazdasági 
egységet, amely a Munka TÖT

vénykönyve szerint vállalati 
kategóriának ,nevezhetó. 11:p
pen ezért a vasutas szakszer
vereti szervek jog- és hatás,. 
köre is másként alakul, ntint a 
népgazdaság egyéb ágazatai
ban. 

Abból következően, hogy a 
vasút egy vállalatnak fogható 
fel, sokszO'I' a központi vezető
ségnek, metve a.z elnökségnek 
kell olyan kérdésekben dönte
ni, iimi más válltilatná.l a 
szakszervezeti tiinács, ti sziik
szervezetl bizottság hatáskö-
1'ébe tartozik. Például míg 
más népgazdasági ágban min
den üzemben a vállalatvezető 
és a szakszervezeti bizottság 
külön köti a kollektív szerző
dést, addig a vasűton a vezér
igazgató és a szakszervezet 
központi vezetósége az egész 
vasútra vonatkozóan egy szer
zódést köt. ( Ezt az önálló el
számolási egységek és az igiiz
gatóságok függelékkel egészít
hetik lci.) A" vasúton•a szociá
lis, kulturális alap központo
san kezelt. Az általános bér
ügyi intézkedések a folyama
tos decentralizálás ellenére is 
YégsófokOill szintén a legfel
sóbb fórumokon - a vezér
igazgatóság és az elnökség 
szintjén - dólnek el. 

keit érintő törvények és ren
delkezések kidolgozására, 
megvá! toztatására. 

Az állami é3 gazda.wígi sze-r
vek kötelesek fogtidni a szak
szervezetek képviselőit. Köte
lesek velük tárgyalni és 
együttmúködru., tevékenysé
güket elősegíteni. A gazdasá
gi vezetők a szakszervezet fel
lépésére, a dolgozók képvise
letében kifejtett álláspontjára 
kötelesek saját indokaikat kö
zölJni. A szakszervezettel foly
tatandó táTgyalások elöl nem 
térhetnek ki, és a jogszabá
lyokban meghatározottak sze
rint ikell eljárniok. 

• Jog a dolgozók jogi kép
viseletének ellátásához. 

A 3Zll-kszervezetek jogosul
tak a munktiviszonyt érintő 
kérdéSi?kben ti dolgozók nevé
ben és helyettük, külön meg
hiitalmazá.s nélkül is eljárni. 
Jogosultak arra, hogy hatósá
gok - bíróság, tanács - előtt 
képviseljék az olyan dolgoro
kat, akik keresetet vagy pa
naszt nyújtottak be. Ilyen ese-
tekben szükséges a do!gorz.ó 
írásbeli meghatalmazása Is. 

A szakszervezet jogi képvi
selete mind a tagokra, mind a 
nem tagokra kiterjed azzal a 
különbséggel, hogy a tagokét 
köteles elvállalni, a nem tagok 
jogi képviseletét pedig vállal
hatja. 

• Részvételi jog munkaügyi 
viták eldöntésében. 

véleményezési joga hasonlóan 
az egyetértési joghoz, számoo 
egyedi ügyekben érvényesült. 
Az új Munka Törvénykönyve 
szerint ti törvény és a szak
szervezetekkel történt megál
lapodások ke1'etei között az 
egyedt ügyekben gazdasági ve
zetők önállóiin, a szakszerve
zetek véleményének kikérése 
nélkül is dönthetnek. A meg
oldás célja az, hogy a gazda
sági vezetők önállósága és fe
lelóssége növekedjék. Célja 
ugyanakkor az is, hogy a szak
szervezetek hatékonyabban és 
kritikusabban ellenőrizhessék 
az egyedi döntéseket, hogy az 
ilyen ügyeknél ne legyenek 
általában előre elkötelezve 
azon a címen. hogy korábban 
a hozott i ntézkedéssel már 
egyetértettek. 

Az üzemi demokráciával 
összefüggésben két nagyon lé
nyeges véleményezési joga 
van a szakszervezeteknek : a 
te-rvek véleményezése és a 
gazdtLSági vezetők megítélése. 

A véleményezési hatáskör 
egyik lehetőségét biztosítja, 
hogy a szakszervezet megs;.er
vezre a dolgozók bevonását a 
vállalat vezetésébe. E hatáskör 
gyakorlásával megvalósítja azt 
a társadalmi, politikai célki
tűzést, hogy az egyszemélyi fe
lelős vezetéssel együtt, széle
sedjen a.z üzemi demokrácia. 

Másik oldalról képviseli a 
kollektíva érdekét is, mivel a 
vállalat gazdaságos működése 
minden dolgozót érint. Jogos 
igényük tehát, hogy a gazdál
kodásról véleményt mandja
nak, javaslataikkal elősegítsék 
a jó megoldásokat. bírálataik
kal erkölcsi, politikai hatást 
gyakoroljanak a hibák kikü
S7.öbö1ése érdekében. 

A szakszervezeti szervek tá
masszanak olyan Igényt, hogy 
ti gazdasági vezetőktől a dön
tések előtt kellő időben kapja
ntik tájékoztiitást iiz elképze
lésekről. Legyen mód a dolgo
zók tapasztalatait összegezni, 
az aktivistákkal tanlicskozni. 
Ellenkezó esetben csak né
hány ember (esetleg nem i6 
egészen megalapowtt) véle. 
ményét tudják csupán nyilvá-

Fentiekból következik, hogy 
a vasúton az alsó- és közép
szintű szakszerve-z.etl szervek 
hatásköre csorbított. De még 
így is nagyobb a jogosultságuk 
- elsósorban a középszervek
J1ek -. mint a !(azdasági part. 
nereiknek. (Az egyes szolgálati 
főnökségek nem folytatnak ön
álló gazdálkodást. A szakszer
"ezeti szervek igen. A területi 
biwttságok hatásköre is széle-
6ebb, mint az igazgatóságoké.) 

A JOG- 2s HAT;\SKOROK 
kialakításánál arra töreked. 
tünk, hogy minden kérdésben 
elsósorbiin ott döntsenek, ahol 
az felmerül, iihol azt legjob
ban ismerik, iihol a döntés fel
tételei a legmegfelelőbbek. 
Ilyen elgondolásból került sor 
jogkörök l eadA<:.-'irn '.!azd8"'iigi 
és szakszervezeti vonalon egy
aráin t. A területi bizottságok 
hatáskn•·6h� kPtiHt oéldául a 
kulturális és sportalapok egy 
rés-7.ének felosztása. az alap
szervezeti szintű szervezeti ke
retek kialakítósa stb. 

A szakszervezetek joga, 
hogy részt vegyenek a munka
ügyi dönt6bizottságok megala
kításában, működésének el
lenórzésében és segítésében. A 
munlcaügyi döntőbizottságok 
elnökeit és elnökhelyetteseit a 
szakszervezettel egyetértésben 
;elölik kt az illetékes vá.llala.ti, 
illetve álltimi szervek. A mun. 
ka ügyi döntőbizottság tagjai
nak felét a szakszervezetek 
delegálják. A szakszervezetek 
figyelemmel kísérik a munka
ügyi döntóbirottság munkáját 
és tanácsaikkal, fellépéseikkel 
6egítik annak tevékenységét. l nftani. 

Nézzük meg rés7..let= 
egyes jogokat. 

• Véleményezési jog. 

A szakszervezetek vélemé
nyezési joga ,"I.Zt jelen ti, hogy 
az érint�tt kér-dések,ben az ön
álló szabályozás vagy dönt€& 
joga az állami, vállalati szer
vek. fónökségek hatáskörébe 
tartozik, de mielótt döntenek, 
kötelesek ti partner szakszer• 
vezeti szervet tájékozta.tni és 
véle-mén11ét kikérni. 

A SZAKSZERVEZET V"S
LEMii:NYE ilyen esetekben jo

az irila� nem köti az állami, gaz. 
dasági vezetőket, tehát dönté
seikért teljes felelősséggel tar
toznak. Az azonban köti őket, 

• A dolgmók 
nek joga. 

képviseleté- hogy nem dönthetnek addig, 
amíg a szakszervezet vélemé
nyét ki nem kérték. meg nem 
hall!(atták a szakszervezetnek 
az ügyre vonatkozó észrevéte
lét. 

A szakszerve-.:elek egyik 

Miniszteri &z.inten - a gaz
dasági vezetők megítélését ki
véve - véleményezési jog 
nincs. Velük szemben a szak
s?.ervezetek egyetértési jogot 
élveznek. Vállalati. üzemi 
szinten a véleményezés� jog az 
alábbiak szerint alakul : 

Az előzó 
könyvében 

Munka Törvény
a s7.aks7..ervezetek 

A véleményeres!. észrevé
telezési jog gyakorlásának ha
tárai nem annyira korlát02X>t
tak, mint például a kitogáso
lá5i, vagy az egyetértési jog. 
Nincs jogszabályi iika.dálya 
annak, hogy például az iilap
szen•ezetek észrenételt tehes
.senek a maqasabb szintű ál
lami szervekhez. Ellenkezőleg. 
Az MT 14. §. 2. bek.-ból az 
következik. hogy a felettes 
szervhez kell megtenni az é<;z
revételt, ha az alacsonvabb 
szintű 57,erv a feléje tett �
vételre - fü!velme felhívásá
r,- - kelló idóbt>n nem tette 
meg II me«feleló mté?:kedést. 

A TURViNYl RENDELKE
Zf:s ilyen esetekre a felettes 
állami szervet illetően is köte
lezettséget állapít meg. Az el
járá�t le kell folytatnia, s en
nek eredményét közölni kell 
az é�zrevételező. alacsonyabb 
szintű szakszervezeti szervvel 
is. 

Az észrevételezés, vélemé
nyezés joga tehát minden 
szinten meg!lleti a szakszerve
zeti szerveket. S ez akár azo
nos. akár ma,:;asabb szintű ál
lami, hivatali szervek vonat
koz{i'>ában gyakorolható. 

(Folytatjuk.) 

a'a ovető funkciója a do' Pc 
érdekvédelme. Az érdekvéde
lemnek kép •· iseleti és t•édelmi 
oldala van és egymás nélkül 
nem képzelhető el. Az általá
nosan értelmezett érdekvéde
lembe beleértjük az érdekkép
viseletet is. Szocialista. körül
mények között � s7��kszerveze
tek a törvényekben, rendele
tekben és a szakszervezettel 
kötött megállapodásokban biz
tosított jogok betartása érde
kében lépnek fel elsósorban. 
De természetesen nemcsak az 
anyagi jellegű sérelmek tekin
tetében védik a dolgozókat, 
hanem felléonek az erkölcsi 
111ormák esetleges megsértése 
ellen Is. 

A főbíró platánfája 

A szakszervezetek hivatottak 
és jogosultak arra, hogy mint 
az összdolgoz.ók képviselői a 
dolgozókat érintő minden 
kérdésben képviseletüTcben 
fellépjenek. A munkavállalók 
111evében és képviseletében 
nyilatkoznak és véleményt 
mondanak. tárgyalásokat foly
tatnak é megállapodásokat 
kötnek. 

Részt vehetnek minden 
olyan szerv. vagy intézmény 
munkájában.  ahol a dolgozók 
érdekeit kiizvetlenül érintö 
kérdésekkel foglalkoznak. 
Kezdemén�·eznck és javaslato
kat tesznek a dolgozók érde-

Van egy ag11agkors6 az 
abonyi falumúzeumban. 
Mázii kopott, szájii csor
bult. Miért? 

- Százhuszonöt évvel 
ezelőtt. iimikor befutott ál· 
Lomásunkra iiz első voniit. 
abból ivott előszö,- Moro
vecz l stván főbíró, mtiji 
- kézről kézre járva 
Széchenyi Istvá.n, József 
főherceg, Habsburg István 
nádO'I' és ti többi vend.ég. 
Végül viilaki - a tisztelet 
jeléül - odakoccintotta ti 
kO'l'sót ti mozdony kereké
hez. Ettől CSO'l'bult ki az 
edény szája - mesélik az 
tibonyiak. 

Az állomáson is viin eb
ből az időből egy emlék. A 
felvételi épület ellltt, a sf
nek mentén álló, hiitalmas 
platánfa. Volt egy másik 
ís, de az má.1' kipusztult. A 
két csemetét a Rátkay-ka.s
tél11 féltve őrzött ptirlcjá
bó! ha.jdúkktil lopiittii a fő
bíró. hegy ne legyen olyiin 
kopár az állomás környéke 
A tulajdonos - mint az 
irá.sok tiinúsítják - meg is 
hurcoltatta a hiijdúkat 
emiatt. 

Lám, mik der1llnek ki 
ennyi év múltán egy-egy 
falu vagy község múzeu-
mábiin . . .  (k) 

Miért kevés 

a fiata l 

Veszprém 

ál lomáson ? 
A Magya,r Vasutas március 

31-i számában érdeklódéssel 
olvastam a „Veszprémben ke• 
vés a fiatiil" című írást. Ennek 
okait a cikkben nyila!;kozók 
helyesen látják. Lenne azon
ban ezzel kapcsolatban véle
ményem nekem is. 

A létszámhi.ányhoz szerin
tem az is hozzájárul, hogy 
Veszprémben - ahol az áll<>
más, a vontatási és a pálya
fenn tartási fónökség körülbe
lül 700 dolgozót foglalkoztat, 
ezenkívül a nyugdíjasok lét
száma is elég magas - ti vas

utasokniik nincs kultúrházuk 
vagy klubhelyiségük, ahol szó
rakozási és múvelódési • igé• 
nyeiket kielégithetnék. Ezzel 
szemben más vállalatok - a 
Videoton helyi gyáregysége, a 
Bakony Művek, a Faárugyár. 
a Bánya Tröszt, a Házgyár, a 
Nitrokémia stb. - rendelkez.. 
nek awkkal a 6'2l0Ciális és kul
turális létesítményekkel, ame
lyek a fiatalokat oda vonzzák. 

Korábban már konkrétan 
szóba került, hogy a veszpré
mi vasutasok sportpályáján le
vó épületet átalakítják, és ott 
klubhelyiséget létesítenek, de 
az e célra tervezett 70 OOO fo
rint később nem állt rendel
kezésre. A KISZ-fiatalok még 
nem adták fel a reményt, hogy 
a terv mégis valóra. válik, mi
által az ifjúság számára is 
von7.óbb munkahely lesz 
Veszprém c-somópont. 

Kiss Lajos 
A.ls6örs 

125 éve jelent meg 

a Munkások Ujsága 
Az 1848-as forradalom 

idejéből olyan újságot öriz
nek a debreceni református 
főiskola könyvtárában. 
amely ma már nemcsak ér• 
dekesség, hanem sajtótörté
neti dokumentum is. 

Ez az újság 1848. április 
2-án, két héttel március 15-e 
után jelent meg Budapes
ten. 

Az újság a Munkások új
aága nevet viseli. A hírlap 
írója Táncsics Mihály, a 
jobbágyfelszabadítás, s az 
ipari munkásság ügyének 
lelkes agi tátora, a nemzeti 
felszabadulás elszánt har
cosa, aki töretlen híve volt 
Kossuthntik és Petófinek. 

Táncsicsra emlékezve, 
Petőfi Sánd.01' 1848. már
cius 17-én naplójában eze
ket írja : 

„Budára, Budára! • . . a 
helytartó tanácshoz! . . .  
nyittassuk meg Stancsics 
börtönét/ . . •  Budá1'a! Ezek 
voltak a nép leginkább és 
legtöbbször hallható kláltá.
sa.f, Végre váltisztmány ne
veztetett ki Budára me
nendó, s a helytartó taná
csot fölszólftiindó, hogy a 
cenzúrát .,.ögtön eltörölje, 
St.ancsicsot sziibadon bo
csássti . • • A katonaságnak 
kiadatott a tétlenség irán
ti 1'endelet, a cenzúra eltö
röltetett, Stancsics bmön
iijtaja megnyflt. A rab irót 
d itidal la l hozta át a tö
méntelen sokaság Pestre." 

Táncsics munkássá,;:a ép
pen olyan sokrétű és szí
nes, mint élete. Vándor mes
terlegény ként bejárja Eu
rópa nagy részét, tan/tói 

oklevelet szerez, nyelvé
szeti, történelmi, földrajzi 
könyveket ír. A NÉP
KÖNYV címú röpiratáért 
sajtópert indítanak ellene, 
s a budai helvórség börtö
néból 1848. március 15-én 
szabadul ki. 

A Munkások Újsága, po
litikai hírlap. F'ő célja a fel
szabadított jobbágyok poli
tikai öntudatra ébresztése, 
s az ügyükért, a feudaliz
mus fennmaradt intézmé
nyei ellen való harc volt. 

Az április 2-i újságban 
Táncsics a nevének módo
sításáról írja: ,,Nevem. Üj
ságomniik ezen első számá
btin mindenekelőtt szüksé
gesnek és kötelességemnek 
tartom iirról az olvtLSókat 
felvilágosítiinl, miért mó
dositám Stiincsics nevet 
Táncsicsra? Születésem he
lyén az egész község Tán
csfcsntik hí. Ezért azonban 
nem módosítottam rajta, 
hiinem mivel két nagyobb 
gyermekem, kivált pedig a 
legidősebb, kinél csak a ha
zát tudom jobban imádni, 
szinte fgy hitt mindig: en
nek emlékére meghagyom 
- úgy, miként ó engem 
net"ezett." 

A szabadságharc bukása 
után halálra ítélik, 8 évig 
egy föld alatti odúban rej
tőzött. Az 1857. évi általá
nos amnesztia nem jelent 
megalkuvást életében. 1860 
márciusban a Kerepesi te
metóben rendezett tünte
tésért 15 évi börtönre íté
lik. 1867-ben szabadul, ami
kor a kiegvezés megnyitja 
börtöne kapuit. 

Ugróczky l\Hhály 

HEL YISÉG HIÁNYÁBAN 

Szakszervezeti munka 
a forgalmi irocláhan 

S"zekszárd állomáson a for
galmi iroda aj taj ára azt is ki
írhatnák: SZAKSZERVEZETI 
BIZOTTSAG, v'agy SZAK
SZERVEZETI IRODA. Ott dol
gozik ugyanis az szb--titkár, 
aki nem más, mint Bakii 
György forgalmi szolgálattevő. 
Hetedik esztendeje ismerték 
m.-1.r az állomá.son, amikor a 
legutóbbi választáson ó kapt.a 
meg a tagság bizalmát. A 
mozgalmi ügyek vitelére a for
galmi irodában elhelyezett két 
redónyös szekrény szolgál. 

Egy túrban 

" bi:::almiakkal 

- Sajnos, ti helyiség hiánya 
sok problémát okoz - szól 
mentegetózve a titkár beszél
getésünk kezdetén, miközben 
a telefonok csengése figyel
meztet. hogy a forgalom biz
tonsága Ltt mindennél fonto
sabb. 

- Amikor a szomszédos tal
ponállót felszámolták, bejelen
tettük rá. Igényünket, még
sem kaptuk meg - jegyzi meg 
az egyik vasutas. 

Igaz, az állomás dolgozóinak 
létszáma mindössze 47 fő, de a 
titkárnak van gondja elég. A 
Nagydorogtól Sá.rptlis-Vár
dombig terjedő, mintegy 60 
kilométeres vonalszakasz állo
másai szakszervezeti vonatko
zásban S"Lintén Srekszárdhoo 
tartoznak. 

- Még a.z a szerencse, hogy 
a blzalmitiklcal e1111 túrban 
dolgozom - mondja Baka 
György. - lgy az élő, eleven 
kapcsolatot a szolgá.liiti tele
fon biztosftja. Ha allcalom adó
dik, megbeszéljük a mozgal
mi feladatokat Is. A határidők 
gyakran túlságosan szorosak. 

A szakszervezeti bizott.ság 
titkárának egyéb társadalmi 
megbízatásai is vannak. ő töl
ti be a polgári védelmi töns
para :,�snok tisztét is, a.mi 
ugyancsak sokat elvesz a sza
bad Időből. Pedl� jó lenne -
ő mondta - többször elláto
gati.l a vor,alrész más állomá
sain, szolgálati helyein dolgo-

zó vasutasokhoo, s ott helyben 
elrendezni egv-eev problémát, 
megbesz.élni a tennivalókat, az 
újabb és újabb feladatokat. 

Tovább. 
magasabb szintre 

Az elért eredmények persze 
feledtetik az effajta gondokat. 
Mert a munka ilyen körülmé
nyek kÖ7.ött is jól megy. 

- Nem tudom, kijelenthe
tem-e ezt ilyen határozottan 
- srerénykedlk Baka György. 
- Ami a BZOcialista. brigád-
mozgalmat illeti : a S2olgálati 
főnökséggel együttműködve 
minden lehetót megteszünk a 
brigádok által kitűzött célok 
elérésének elősegítésére. Allo
másunkon jelenleg öt brigád 
működik, s ebből három a for
galmi dolgozóké. A legutóbbi 
évi értékelés alapján - saj
nos - csak a korábban elért 
színvonalat tartották, a.minek 
legfóbb oka, hogy az idősza
kos forgalmi vizsgákon a bri
gádtagok nem érték el a vál
lalt tanulmányi átlagot. 
Ugyancsak a korábban elért 
szinten maradt a. kereskedelmi 
dolgozók Gyenes Já.nos vezette 
,.Garai János" szocialista bri
gád, visz.ont a Kiss János ál
tal vezetett Kossuth szocialis
ta brigádot jutalomra javasol
tuk. 

A jutalmazás eg-reb f<>'mlál 
kéné tartozik az is, hogy a 
szakszervezeti bizottság által 
vásárolt négy színházbérletet 
- ame1v a Babits Művelődési 
Otthonban megtartott előadá
�okra érvényes - kiadják az 
állomás dolgozóinak. brigád
t.agokn.ak. 

Dicsérő szavakat mondtak a 
szekszárdiak Tolntimözs állo
más három szocialista brlgád
iáról is, amelyek közül a 
Pretz János vezette kollektíva 
elnyert.e ·az arany,koszonít. 

Együtt még könnyebb 

- A ':iri":'idmv="':olom �e!!lté
sére az idén új terveink van
nak - mondta ei:után az szb-

titkár. - Tapasztalataink sze
rint a nagyobb létszámú bri
gádok könnyebben telje.sitik 
vállalásaikat. :eppen ezért 
Sze'l<:szárdon az eddigi öt bri
gádból kettót, egy 15 tagú for
galmi és egy 20 főnyi keres
kedelmi birgádot srervezünk. 
Szeretnénk ezenkívül megva
lósítani Léránt · Ferencnek, 
Tolnamözs állomásfőnökének 
javaslatát. e azt ajánlotta. 
hogy ti Bátaszék-Rétszilas 
közötti szakaszon alakítsanak 
a dolgozók szocitilista címért 
küzdő voniili brigádokat. 
Igaza van. hiszen ennek a vo
nalrésznek valamennyi állo
másán oh•an vasu.msok dolgoz
nak. akik mind szocialista bri
gádtagok. A jobb eredmények 
elérése azonban ös.s-zefogásra, 
az elért szint túlszárnyalására 
ösztönöznek mindnyájun
kat . . .  

L. Simon zsu7,5a 

Választ kaptak 
kérdéseikre 

A dolgozók igényének tett 
eleget Lökösháza állomás párt
szervezete és szakszervezeti 
bizottsága azáltal, hogy gon
doskodott egy olyan előadá., 
megszervezéséről, amelyen a 
részvevők magas színvonalú 
tájékoztatást kap:.atnak a leg
fontosabb be!- és lrulpolitlka! 
eseményekróL 

A kezdeményezés nyomán 
április 12-én szabad pártnapra 
került sor a vasutasok hely! 
kultúrotthonában. A helyiséget 
zsúfolásig megtöltötték az ér
deklődők. Az előadó d1'. Majo
roo Balázs, az MSZMP Kö-z
ponti Bizottság agit. prop osz
tályának helyettes vezetője 
volt. 

Az érdekes, sokoldalú tájé- , 
kootatás sok kérdésre adott vá
laszt. s a dolgozók utána úgy 
vélekedtek: ni,ískor is szíve
sen veszünk részt , hasonló ren

dezvényeTcen. 
Pacz lózsel 



M 11� ,nég korábban, 
a� el6tt árt a Cl!IO
�ton. de már ünnep!, 
&:-ikmeli hilJicu}atot étzékel
h\Mtt. A vontatásnál például 
�dtlák, hogy 1966 óta 
� ki ntét még
C!lak · tlicséretel sem �tak. s 
1111 Dm! ill i!ól véletlen. MZó
llÍlll iUtR 4 �jobba mentek 
,� 

Egymást segítve 

Méltóképpen készültek , 75. éYlordulóra 
a debreceni jlirnnijavító tlol�zói 
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Mi akadályozza egy kormány
határozat végrehajtását? 

az ipartelepen 

Tapolca állomás és a vonta
tási főnökség dolgozói ébersé
gükkel szakszerű intézkedé
sükkel: majd bátor helytálla
sukkal tetemes anyagi kártól 
mentesítették a népgazdaságot 
az április 4-re hajló viharos éj
szakán. 

Egy nyugdíjas f/jbízalmi tapasztalataiból 

munkát lényegesen megkönv� 
nyitó gépek lehetővé tették; 
hogy a vasút dolgozói embe• 
Tlbb munkaköTülmények kö• 
zött végezzék /elelósségtel;ea; 
nagy figyelmet igénylő uol• 
gálatukat, a korábbihoz ké.: 
pest lényegesen kevesebb 
szolgálati idővel é6 magasabb 
b<' rezéssel. Az eddigi eredmé. 
nyek és a távlati tervek, a 
villamosltiís és a di�lesítés, a 
korszerű biztosító és jelzóbe• 
rendezések, az egyre kors� 
rúbb pályAk mind azt mutat
ják, hogy kormányzatunk és 
a vru,út felső vezetése helyea 
intézkedéseinek középpontjá
ban a dolgozó ember áll. Meg
becsülésüket az immár ha
gyományo.s,,á vált, bensőséges 
hangulatú, nyugdíjasbúcsúz... 
tató ünnepségek is érzékelte
tik . . •  

A kormány 1969. év decem
berében - a Központi Népi 
EllenőTzési Bizottság jelenté
i,e alapján - foglalkozott a 
vasutas dolgozók élet- és 
munkakörülményeiveL 

való áthelyezés esetén igen je- állapot szolgólatból származó 
lentoo jövedelemcsökkenést megromlá6a miatt més mun
idéz elő" - állapítja meg az kakörbe történő áthelyez-és
előterjesztés. szükségességét, vagyis az al-

0kalmassági vizsgálat alkalmá

SvendOT Zoltán Intéző, az 
állomás forgalmi szolgálatte
vője O óra 10 perckor észre
vette, hogy a közeli gyárt�le
pen, a Könnyűbeton- és S21g4:
telőanyagipari flállalat�ál !�� 
keletkezett. A menetirany1to1 
beosztásban szolgálatot teljesí
tő Kiss József főfelügyelő köz
reműködésével Keszthely állo
más dolgozói értesítették a 
tűzoltóságot, ezzel egy időben 
Svendor Zoltán a gyár illeté
keseit, valamint Hárst•ölgyl 
István állomásfőnököt riasz
totta. A szolgálati főnököt 
Hantos Gyula oktatóti zt saját 
Trabantján vitte a helyszínre. 

. A jelentés beterjesztése 
előtt a Népi E11enőrzé5! Bi
zotbság a központi irányító ap
parátusban és számos szolgá
lati fönökségnél tartott ellen
őrzést. Vizsgálta a vasút felső 
szerveinek irány!tó és ellenőT
zó tevékenységét, a vasúti for
galom ,biztonságát befolyásoló 
tényezóket és különösen azo
kat a személyi kifogásokat, 
.imelyek - tárgyilagos meg
ítélés szerint - okai lehet.nek 
<l va, úti forgalom biztoru,ága 
xes:tklyeztetésének. 

A bércsökkenés 
ellensúlyozása 

val az e miatti lecsoportosítást 
az igazgató.sági foorvoo (a te
rületi Egé&uégü�i Központ 
főorvosa) igazolja. 

Atcsoportosílá� 
nyugdíjazás elölt 

A jdentés számos, károsan 
ható tényezőt állapított meg. 
Többek között a mostoha 
munkakörülményeket, az elég
telen vagy hiányos szociális 
ellátottságot. a ve.'17.élyes és 
i;ajátos szolgálatot, a létszám
hiányból és bérezésből 67.ár
mazó nehézségeket, a :;zolgá
lat ellátása közben előforduló 
fegyelmezetlenségeket és nem 
utolsósorban a személyi, 
egészségügyi követelmények 
fúlyosnn kifogásolható meg 
nem tartását. 

A vasúti forgalom lebonyo
llitásával közvetlenül kapcso
latban álló munkakörökben -
a bizottság megállapítá&a sze
rint - olyanok is szolgálatot 
�ljesíten-ek, akik nem felel
nek meg az előÍTt egészségügyi 
telt ételeknek. 

A kormány elé terjesztett 
anY,ag �oldalúan és reálisan 
iárta fel tényeket. Az egész• 

Ami a munkabért illeU, a 
MAV kollektív szenódes 80°'0-

os mértékig keresetkiegészítést 
biztosít mindazok ré6zére, 
akik a forgalom lebonyolítá
sával közvetlenül kapcsolat
ban álló munkakörökben lega
lább 15 évet eltöltöttek és 
egé.7.5égi állapotuk szolgálat
ból származó megromlása 
miatt más, alacsonyabb mun
kabérrel járó munkakörbe 
kényszerulnek. 

A kormány a bércsökkenés 
ellensúlyoz.á&án túl aITól !s 
Intézkedett, hogy akíkn l az 
egészségi állapot szolgálatból 
származó megromlása núatt 
más munkakörbe történő át
helyezé6 válik szükségessé, -
ewtleges nyugdíj meg,1llapítá
sa Metén - biztosltanl kell 
(feltéve, ha ez a dolgozó ré
szére kedvezóbb), hogy azt a 
jöi•edelmet 1.•egyék alapul, 
amelyet eredeti munkaköTé
ben folyamatos munka esetén 
elért volna. 

A kedvezmény feltételei :  � 
ilyen munkakörökben eltöl
tött legalább 15 év, valamint a 
vasúti szolgálatban való meg
maradás. [A Magyar FOTTa
dalmí Munká3-Paraszt KOT
mány 2031/1969 (XII. 1.) szá
mú hatáTOzata.J 

A kormányhatározat végre
hatására a SZOT TáTsadalom
biztosítási Főigazgatósága 
megfcl lő utasítást adott ki. 
A vasút illetékes felsó BU'r
veh·el egyetértésben arról Is 
intézkedett; az: egé6:zségl 

Meddig várjanak még? 

Van kedvezményünk tehát, 
amelyet a kormány körülte
kintő gondo kodása nyomán 
kaptunk, és amelynek Igény
bevételéről a felsőbb SUl.k
szervezeU szervek teremtettek 
lehet get. Csak éppen az a 

baj hogy az említett méltány
tal;nságok OTvoslásáTa a gya
koTlatban m<!gsem töTténik 
semmi. Mert nem elég, hogy a 
SZOT Társadalombiztosítási 
Főigazgatóságának utasítása a 
VSZT f;rtesítőben már meg
jelent - nagy késedelemmel 
- amikor a forgalommal ösz
szefúggő munkakórben eltöl
tött idők nyilvántartására, 
vagy az orvosi odminlsztració 
szabályoi.ására rendelkezés 
még nún,j g nem jelent meg. 
Meddig 1.•árjanak mtg a dol
gozók arra, hogy a konnány
határozat mind egyéni szem
pontból, mind a i•asútf forga
lom biztonsága érdekében el
erje célját, s megoldja a hát
térben meghúzódó problémá
kat? 

Szilk é,:es, hogy a MAV 
egészségügyi szolgálat surgo
s n adja ki a végrehajtási uta
&l t, t, s z értelmezés t n te
t ben egységes gyakorlat ala
kuljon ki, amely n m ellenté
tes a kormányhatArozat szel
lcmév 1, és teljes egészében 
swlgálja a Jog0.Sult.-ik érd 1t t. 

ánd r 

A gyorsaság döntő szerepet 
kapott a mentésben. A gyárte
lepen álló négy rakott teher
vagont már valóságos lángten
gerból húzta ki a Silket Gyula 
által vezet tt Diesel-mozdony, 
s a kocsik ráakasztásával szl_n
te az életét kockáztatta Kovacs 
Lá.fzló von verető, Szabó II. 
József fs MagyaT Béla fékező. 
Ugyanakkor Szabó János vizet 
vitt volna készenlétben vára
kozó 424-es gőzmozdonyávnl, 
de a tűzoltók megérkezésekor 
erre már nem volt szükség. 

Bognár Károly 

I FJÚ MESTEREK 

Tízen Indultak Ráko rende
zőn a Szakma ifjú mestere 
cfm elnyeréséért folyó ver
senvben. s közülü' Sutyor 
L<iszló, S::e1ulTödi Jáno és Lé
t•ai Imre forgalmi szolgálatte
vők - Jgen na.gy pontszám
mal - kerulteit ki győztesen a 
vet ked böl. 

Pénzjutalmat és oklm· a t 
kaptak .kiváló felkészultsé O
kért. 

Szabó Kálmán több mint 
harminc évet . zolgált a vasút
nál, amLkor nyugdíjba ment. 
Azóta - jó néhány esztende
je már ennek is - lelkil6me
retes zorgalommal, nagy oda
adá al látja el a vasutas
szakszervezet plliS<:Sabal 
nyugdíjas csoportjának fobí
zalmi tlsz tségét. 

Jól Ismeri tehU idős tár 1 
helyzetét. Nincs nap, hogy ne 
találkozna velük. A szoros 
kapc olat révén mfly n ta
pasztalatok birtokába jutott? 
- kérdeztük tőle. 

- Ezzel szemben elgondol
koztató, hogy a nehéz mun
kában idő elótt megrokkant és  
leszázalékolt nyugdíjasainkkal 
alig-alig törődnek a szolgálaU 
fónökségek. Sajnos, igen sok 
vasuta., dolgozó nálik ídó 
előtt „szolgálatképtelenné", 
egészségi állapotuk i>artós 
megromlása Jo!11tán. 

Köztudott, hogy a felelős 
munkához szokott, majd 
nyugdíjas korukban „tétlen
sé!U"e kárhoztatott" dolgozók 
zöme szinte „belebetegszik" a 
nyugalomba, s képtelen hoz
zászokni a megváltozott, új 
életkörülményekhez. De 
menn11ivel érzékenyebben 
Teagálnak a változásra azok, 
akik rokkantsági nyugdijas
ként szinte el1,eszítik. lábuk 
alól a talajt! M rt ők Igazán 
feleslegesnek érzik magukat, 
különösen akkor, ha - nem
hogy búcsúilnnepséget ren<iez
nének tiszteletükre, de - még 
csak egy-egy baráti kézfogá t 
sem kapnak. A hosszan tartq 
betegál1omány végén rendsze
rint postán kézbesített hiva
talos értesf adja tudtukra, 
hogy rokkantsági nyu<>d{jassá

1 leszázalékolt vnsutassá váltak; 
:,égi feltételek.kel kapcsolat<>- 1-------------------------------:-----sim többek között leszó�: 

- Azok a vasutasok, akik a 
felszabadulást követően javn 
férfikorban, erejük teljében 
közve lenül ré5zt vettek a 
romhalmazzA vált va út újjá
építésében, most már nyugdíj 
előtt állnak vagy nyugdíjba 
vonultak - kezdte válaszát 
Szabó Kálmán. - Ezek az 
emberek annak idején tudatá
ban 1.·oltak annak, hogy az OT
s::ág t·erkerlngésének. megin
dításához els6 OTban a i·a út 
talpraall1tása szükséges. Pó
tolni kellett az elrabolt vagy 
tönkre tett mozdonyokat, �
mély- é.,· teherkocsikat, hogy 
meginduljon a normAl s élet
hez nélkti16zhetetlen forga
lom. A mai fmtalok el m 
hiszik, hogy mmdez mennyi 
energiába, fárad,;ágba kcrult. 
Volt időszak, amikor a moz
donyszemélyzet é6 a vonat
kl.sérők 6-7 órás pihenő után 
újabb, 11 gyakran lsméUMő 
hos zú szolgálatba lépi k. A 
mai korszeTlí t·ontatójármii
vek h berendezések, a fizikai 

Nem lehetne-e Tóluk is em
beribb módon gondoskodni? 
- kérdezte a fób1zalrnl. - Ok 
Is megérdemlik ugyanazt a 
munkatá. 1 szeretetet, körúl
tekinté t, mint az egészsége. 
sek. 

,.A dolgoz6k egy része, 
«gé!zségügyi okok miatt ab
l>an a munkaköTben nem vol-
114 foglalkoztatható, ahol ma 
szolgálatot teljes!t. Alacso
nyabb keresettel járó munka-
11:örbe való áthelyezéstől félve, 
a forgalmi S?..olgálatnál tevé
kenykedő ljősebb dolgozók 
nagyobbik ré6ze valósággal 
titkolja munkaképességének 
orsókkenését, s ameddig lehet, 
minden eszközzel kerüli az 
1trvosi felülvizsgálatot. A lét
r.zámhiány núatt a felettes 
szervek sem követelhetik meg 
a vonatkozó előírások szigorú 
végrehajtását, ami súlyos bal
esetek forrása lehet . .  . :f:ven
Tcént mintegy 300-400 dolgo
:JÓ keTül ilyen helyzetbe." 

Távközlési műszerészek 
A bal par i körva�út egy ré

szén, ezenkívül Rákospalota
Vjpesttól Gödia, valamint a 
Rákospalota-Újpest - Veres
egyház - Vác iközöttl vona
lon VáchaTtyánlg a 230, 111.  
számú távközlő művezetői 
szakasz dolgozói gondoskod
nak a távbeszéló-készUlékek, 
utastájékoztató berendezések 
és a szolgálatot segítő rádió
készülékek zava,rtalan üze
meltetéséről, az etietlegl!l'I hi
bák meg ·züntetéséről, legfő
képpen a hibák megelőzésé
ről. 

tehesse. A készülékn k nincs 
telefonkagykJa, van azonban 
megfelelő teljesitményii hnng
szóroja és mikrofonja. A to
latási mateletekluiz - mivel 
a váltókat a forgalmi Jzolgá
Zattevő ez irodából mlíködte
ti ez nélklllözhetetlen, 
praktikus technikai e :köz • • •  

lenleglnél több, de halkabb 
hang zórókat alkalmazunk a 
pályaudvaron, újfajta erősítő
berendezéssel . . •  

Állandó ké-.zenlét 

A �zakasz dolgozoinak is 
lenne panaszuk. 

Zoltai z. András 

CIKKÜNK NYOMÁN 

Új szociális létesítmények 
épülnek Rákosrendezőn 

Félezer telefon 
Valós megállapítás A Rákosrendezőn székelő 

Igaz és valós megállapítás. szakaszt Csonka Miklós veze
Bizonyos kor elérése után ti. Olyan szakember, akinek 
egyes dolgozók csakugyan munkáját nem Is egy kitün
vonakodnak alkalmassági teté9sel ismerte el a !iZOlgá
(29-es) vizsgálatra j elentkezni. lati felsőbbség, !gy többek kö-

zott kapott már vezérigazgaFélnek a lecsoportositástól. tói dicséretet, kiváló dolgozó Félnek, mert az e.setenként ki kellemetlen következmények- jelvényt, érdemes vasutas -
tüntetést. kel is járhat. Anyagi veszteség _ Az elismerés elsősoTban éri öket, más munkakörbe beosztotta!mat, a szakaszlioz kell beilleszkedni, esetleg a tartozó műszerészeket, segédmeg6Z()kott kornyezetből ki- 1 · z1 válva más szol"álati főnök- munkásokat il eti - Jegy "' meg szerényen, azután mind-�gnél kell a munkát UJra járt a közös munkáról beszél : kezdeni. A legérzékenyebb - Körzetünkben 500 távbehátrány azonban mindezekből szélő-készülék üzemel, s színmégiscsak az anyagi veszteség. te valamennyi állomásunkon, A lecsoporto.sítás miatt a sőt a megállóhelyeken is bércsökkentés általában a hangszórók szolgálják az uta-hosszú szolgálattal rendelke- sok tájékoztatását. Göd állozóknél következik be, olyan máson pedig nemrég szerel

idóben, amikor éppen a nyug- tük fel a Rack-féle automatl
díj alapjául szolgáló jövede- kát. 
.em növelése volna az idós - Mit? 
dolgozó egyéni érdeke. A szakember elm050lyodik, 

, Bizonyos • munkakörökben 
(főleg a forgalmi irányításnál 
é11 a vontatásnál) 25-30 éves 
szolgálat után, tehát már a 
nyugdíjazási kOT eléTése elótt. 
egészségileg gyakran súlyosan 
káTosodik a szervezet. Ezeknél 
a fizikai Illetve S7.ellemi dol
gozóknru; akik a túlterhelés 
következtében idő előtt meg
rokkantak, de bizonyos beosz
tásokban még jól megállják 
helyüket a meglevő bérrend
szer az egészségi állapotuk
nak' megfelelő munJrnkörbe 

majd érthetőbbé teszi, amit 
mondott: 

- Oda-vlsszabeszélő, vagy 
más szóval: küls:5téri kétirá
nyú bemondó. Már nem egé
szen új dolog. Ott alkalmaz
zuk, ahol me"�zúnt a váltó
kezelői szolgálat a korszerű 
biztosítóberendezések üzem
be helyezése következtében. 
A Rack-automatika rendelte
tése az, hogy ha valaki -
történetesen a beérkező vagy 
induló vonat vezetője - a té
ren, a váltók közelében a 
forgalmi szolgálattevővel kí
ván beszélni, könnyen meg-

A Rack-automatikát a nyílt 
vonal bizonyos pontjain Is al
kalmazzák, hogy általa a vo
nat zemélyzet kapcsolatot te
remtsen z állomással. Rákos
palota-Újpesten is hamaro
san felszerelik. 

A vcrese",·ház-václ „vlcl
nál s" vonal· ma már rangos 
vaspálva, ahol az egykori kis 
gőz056k helrett jelenleg 424-
esek tovabbítják a vonatokat. 

• Tá,irányítolt vonal 

1:j;el-nappal ügyeletet 
tartunk - ,;iól Varga László, 
az egyik fiatal műszerész. -
Készenlétben esténként jó 
lenne rádiót hallgatni, a hí- A l\fagyaT Vasutas március Az elmúlt évben 20 009 
rekről ért ülni, muzsikát él- 3-1 száma 1 mét fcgl lkozott munkaórát fordítottunk a hl
veznl. De nektink nincs eUaj- R�kosrendezó régi problémá- ányo ágok felszámolására, de 
ta készülékünk. jával, a .,.">fikor teremtenek a problémák teljes megszünte

- 1!:s jönnek a meleg nyári emberhez méltó körúlménye- tése c ak Rákosrendező nagy 
napok, nagyon elkelne egy ket?" címü cikkben A vázolt, rekonstrukciójának keretében htltószekreny. Életünk nagy nem klelég1tő szociális és történhet meg. részét itt töltjük, s szeret- munkakörülmények Ismerete- A pályaudi·ar átépítése elo• niínk, ha az otthonTól hozott sek előttünk, s azok megjavi- Telátliatóan az v. ötét'es terv étel nem Tomlana meg tását a MAV Budapesti Igaz-
mondják a műszerészek. gatósa· évek óta zorgalmaz- idós::akában megkezdődik. En-

, k • Gergely Józ:sef za, nem Is eredmenytelenu··i. nek ellenére eddig 1s sokat - Ez a 1.•ona. is nemso ara 
tettünk a dolgozók panasza táviTányitott lesz - új á ol- r----------------------------, ügyében, amint a jövőben Is ja Csonka Miklós. - MaTis a 
kiemelten kezeljük Rákosren-t:onal 46 pontjáróL lehet az 

SlA,MOK B/lON Vf.T.''ÁK állomásokkal beszélni. Ha be- I, .114 : dezőt. m� a többi budapesti 
fejezzük teljes egészében a csomópont hátrányára is. 
munkát, a forgalom irányltá-

Elk " lh t "k b I k 
A vidéki kirendeltek ré;zére �át, a váltók, Jelzők álhtását eru e O Q Q esete két, összesen 140 SZPmélyes, Veresegyház - mint kózpont ideiglenes munkásszá'lást ép!-- fogja elvégezni, ezáltal A forgalom növekedésének, csirendezót állított munkába. tünk. Az egyik szállót még: csókkenthető a közbeeső ál- az el\"égzendő munka szaporo- Ennek ellenére a koc,,irende- most. áprilisban üzembe he• lomások személyzete. Az oda- clftsának, újonnan felvett dol- zők által okozott balesetek lyezzük. A má ,k átadására vl ·szabeszélő bizonyos szem- gozók nagyarányú foglalkozta- száma az 1970. évi négyről júliusban kerül sor A cikkbe!\ pontból eltér a Gödön alka!- tásának nem feltétlen velejá- 1971-ben háromra, majd 1972- említett faház. illetve barakmazott rendszertől, mivel a rója az üzemi balesetek szá- ben kettőre csökkent, mikö1.- ko'., kf\n,ontl í:ítését a jövő_ verese:tvhá!-váci vonal<Jn az mának növekedése. Főként ben üzemi bale, et folytán ben g:5zmozclonnval biztosítúgynevezett tranzisztoros pá- akkor nem, ha a dol;:ozök fe- egvetlen koc ·irendezó sem sé- juk. mivel n jelzett kazán ne111 lvatelefonokat használjuk gyelmezettek, az új felvétele- rillt meg. alkalma-s fü•ésre majd. seket a régebbi, tapasztaltabb A ba\es.tek kővetkeztében A k,l,<;zl!lék alig zseb nagy vasutasok, a szocialista bri- kiesett munkanapok ,száma Rákosrendezőn - a pálya-

ságu• s b"rtokban hordozh"a 
-

gádtagok tanítják, nevelik. a 19,1 0-ben ,ne·g 328 volt, de a udvar Vác felőli végén -' u · -
k t· J 1· · t'l d' a Rákos patak e·s a KomiiToml tó. Egyszerű mozdulattal kap- s7.a szerveze I a, ivis '' ' pe ig rákövetkezó két es�tendóben csolhaló az állomási vagy vo- következetes megelőzó tevé- már csak 22 m unkanap esett út térségében végleges szo

nall hálózatba. Amíg megcso- ken,·séget folytatnak. ki személ1Ji sérülések miatt. ciális épiilet létesílését ten·ez
dáljuk z •. 60 ,_ :., · kis szer- Ezt állapította meg Ki ·kun- Az egy kocsira jutó kiesett zük. Ebben nz épületben 261 
kezetet, körülöttünk serényen félegyháza-állomás szakszer- munkanap ugvancsak érzékel- férfi és 41 nn részére les:& 
fo!(lalatoskodnak a szakasz vezeti bizottsága az üzemi bal- teli a megelőző tevékenysé" majd korszerű öltöző és mos
m�zerészei. Alcsics Lá.szló esetek legutóbbi értékelésekor. hatékony. {igát. mivel 1969_ben dó. s u�\·ancsak ott kap he
e/lY nagy hangszóróval bajló- vizs!lálva azokat az 1970-ben még 269 ezred, 1970-ben 1 35 lret a 1 00 személ ·es melegitai dik. elkezdett váirám•zat-átépitési d k A ké � konvha, valamint az étterem - Ez a Ta"kosrendezői gu- munkálatok döntő szakaszú- ezre ' az azt övetu t eV-

is. ahol o··tvenen étkezhetnek ritó - mondja. - Sok a pa- nak befeje?..ése után. 
�

e

;z.r���e':�; �!k��!�
e

\�� egyszerre. A kivitelezés 1974· nasz. Ha h - · ·  ·•unk, csökken A megállap!tást az alább
á
i 

tott e�v tolutott koc 1·ra év- ben kezdődik. és elórelátha• l H dunadatok támasztják al . -a forgalom b zton.sága. a ·1 é · k - r 1 é tóan 1976-ban fe)ezo-dnek be d erősítünk, akkor pedig a köT- Az állomás vezetősége 1069- ro vre n,,ve vo orga ')m s 
munka"latok 11yék lakói zúgolódnak. A kö- ben 5, az azt követő két évben a sok milliéos értékrendú re-

zeljövőben úgy próbalunk tíz. majd tizenegy, 1972-ben konstrukciós vá�ányzat-épilésl Dr. Telel; János 
megoldúst találni, hogy a je- pedig 18 újonnan .[elvett ko- munkálatok mellett. V&i;úti;;az.gató-helyettes 
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Hol kezdődik a boldogság? 
Egy fél emberöltóból vajon 

mennyi jut a boldságságra? És 
a boldogság milyen időegység„ 
ben mérhető: órában, napban, 
hónapban, vagy évben? 

- :f;vtiZedekben! - vallja 
'Ja,kua lstván ellenőr, a Buda
pest-Keleti pályaudvar Vil
lamos Fenntartási Főnökség 
lakatos csoportvezetője, aki fel
szabadulásunk 28. évfordulója 
alkalmából dr. Csanádi György 
kÖ'Llekedés- és postaügyi mi
nisztertól. másodikként vette 
át a Munka 11:rdemrend arany 
fokozatát. 

Apai örökség 

Hatalmas termetű, csupa
izom f.érfi : isrzérufekete haját, 
szé!ES mooolyú arcát látva, 
kúnnak nézem. Nem tévedek 
nagyot: ;ótlehet, Isaszegen él, 
de az édesap;ja - akinek ha
sonmása - jászsági ember, 
legalábbis on-nan való, Viszne
ken született. De nemcsak a 
robusztus külső az egyetlen 
apai örökség, hanem a vasút 
szeret,ete is. A ma már nyug
díjas idősb Jakus hivatalse
géclként dolgowtt a budapesti 
igazgatóságon, ő biztatta fiát, 
hogy a vasút egyik üzemében 
tanuljon szakmát. 

- Régen volt, negyedszáza
da éppen, 1948-ban - idézi 
a múltat -, tanoncnak jelent
keztem az ll:sza.ki Főműhely
ben. Esztergályos &erettem 
iwlna lenni. A teljességhez 
tartozik :  sok vá.Zasztási lehető
ség nem voit. A Kőbányai 
úton, az :Eszaki elátt mintegy 
háromszázan tolongtunk, sz�e
mára-tudá.sra vágyó fiatalok, 
aztán hozzát•etőleg hatvanun
kat veffek fel. Nagy volt az 
örömöm, annak ellenére is, 
hogy az esztergályosoknál nem 
volt számomra hely és a laka. 
tos mester6éget tanultam ki . . .  
Ma már azt mondom: ;obb 
is így! A lakatos nincs géphez 
kötve, munkája szerteágazó, 
szabadabban mozoghat, többet 
láthat a rilágból. úgy érzem, 
ez a szebbik szakmai 

A szakma szerelmesr 

Al,ghanem valahol itt kez
dódik a boldogság : amikor 
t•ataki hhmtásának tekinti 
foglalkozását és annak a mes
terségnek a szerelmese-meg
�=áUottja, amelyiket éppen 
uzi. Pedig igazán nem irigylés
re méltó körülmények között 
dolgozik Jakw; faiván és bri
gádja. Ha a műhelyben dol. 
goznak, nincs okuk panaszra. 
ám amikor a felhős ég a fedél 
fejük fölött, amikor heves 
szélviharban szorgoskodnak a 
ma� oszlopokon - mint 
most áprili, elejen is. a Ve
lencei-tó partjá:i -, kevesen 
cserélnének velük. 

- De aztán kétszeresen kel
lemes volt behúzódni az olaj
kályhával fútött, barátságosan 
berendezett lakókocsinkba, 
amelyben. hétfőtől péntekig 
négyen lakunk Bobay József
fel, Molnár 1. Lászlóval és 
Tusor Jánossai - ekként vé
lekedik az opitimista ember. S 
még teljes is lenne a boldog
ság, ha a beszélgetésünket kö
vető hetekben, ameddig még a 
székesfehérvári villamosrész
leg segítségére vannak a tó
parti állomások térvilágításá
nak korsrerúsítésében, me
legre fordulna az idő: akkor 
talán munkaidő után meg is 
mártózhatnának a tó vizében. 

Percnyi öröm. De vajon mi 
teszi évtizedessé a boldogsá
got, milyen körülmények sze
rencsés összjátéka szükséges 
ahhoz, hogy egy 41 éves ember 
kiegyensúlyozottnak mondja 
magát? 

- Jó légkör otthon, jó lég
kör a munkahelyen: vagyis 
harmónia az életben. 1956-ban 
házasodtam, egy héttel azelőtt, 
hogy az Északiból átszerzód
tem a Keleti pályaudvarra. 
Apám akkor még a szomszéd
ban dolgozott, a Kerepesi úton, 
és egy fiatal házas számára 
az sem mindegy, hogy hama
rabb érhet haza. Isaszeg felé 
Pedig szinte a múhely bejá
rata elől indul a vonat. Tizen
hét éve dolgozom itt, törzs
gárdata,g lettem, és az, hogy 
nem kell újra meg újra be
mutatkoznom, ugyancsak biz
tonságot ad. A házasságom 
pedig mintaszerűen sikerült !  

Sorra vesszük az utóbbi ne
gyedszá7,ad kiemelkedő ese
ményeit: mindazt, am i teljes
tié teszi az életet. 1950: szak-

Jakus István é,s brigádjának tagjai minden feladatot közösen 
megbeszélnek 

vizsga. 1956 : há2XI$ság, ma,jd 
új munkahely, s megismerke
dés Sárvári Karcsi bácsival, a 
lakatoscsoport korábbi vezető
;ével. Karcsi bácsitól sokat 
lehetett tanulni; szakmát is, az 
emberekkel való bánásmódot 
is. S az öreg készséggel átadta 
szaktudását Jakus Istvánnak 
(ma már a fiatalabbak őt 
nevetik Pista „bácsi"-nak), ta. 
lán megsejtette, hogy nyugdíj
ba vonulása után nem sokkal 
ő lesz az utódja. 1958: Sár
vári Károly ;javaslatának meg
felelően a 14ka.toscsoport ve
zetője !.esz. M,ajd megszület
nek a gyerekek - mindkettő 
lány -, ritkaságszámba me
nően boldog pillanatok. 1963 : 
megalakul a, laka.to&-kmnpl.ex
brigád, a,melynek vezető;évé 
választják. A brigád évról év
re kiérdemli a szocialista cí
met, tavaly pedig - az 1971-
es eredményeik ,alapján - a 
MAV kiváló brigádja kitün
tetést is. Ugyancsak 1971 : az 
szb elnökévé választják (ko
rábban két évig újítási előadó 
volt), az.óta még inkább segít
ségére lehet a segélyt igény. 
lők:nek . . •  

No és az idei április. a kor
mánykitüntetés, a Munka JJ:r
demrendből is a legfényesebb, 
az arany fokozat, s az újabb 
brigádkitüntetés. 1972 eVJ 
munkájukkal kiérdemelték a 
közlekedés, posta és hírl;özlés 
kiváló brigádja címeL 

A kitüntttés méltó 
gazdára talált 

- Februárban hívattak a 
főnökség gazdasági és társa
dalmi vezetői :  a 5ZOlgálati fő
nökünk, K. Molnár Péter kö
zölte, hogy munkámért, az em
berekkel való bánásmód miatt 
és a társadalmi ténykedése
mért kormánykitüntetés.e ja
vasoltak. De amikor a Dob ut
cában a KPM felé baktattam, 

A siker titka: 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

még akkor sem tudtam, hogy 
végül is a Munka 11:rdemre.nd
nek melyik fokozatát kapom 
meg. Képzelheti az örömömet, 
amikor a mintegy százhatvan.
száznyolcvan vasutas, közleke. 
dési és postás kitüntetett kö
zül :máoodikként engem szólí
tott a miniszter elvtárs. 

Jakus István magas kitün
tetésének egy emberként örül. 
tek a Villamos Fenntartási Fő
nökség dolgozói. Többen fogal
maztak úgy : méltóbb gazdára 
aligha találhatott volna a ki

tüntetés. Hiszen a, munkáért 
adják és a munkában Pista 
„bácsi" fiatal legény kora óta 

él.enjár. De sokan érzik úgy -
és elsősorban a kitüntetett bi
zonygatja ezt -, hogy a Mun
ka 11:rdemrenddel. az egész 
csoport, a brigád, sót: a fő
nökség jeles munkáját is eiis
me-rték. Mert ;ó munkahelyi 
légkör, kölcsönös segítőkész
ség, kellő összha-ng nélkül 
nem lehet eredményesen dol
gozni, kiemelkedót produkálni. 

Jogos kérdés: miként lesz 
ezután, hO(flJan él a továbbiak
ban egy kormánykitüntetett? 
Csakúgy, mint eddig. Holnap 
ismét útrakel, hogy munkatár
saival együtt e napon Agárd 
tér-világítását jaVitsa. Ha nem 
érkeznek meg időre a lámpa. 
testek - mint a múlt héten, 
amikor Velen.:én dolgoztak -, 
éppolyan bosszús lesz, mint 
legutóbb volt. Otthonában es
ténként, ,a tévénézés előtt 
ezentúl is kihallgatja lányait: 
hogyan 1r.észültek fel a, másna
Pi tananyagból. Terve:z:t azt is, 
hogy - éppen a mind serdül
tebb lányok nyugodtabb tanu
lása érdekében - átalakítja, 
újabb szobával bővíti a né
hány éve épült isaszegi csalá
di házát. f:pp olyan el.égedett, 
higgadt, kiegyensúlyozott em
ber, mint eddig volt. 

Csak talán egy kics.it (vagy 
teljes joggal : nem is kicsit) 
boldogabb. 

Földes Tamás 

Egymást segítve a közösségért 
Hámá-n Kató neve, szelleme 

Szentesen is helytállásra - a 
hármas jelszó me,,.<>valósítására 
- öisztönzi a szocialista bri
gádokaL A többes szám nem 
véletlen. hiszen a szentesi cso
móP0?1ton két, Hámán Kató 
nevét viselő szocialista brigád 
működik. A vontatási fónök
ség létszámába tartozó közös
ség éppen most kapta meg a 
MAV kiváló brigádja címet -
ezt a hírt lapunk előző szá
mában megírtuk -. az állo
más kereskedelmi szolgálatá
nál tevékenykedő Hámán Ka
' tó brigád pedig immár má
sodszor érdemelte ki az arany-
koswrús kitüntetést. 

Papp Zoltán állomásfőnök 
mondta el. hog_y a Borsi Sán
dorné által vezetett brigád ki
emelkedő mértékben járult 
hozzá, hogy Szentes állomás 
minden vonatkozái<ban él
üzemszin t felett teljesítette 
gazdasági felada,tait az ,elmúlt 
esztendőben. 

S mit mond mindelTől a 
brigádve,,..ető? 

- Igyekszünk - szerény
kedik. majd végül is így fog
lalja össze tömören gondola
tait: - Vállalásunk minden 
pontját az sugallta, hogy mun-

kánk mara,déktalan elvégzése 
érdekében egymást segítsük. 
A brigád tagjai köwtt áru
pénzt:árosok. fuvardíj-szám
fejtök. visszkeresók és hason
ló beosztású �lgozók vannak. 
Saját feladatát szakmailag ki
ki egyénileg is elvégezhetné, 
de a tanulásra. a közös meg
mozdulásokra így már nem 
jutna. erő. Ezért hangsúlyoz
tuk, hogy csak egymást min
denben segítve érhetünk ei 
kimaga.�ló eredményeket. Bri
gádunkból ketten marxista kö
zépiskolába járnak, mások a 
pártoktatásban vesznek részt, 
illetve a szakszervezeti szenú
náriumot végzik. Társadalmi 
elfoglaltsá/:!ot is mindnyájan 
találunk. t!n például az állo
más nóbizottságának Is veze
tője t•aqyok. Ismerem a dol
gozó nők problémáit, s igyek
szem ezek megoldásához 
messzemenő segítséget adni, 
több esetben nemcsak a nő
bizottsági tagok, hanem a bri
gádba tartozó munkatársaim 
lcözreműködésével . . • 

- A brigád legiciéísebb tag. 
ja : Pesti Lajos. 0 most nyug
díjba készül. de a kis köZéis
ség ezután is számít tapasz-

KIVÁL Ó ÚJÍTÓK 
Az idén emlékezün,Jc meg az 

újítók és feltalálók mozgal
mának 25. évfordulójáról. A 
juhileum jegyében 151 vasutas 
újí-tót és feltalálót tüntettek ki 
március 29-én a vasúti főosz
tályon rendezetit ünnepségen. 
A kiváló újító jelvény arany, 
ezüst és bronz folrozatával ki
tüntetettek közül muta-tunk be 
Il!'>-...hányaL 

Váczi Mihály 

a debreceni járműjavító kar
ban tartó csoportjának vezető
je. 1940 óta dolgozik a MA V
nál, 1945 óta jelenlegi munka
helyén. Eredetileg lakatos volt, 
később csoportvezető. 1951 óta 
foglalkozik a.h.-tívan újítások
kal. Első újítását ma i& alkaJ
maz:f..a a járműjavító. 

Több évtizedes munkája 
eredményeként háromszor ka
pott Kiváló dolgozó jelvényt, 
Ezenkívül birtokosa a Kiváló 

múvezetőjének. 1947 óta újft. 
Első kezdeményezését további 
ötletek, javaslatok és ésszerű
sítések egész sora követte. Ba
ráz Péter hobbyj,a a mester
sége és az awn belüli éssze
rűsítés. A vontatási főnökség 
múvezetójének példája nyo
mán sokan bekapcsolódtak a 
mozgalomba. 

A főnökség kimutatása sze
rint Bará.z Péter újitásaiból 
262 628 forint haszon szárma
zott. 1972-ben 38 benyúj tott 
újítá&ából tizenkettőt alkal
mazna.Jc. Amióta dolgozik, év
ről évre nekivág egy-egy na
gyobb jelentőségű újításnak. 

I 

Baráz Péter az újítási ügy
intézők Ver\Senyében is ered
ményesen vett részt. Az egri 
versenyzők a negyedi!, helyen 
végeztek az igazgatóság ver
senyében. A lelkes művezető 
- a IS7i()Cialista brigádnak is 

tagja. Munkája eredményének 
tudható be az öreg gőzösök 
újjáformá.lása. , 

Mongyi János 

A kitüntetettek lro.zlött egyike 
azoknak, akik a Kiváló újító 
kitüntetés bronz fokozatát 
kapták. 

A MAV Ma•gasépítési Fő-
nökség építésvezetője 1952 ót.a 
töretlen energiáv.al újít. Mon
gyi János újításaiért kétszer 
is megkapta már a kiváló újí
tó jelvény bronz fokozatát, 
egyízben amny és ezüst foko
zatot. Ezúttal 500 ezer forint 
hru.znot eredményező 1972. évi 
újításaiért a Kiváió újító jel
vény ezüst fokozatát kapta. 
Eddigi újftól munlkássága 1 
millió 650 ezer forint megta
kla.rítást jelent a népgazda
ságnak. 

Gáspár Judit 

vasutas kitüntetésnek, a Szak- i-------------------------

szervezeti munkáért kitünrtetés 
arany fokozatána.k. Nyolc ta
gú brigádja, az ő vezetésével 
ezüst fokozatot ért el. Újítói 
munkásságát már egy ízben 
bronz fokozattal i&merték el. 
Most a Kiváló újító jelvény 
ezüst fokozatával gazdagodott 
kitüntetésemek tárháza. 

Váczi Mihályt gondolkodó 
embernek ismerik. Közel száz 
1íjítását vezették be, amelyek 
múlt évi gazdasági haszna 500 

ezer forintot jelent. Húsz év
vel e?Jelótt a sza'.klsrervez.eti 
bizottság mumkavédelml fele
lősi tisztével bímá.k meg, s a 
kiváló újító ezen a po,;:rton is 
változatlan lellresedéssel. és 
energiával dolgozik. Veretése 
jó hatást gyako.rol a szocialis
ta brigádria is, ahol az ő lrez
deményezése nyomán vala
mennyien újítanak. 1971-ben 
21, ·1972-ben 28 újításukat 
fogadták el és verették be. 

Tóth Ferenc 

A szombathelyi vontiatási 
főnökség lakat-Ol'\8, 1949 óta 
újító. Atmenetileg 1958-tól 
1970-ig a kísérleti műhely ve
zetője rolt, ahol sok tapaszta
latot szerzett. Később újítási 
elóadói felad ;tQ!µit bíztak rá. 

Munkája eredményasségét 
bironyítja, hogy a fónökség
nél 1971-ben 85-re nőtt az 
ésszerűsítések száma. 1972-ben 
pejig már száznégyen adtak 
be ;iav.aistatot, amelyból az el
fogadott 53 újítás gazd4sági 
haszna 527 052 forint. 

Az újítómozgalom fejlődése 
Tóth Ferenc egyéni jó példá
jából következik, hiszen az 
újítási eloodó 134 egyéni ja
vaslatot adott be, amelyból 62 

újítását bevezették. 
Az 53 eszrendős, V'aSUtas di

nasztiából származó Tóth Fe
renc a Kiváló újító jelvény 
bronz fokozatát kapta. 

Baráz Péter 

,,Többet ésszel, mint eróvel" 
- ez a jelszava az egri von
tatási főnökség 47 esztendős 

Borsi Sándorné 

talataira, jó tanácsaira - szól 
közbe Molnár Ferenc áru
pénzt.áros. 

Az elmondottakat Papp Zol
tán állomásfőnök egészíti ki: 

- A közelmúltban 60 OOO 
forint értékű társadalmi mun
kát végeztek a Rákóczi úti 
óvodában a Fiámán Kató bri
gád tagjai. Bontották a régi 
épületet. hogy a felépülő új
ban több vasutas szülő gyer
meke kapjon helyet. Mert a 
brigádbeliek elsc5sorban soha
sem önmagukra gondolnak. 
hanem másokra. tgy érdemel
ték ki ismét az aranykoswrús 
kitüntetést. 

Kesztyűs Ferene 

ÚJÍTÁSI VERSENY 

Dunaújváros nyerte a vándorzászlót 
Lapunkban már többswr 

beszámoltunk a pécsi vasút
igazgatóság csomópontjainak 
újítási versenyéről, amelynek 
időtartama a IV. ötéves terv 
végéig terjed. Az újítási ver
senyt évenként értékelik, s a 

legjobb helyezettet dicsérll ok
levéll.eZ és vándorzászlóval ;u
taimazza az igazga,tóság. 

Az elmúlt esztendőben Du
na,ú;váro& csomópont doJ.go
zói adták be és valósították 
meg a legtöbb újítást, amelyek 
révén 286 OOO forintot takarí-

tottak meg. Az öss-z.létszámot 
figyelembe véve, minden du
naújvárosi vasutasra szemé
lyenként 232 forint megtakarí
tás jutott, ezzel megelőzték a 
legnagyobb csomópontokat: 
Dombóvárt, Kaposvárt, Nagy. 
1,anizsát, sőt még a pécsieket 
is. 

Képünkön: dr. Szabó Tibor, 
a vasútigazgatóság vezetője 
ünnepélyesen · átadja a gyóz
tesek jutalmát . Kucsera Ká
rolynak, Dunaújváros állomás 
vezetőmér.nökének. 

Gásparnera lehet 
szamífani 

Odaül s7..erényen az asztal 
végéhez, kezét ölébe ejti, s 
mint aki tart valamitől. izga
tott várakozás ül az arcán. 
Eszembe jutottak az B2Jb-tit
kár szavai : ,.Gáspárnéra min
diQ számíthatunk, mint mú
helybizottsági ta,g, ;ól végzi 
munkáját." 

Próbálom magam elé idéz
ni. amint a halk szavú asz
szony erőteljESen szót emel, 
kér. követel, mikor. hogy 
szükséges_ az �szaki Járműja
vító XII/B üzemének nődol
go,zói érdekében. 

- Most kell éppen beszá
molnom a munkánkról 
kezelte a beszélgetést, s már 
oldódik a nyelve. Beszél ar
ról. milyen mostoha körülmé
nyek voltak az üzemben az 
ötvenES években. amikor oda
került. S azóta hogy megvál
tozott minden, mennyj hasz
nos intézkedés született. 

m'Ul1kahelyi körülmények 
megteremtéséhez nyújt segít
séget. De hát ez is sokat je
lent. 

- A:z. elmúlt időszak bérin
tézkedései kedvezően javítot
ták az egyenlő munkáért, 
egyenlő bérarány kialakulá
sát - folytatta. - Darukeze
lőink órabére például meg
egyezik a férfiak órabérével. 
A Központi Bizottság határo
zata alapján. a fizikai mUlll
kakörben dolgozók közül ket
ten 10. ketten pedig 6 száza
lékos béremelést kaptak. Ezen
felül többen differenciált 
emelésben részesültek. 

A nők. a róluk való gon
doskodást nem hagyják vi
szonzatlanul. Helytállással, 
legjobb tudásukkal segítik a 
termelést - mondja moot már 
ugyanazon a csendes, halk 
hangon, ahogy a beszélgetést 

- Hány nő dolgozik a kezdte. Ezt már nem kell ki-
' XII/B üzemben? 

- összesen huszonhét 
hangzik a válasz - Ebből 
huszonketten végzünk fizikai 
munkát. Akad köztünk szak
munkás, betanított munkás, 

han,\1Súlyo2llli. ez természetes, 
ez kötelességük. tudják jól 
valamennyien a XII/B üzem 
nődolgozói. 

P. K. 

darukezeló. Kiszámítottuk, ..-------------
hogy az átlagéletkor negy
venkét év. Tízen vannak 
olyanok. altikre még a gyer
meknevelés gondja háruL 
Emiatt. valamint a sok házi 
munka és vidékről való be
utazgat-ás miatt. kevés idő jut 
a tanulásra. pihenésre. Jól 
tu'djuk, hogy a nehézségek\ el
lenére is mtelóbb javitanunk 
kell a jelenlegi helyzeten. :Ep
pen ezért határoztunk tígy, 
segítjük azok4t a munkatárs
nőínket, akik a tanulást vál
lalják. 

Kicirtt hallgat, mintha ön
maga előtt is szabadkozna 
amiatt, hogy ő már csak ösz
tönöz másokat, s a me3felea'ő 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szaksz� 
vezetl bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánlJttk a következ6-
ket: 

A 1 5. számból : 104629/1973. 
3. A. A nyugellátás megállapítását 
követően kifizetett év végi része
sedés és ptémlum bejelentésénel!: 
szabályozása tárgyában kiadott 
utasítás módosftása. 

A 1 6, •zámból : 10501 5/197'3. 
1. D. Az 197 1 - 75, éV! MAV 
Kollektív Szerződés 1973. �I 
Függelékének kihirdetése. 

104891/1973. 1 1. A MAV :ee
vétel.ellen6rzé,;I, Vl.sszatér!tésl. � 
Kártér!tésl Hivatal (BVKH) szer
vezeti és MGködésl szabályzata. 

103710/1973. 3. A. Ipart tanu
lóit munkaruha-ellátása. 
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ASZTALITENISZ VB 

Szarajevói 
mérleg 

Szara�vóban rendezték meg 
az 1973. évi aszbalitenisz-világ
bajnok:ságot, amelyen többek 
kö-llött három BVSC-s fém 
versenyző, Börzsei Jámos, Ge,-
gely Gábor és Rózsás Péter 
képvlselte a magyar színeket. 
Hármuk közül ezúttal Bör:z.sei 
szerepelt a legjobban:  a férfi 
egyesben bejutott a legjobb 
nyolc kö.Z>é, s nem sok hiány
zott ahhoz, hogy felálljon a vi
lágbajnoki dobogóra. 

._ Böruei Jancsi má,r a CSll
patmérkózések sorá-n iS kitű
nően játszott - értékelte a lá
tottakat Rózsás Péter, a BVSC 
játéka.s-edzője. - A kínaiak 
elleni selejtező mérkőzésen ér
tékes gyózelrnet aratott, a he
tedik helyet eldöntő csehszlo
vákok elleni találkozón pedig 
két győzelemmel járult hoz
zá a sikerhez.. őszintén szólva, 
ezek után már gondoltam, hogy 
a.z egyéniben is ;ól fog szere
pelni. S örülök, hogy nem té
vedtem. Legimponálóbb győ
zelmét a vegyespáros döntőt 
játszó Ujúsá.gi Európa-baj=k 
Sztrokatov felett aratta, de ra
gyogó játékkal ütötte el a to
vábbjutástól a román Giugtu
eát éS a japán Imanót Í6. Saj
nos, Stipa-ncsics ellen neki so
hasem megy a játék, s így tör
tént ez Srzarajevóban Is, bár az 
első játs2lrnát még megnyerte. 
Azt hiszem, teljesítménye így 
is minden dicséretet megérd� 
mel, s méltán verekedte be 
magát a világ legjobb férfi já
tékosai közé. 

A fiatal �gely Gábor sem 
okozott csalódást, s csak tapasz
talatlanságának, rutinhiányá
nak tudható be, hogy a csapat. 
mérkőzések során például az 
Európa-bajnok Surbek ellen, 
az egyéniben pedig az angol 
Neale ellen a döntó pillanat
ban maradt alul. Rózsás Péter, 
csak az egyéni verseny,ben ju
tott szóhoz. 

Egyesben a nyugatnémet 
Leisstól kapott ki, párosban 
pedig éppen klubtársa, Börzsel 
(a nyugatnémet Schóler olda
lán) ütö�te el a továbbjutástól 

A BVSC asztalitentszezöi 
nem vallottak szégyent ezen a 
világbajnokságon, s ami külön 
is emeli teljesítményük érté
két : a magyar csapat néhány 
.,ászával" ellentétben mind
hárman jelesre vizsgáztak 
küzdöképességból, akaraterő
ból. Márpedig ez a VB éppen 
az akarateró, a küzdenitudás 
versenye volt! 

D. L 

Otszáz évvel ezelőtt, 1473. 
június 5-én készült el az első, 
Magyarországon nyomtatott 
könyv, a Chronica Hungaro
rom, Hess András budai 
nyomdájában. 

Könyvkultúránk születésé
nek dátuma elókeló helyet 
foglal el az európai könyv
nyomtatás történetében. Az 
itáliai, a franciaországi és a 
német-alföldi könyvnyomta
tással szinte egyidőben ná• 
lunk Is elindult hódító útjára 
a könyv. 

Az 1972-es esztendő - az 
UNESCO határozata alapján 
- a Könyvév gazdag esemé
nyeivel telt el itthon és kül
földön egyaránt, kiemelve a 
könyv és az olvasás jelentő
ségét, bizonyítva annak sem
mi mással nem pótolható sze
repét ; 1973 pedig a könyvnek 
a magyar kultúra kialakulá
aában betöltött szerepét ÜTI• 
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Szimultán a törzsgárdaklubban 

A Landler Jenő Művelódésl Ház tö:rzsgárdaklubja vendé
gül látta Barcza Gedeon nemzetközi sakknagymestert. A neves 
vendég elóadást tartott a legutóbbi világbajnoki találkozóról, 
majd válaszolt a iklubtagok kérdéseire. 

A rendezvény méltó befejezéseként - erról készült az itt 
látható képünk - a nagy,mester szimult:311 mérkőzést játszott 
a Landler járműjavító dolgozóival. 

(Gyergy6i János felvétele) 

Kitüntetés honvédelmi munkáért 

t 

1 

A Magyar Honvédelmi Szö• Vas megyei vezetőségének tit
vetség fennállásának negyed- kárától. 
százados jubileumát Szombat• (Varga Csaha felvétele) 
helyen is megünnepelték. A ta-
nítóképző intézet dísztermében 
rendezett jubileumi ülésen 
részt vettelt a v4z'p,; �,; Vas me
gye párt-, és állami és társa
dalmi szervezeteinek vezetói, 
az egykori Magyar Szabadság
harcos Szöveség alapító tagjai, 
a jelenlegi MHSZ-klubok akti
vistái, s közülük most jó néhá
nyan kitüntetésben részesül
tek. 

Képünk ez alkalommal ké
szült : Borsits István, a szom
bathelyi járműjavító MHSZ· 
lövészklubjának titkára átve
szi a Honvédelmi Erdemérrnet 
Kardos Mikl6st6l, az MHSZ 

Szakmaközi 
sakkverseny 

Szakszervezetünk szegedi te
rületi bizottsága április 7-én 
Békéscsabán rendezte meg Bé
kés megye vasutas amatór sak
kozóinak vetélkedőjét. A jól 
sikerült versenyen Békéscsa
ba, Lökösháza-Curli<;i, Vésztó, 
Mezőhegyes állomások, vala
mint a békéscsabai pft és a tbk 
sakkozói vettek részt, 4 tagú 
csapatokkal 

Az első helyezést Békécsaba 
állomás vonatkísérő csapata 
szerezte meg, így május 5-én 
ez a csapat képviseli a vasuta
sokat a szakmák közötti me
gyei sakkversenyen. 

MEGJEGYEZZÜK 

Szerencsésebb utat! 
Vitatkozás kiabálás teljes hangzavar. Mintha tűz ütött 

volna ki ápriÍis 19-én � Szabolcs Expressz indulása előtt a 
Nyugati pályaudvaron. Lelkes Lásztó, az ügyeletes tisztviseló 
azonnal rohant is oda, hogy lokalizálja a „tüzet". . Elóször szétválasztotta az egyik házaspárt azoktól, akikkel 
már-már ökölre mentek mert ott ültek, ahová az ő helyjegyük 
szólt. Azután megmutatta a birtokában levő, néhány soros, hi
vatalos rendelkezést amely szerint „az ügyeletes kötelessége a 
duplán kiadott helyjegyes utasok elhelyezéséről gondoskodni". 
(Ebben a rendelkezésben az illetékes vasúti .szervek elóre kö
zölték azoknak a kocsiknak és fülkéknek a számát, amelyekbe 
ugyanazokat a helyeket kétszer adták ki április 19-20-21-re.J 

Az utasok némiképp megnyugodtak, amikor látták, hogy 
az ügyeletes tiszt és a kalauz megragadja a legsúlyosabb bó
röndöket és szívessz.óval invitálja a „hoppon maradtakat" a 
szerelvény végére a 13. számú kocsiba. Az 1. számú kocsiból 
egyébként ez al�lommal 32 hely utasai kényszerültek átköl
töztetésre a helyjegyek dupla eladása miatt. 

A következó napon, április 20-án még nagyobb kavarodás 
támadt az 1702-es expressznél, miután az utasok a legnagyobb 
összevisszaságban kapták meg helyjegyeiket. Az l-es, a 8-as 
és a 11-es kocsikból ek!kor is a 13-asba költöztették a pórul járt 
közönséget. 

Nem jártak több szerencsével másnal?.i április 21-én sem az 
utasok, ha csak az nem számít nagyoob szerencsének, hogy 
ekkor nem a 13-as, hanem a 14-es kocsiba kellett áthurcolkod
niuk. 

Szörnyű . . .  1 - gondolhatják az olvasók. Ennyi kellemetlen
séget valóban még készakarva sem lehet könnyen elóidézni . . .  
Sokkal kevesebb energia, fejtörés kellene a helyjegyelosztás j6 
megszervezéséhez . .  • , 

Azért mi inkább azt mondjuk: minden jó, ha a vége j6. Az 
állomási hangszórón ugyanis egy kedves nói hang kellemes ün
nepeket és jó utat kívánt az említett vonatok utazóközöségé
nek. 

Vagy talán ez mégsem elegendő a kellemes utazáshoz? 
(gergely) 

A szerkesztőség üzeni 
Dr. Bánk!alvy Gyuln szeited : 

Boldizs:\r Gyula Békéscsaba, 
Pacz Józ.set Kétegyháza ; Envedl 
Sándor Bp. DéU pu. ; Bognár Ká
roly Tapolca ; Kiss Lajos Alsóörs ; 
Hatma1 János Péc�; Murányi Ti
bor BánrCve ; Mohai Gábor, Né
meth Pál Szerencs ; Kisvárdai 
János Miskolc ; Kecskés Gábor 
Debrecen : Csizmazia Béláné Szom
bathely:  leveleilu�·t lapunk any� 
gához felhaszná1Juk. 

Hári Károly szeged; Szombati 
János Mád ; Kotroczó II. Józ.se! 
Kevermes : le-velelket illetékes 
helyr,3 tovAbbftottuk. 

A MA V Szak- b Szerelc'llparl 
Főnökség Tervező Csoportja társa
dalmi munkában ,·állat rászoruló 
családoknak Ingyen - épület
vllla.mosltlisl és lpmetgépészeti) 
(csatorna, dz, gá.z, ffités) - ter
vezést. A tervezési megrendelé
seket kérjOk a következő cfmre 
küldeni : 1 1 03 Budapest, x., KG• 
ér úl 3 d. llrdoklc'ldn! lehet a 
69- 66, 69- 79-cs telefonon 
7 - 1 6  óra között. .,Centenáriumi 
KISZ szoclallt,ta brlgád0

• 

- Tolvajt fogott a Keletiben 
három szolgálatban Jevó vas
utas az április 11-ról 12-re haj
ló éjszakán. Két büntetett eló
életú férfi a Polonia Expressz 
indulása elótt elvette egy kül
földi utas óráját, majd futás
nak eredtek. S7.öllősi Illés 
vi!ágÍtási csoportvezetó, Rádi 
János belsószerel'V'ényes laka
tos és Lajtos József gépkíséró 
együttesen elfogták és a rend
órségre kísérték a tolvajt, az 
óra pedig visszakerült jogos 
tulajdonosához. 

Lakáscsere 

Elcserélném a vn. kerillet
ben levő udvarl. magasföldszinti. 
tanácsi félkomfortos lakásomat 
mástél szoba, komfortosra. esetleg 
kettö szoba félkomfortos tanácsi 
lakásra a vu„ Vlll., vagy IX. 
kerületben megegyezéssel. Érdek
lödru lehet : a 334-997 sz. tele• 
!onon szombat és vasárnap k1ve• 
telével, 9- 1 ö óra között. 

- Elcserélném A.cs vasűtállo
máson leve'! 2 szobAs + 1 külön• 
bejáratú szoba félkomfortos (!o
lyovizes, angol WC) lakásomat 
gazd.aságt udvaron és kerten kj
vüU művelt földterülettel. Cseré• 
be kérek 1 szoba komfortos la• 
kást Budapest területén. Érdeklőd
ni lehet : özv. Jultász Mlk.losné, 
342-107 telefonon 7.30-tól 15.30 
órálg, 16-20 óra között 333 
015-ös számon. 

- Elcserélném szép, nagymére• 
tii szoba-bálótulke, előszoba, kony
ha, WC, fürdőszobás tanácsi ren
delkezésű lakásomat a x. kerü
letben. Kérek egyszoba konyha 
WC + egy kO!ön zoba (bárhol) 
lakást. Lehet MA V-lakás Is. l:;r· 
deklödnl leh�t : Borbély Istvánné 
16-82, vagy 143-703 telefonon 
8-16 óra között. 

llAGYA.I\ VASUTAS 
a Vu:utasok Szakszervezetének Lapja 

Szer1cesztl a szerkesztO b1zottsáf! 
FOszerke,;ztO: Gulyás János 

Felel& szerkesztO: Vlsl Ferenc 
SzerkesztOség : 

Budapest Vl .• Benczúr utca u. 
Telefon. vA t'061 : 229--872, 

Qzeml : 11>-77. 
KI.adja éB terjeszti : 

ornrm ·� 
- Kommunista vasárnapot 

tartottak április 15-én Szeged 
személypályaudvar szocialista 
brigádjai. Az utazás kulturált
ságát kívánták elósegíteni 
nagyarányú takarítási akció
jukkal. Tisztogatták a vágány. 
közöket, portalaní tották a lép. 
csóházat, felmosták a váróter• 
met és a peront. Most az a cél
juk, hogy állandósuljon a rend 
és tisztaság az ·állomáson. 

- Egyenjogúság! Férfinapot 
rendezett Békéscsaba csomó
ponti nóbizott.sága a helyi kul
túrotthonban. Vidám műsor
ral köszöntötték a megjelent 
160 férfit, majd tombola és 
tánc következett. A nőbizott
ság a sikeren felbuzdulva, el
határozta, hogy ezután minden 
évben megrendezi a férfina
pot. 

- Kiváló fiata1ok. A szom
bathelyi vontatási fónökségné! 
32 fiatal vasutas pálYázta meg 
a Kiváló ifjú szakmunkás, il
letve a Szakma Ifjú mestere cí
met. A magas összegű díjjal 
járó kitüntetést végül is 12 pá
h·ázó érdemelte ki. Közülük a 
Szakma ifjú mestere címet öt 
Diesel-lakat'os és négy villany• 
szerelő viselheti. A két KiválcS 
ifjú szakmunkás szintén a jár
mú-villanyszerelÖK közül ke
rült ki. 

- Egy brigád - egy újítás 
jelszóval mozgalmat indítottak 
Miskolc-Tiszai pályaudvar dol
gozói. Céljuk kettós: ebben az 
évben 100 újítás beadásának 
elérése, valamint az, hogy a 20 
női és 10 KISZ-brigádon ke
resztül a nöket és a fiatalokat 
is fokozottabban vonják be az 
újitómozgalomba. 

- Megvalósult ja'l'aslat, Le
leplezték: Szerencsen azt a két 
emléktáblát, amelynek elhe
lyezését az állomásfónökség 
Petófi szocialista brigádja ja
vasolta névadója, a nagy költő 
szerencsi tartózkodásának em
lékére. Az egyik tábla az út
törőház falát ékesíti, a másikat 
pedig természetvédelmi terüle
ten, az Arpádhegy „kót.engeré
nek" elsó szikláján helyezték 
el, a szovjet hósi emlékmű kö
zelében. 

- ötvenezer forintot fize
tett be a vietnami segélyalap 
javára, a debreceni vasútigaz
gatóság szakszervezeti bizott
sága. Az összeg annak az ak
ciónak nyomán gyúlt össze. 
amelyet a Puskás Tivadar szo
cialista brigád tagjai kezdemé• 
nyeztek. Elhatározták, hog�• 
egynapi keresetükkel járu1,nak 
hozzá Vietnam újjáépítéséhez.. 

- Vasutasok lakóhelyükért. 

A kónyv ót évszázada Magyarországon 

a Népszava Lapkiadó VállAlat 
Budapest, vn.. Rákóczl út 5t 

Teleton : !2¼--819 
Levélcim; Bp. 10. Pl. n 

Felel/ls l<Jalló : Gábor Márton. a Népszava Lapkiadó Vállalat 
l�azot6Ja 

CsekkszAm1as,;ámunk: 

Vésztó állomás dolgozói nagy. 
arányú társadalmi munkát vé
geztek május elsejére a kö7.ség 
utcáin, terein. Parkosítottak. 
fásítottak, ezenkívül a forgal
mi dolgozók Egyetértés brigád· 
ja 1-12 órás munkával elvégez!� 
a Lenin úti óvoda tatarozását. nepli, azt a célt szolgálva, 

hogy mind többen megismer
jék könyvkultúránk hagyo
mányait, hogy jobban figyel• 
jenek a könyvre, a nyomta
tott betűre, s annak "ttörténetét 
követve a figyelem könyv
művészetünket is méltó mó
don ismerje meg. E sokrétű 
cél érdekében jelentós rendez
vényekre kerül sor a magyar 
könyv ünnepi éve alkalmából. 

Kiemelt szerepe lesz az idei 
ünnepi könyvhétnek - jú
nius 2-8 - a fóvárosban és 
vidéken egyaránt. Néhány 
nappal korábban - május 22 
-25 - lesz az Olvasó népért 
mozgalom első országos kon
ferenciája, amelyen az olva
sás hazai helyzetét, aktuális 
problémáit vitatják meg. A 
Hazafias Népfront Irányításá
val országos tán;adalmi moz
galom Indul az általános Is
kolai könyvtárak fejlesztésé
re „500 év - 500 könyvtár" 
elnevezéssel. A jubileumi ki
állítások során Szántó Tibor 
könyvművész januári kiállí• 
tása nyitotta meg a Múcsar• 
nokban, majd Lengyel Lajos 
művészetét mutatta be a feb• 
ruárl kiállítás. 1973 októberé
ben a Magyar Nemzeti Mú
zeum ad otthont az országos 
könyv- és nyomdatörténeti 
kiállításnak. Annak érdeké
ben, hogy itthon és külföldön 
nagyobb körben ismert le
gyen a magyar könyv ötszáz 
éves története fotóanya�ok és 
tablósorozatok segítségével 

vándorkiállítások adnak szí
nes képet. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia osztályai és 
intézetei tudományos ülés
szakon vizsgálják és vitatják 
meg a magyar könyvtörténet, 
tudománytörténet és múveló
déstörténet összefüggéseit, s 
méltat]ák majd a magyar 
nyomdászat kiemelkedó alak
jait - Hess Andrást, Tótfalu
si Miklóst és Kner Imrét. Kő
szegen és Sárváron tudomá
nyos konferencia lesz külföldi 
vendégekkel A nyomdászat 
kezdetei és a magyar Iroda
lom címmel. A középiskolai 
oktató-nevelő munkát és a 
közm(ivelódést szolgáló ván
dorgyűlés keretében emléke
zik meg az évfordulóról az 
Irodalomtörténeti Társaság az 
ósz folyamán. 

Az ünnepi év fószereplól a 
könyvek, közülük Is kiemelést 
érdemló a Chronica Hungaro
T'Um fakszimile kiadása, ma
gyar nyelven, a Magyar Heli
kon kiadásában. A Szépiro
dalmi Kiadó útjára Indítja a 
magyar könyvkiadás nagy 
vállalkozását, a 80 kötetes Ma• 
gyar Remekírók sorozatát, 
melynek első kötetei a könyv
hétre jelennek meg - Csoko
nai Vitéz Mihály minden 
munkája 1-2. és Jókai Mór 
három regénye. Az Akad�iai 
Kiadó A könyv öt évszázada 
Magyarországo-n címen ad ki 
könyvtörténeti összefoglalást, 
s jelenteti meg S7ántó Tibor: 
Otszáz éves a magyar könyv
művészet clmú kötetét, 

A könyvről, az olvasásról 
szóló vallomásokat gyűjti ösz
sze a Gondolatok a könyvtár
ban című váL_;3!..is. Az ün
nepi listát gazdagítja még Er
dódy János: András mester 
krónikája, Kner Imre: A 
könyv művészete, Haiman 
György: Tótfalusi Kis Mikl6s 
életműve, A magyar sajt6 ké
peskönyve, Hol! Béla: A 200 
éves váci nyomda, Tevan An
dor: A könyv évezredes útja 
című műve és a Magyar Új
ságírók Országos Szövetségé
mik kiadványa : A magyar 
sajtótörténet irodalmának vá
logatott bibliográfiája. 

Az egész magyar sajtó, a 
rádió és a televízió, film egész 
éven át figyelemmel kíséri az 
eseményeket, a TIT pedig kü
lön gondot fordít arra, hogy e 
jelentós kulturális akciót a 
közművelódés szolgálatába 
állítsa. A Magyar Posta jubi
leumi bélyegsorozatot ad kL 
Június 5-én pedig, az évfor
duló napján Hess András ne
vét veszi fel az Allami Nyom
da. 

A magyar könyv ünnepi 
esztendeje a könyvnek a ma• 
gyar kultúra kialakulásában 
betöltött szerepét állítja a 
középpontba, ezt szolgálják a 
gazdag hazai programok, s 
ezt reprezentálják a külföl
dön megrendezett és megren
dezésre kerüló kiállításaink, 
megemlékezéseink Is. 

Standovár 

MNB 215-U 859 

Szikra Lapnyomda 

Utazás előtt és utazás után 

, , 

EDESSEGET, 
AJÁNDÉKOT, 
TRAFIKÁRUT 
nagy választékban vásárolho' az 

� U TA S  t LlA T ö ;:,'  
i::álvoucJvorl pavilon!aiban. 
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OPW-tanátskozás Szoml,athelyea 

A MÁV háromszorosára növelte 
az OPW-teherkocsi k számát 

Az OPW, a k8zlls teMrkoc.rl-paTk tandesa május Z1-Z6. 
között Szombathelyen tart;« XXIII. ülését. A tanács az OPW 
legfelsőbb szerve, mely az egyezményben részes, hét európai 
szocialista ország - Bulgária, Csehszlovákia, Magyarország, 
NDK, Lengyelorszá{I, Románia ú a Szovjetunió - egy-egy 
képviselőjéből áll. 

ennél kevesebb van, a MAV
nak hiánya van, ha pedig több 
van akkor túllépésről beszé
lünk. Sajnos, a túllépésben le
vő kocsik már nem tekinthe
tők saját kocsiknak, így eze
kért - kocsinként és napon
ként - 1,50 rubelt kell fizet
ni, ami 60 forintnak felel meg. 

Dr. Mészáros Károl7 mlnlszlerhelyettes, a MAV núrlgazgatóJa megnyitja u aballge&l IÍJ ala&• 
át.hoz vezető vonalszakaszt. 

(Tudósltda a 3. oldalon) 

Az elnökség megállapította: A sZ-Ombathely! tanácsül� elnöki teendőit, az OPW tanács 
Qgyrendjében elfogadott sorrend értelmében, a tanácsban levő 
magyar képviselő, Lindner József vezérigaZll!ató-helyettes látja 
el. Az ülést, melyen több fontos napirend. a Közös Teherkocsi 
Park üzemeltetésével kapcsolatos kérdés szerepel, május 14-
19 között szakértői értekezlet előzte meg. 

Naponta csaknem 3000 
OPW-kocsi kerül megrakásra 

Nagy a felelősség 

- Hogyan ellenőrizhető, 
hogy az egyes országok vonal
hálózatán egy-egy nap hány 
OPW-kocsi közlekedik? Vagy
is, mi történik akkor, ha az 

Nem halad me/lelelően az egészsé/i 
ártalmak műszaki me /előzése 

A KGST-országok vasúti 
közlekedése jelentős helyet 
foglal el a világ vasúti közle
kedésében. Vasútvonalaik üze
mi hossza például meghaladja 
a világon üzemeltetett összes 
vasútvonal hosszának egyha
todát. Ugyanakkor az árufor
galom közel 60 százalékát te
szi ki a világ össz-vasútvona
laln lebonyolódó áruszállítás
nak. Ez hét és félszer annyi, 
mint az Egyesült Allamok 
vasúti áruforgalma és csak
nem tizenhétszer annyi, mint 
a Közös Piac országainak 
együttes vasúti áruforgalma. 

Az európai szocialista orszá
gok vasutainak nemzetközi 
egyűtt'7lűködésében különösen 
=gy szerepe van az 1964-ben 
megalakult közös teherkocsi
parknak, az OPW-nek. Azóta 
megszoktuk már, hogy a MA V 
vonalain is számos OPW-je!lel 
ellátott fedett és nyitott teher
vagon közlekedik. Sőt, az 
utóbbi időben a rakodásokhoz 
felhasznált OPW-kocslk 
mennyisége Is állandóan nö
vekszik. 

Jelenleg naponta mintegy 
800 OPW-kocsit használunk 
fel export áruk továibbításá
ra. A MAV napi OPW kocsi 
megrakása ennél lényegesen 
több, 2500-3000, mfg a ra
kott kocsik átadása 1501>-2000 
között t,ált�zik. Ha például 

egyik vasúton túllépés van, a A szakszervezet elnöksége az 1968. január l. óta munka-
másikon pedig hiány keletke- május 4-i ülésén tárgyalta az egészségügyi vonatkozásban 

az export rakodáso1mál nem 
zik? egészségkárosodás ves-zélyé- hatályba lépett központi eló-OPW, hanem saját MAV ko- nek kitett mun,kahelyeken fog- írások helyi megvalósításának 

csit használnánk fel - figye-- - Az OPW Prágai Iroddja lalkoztatott dolgozók helyze- tapasztalatait értékelte. öt lembe véve a nemzetközi ko- =ponta kiegyenlítési felada- térő! szóló jelentést. A téma évvel ezelőtt mintegy 90 ezer csifortluló időt - a szá.Hítá- tot ad ki, hogy a hiányok ki- napirendre tűzését indokolja, dolgozó volt különböző ár
sdk lebonyolításához a jelen- egyenlltődjenek. Ha a vasutak hogy ta.lmaknak - ebből 60 ezer 
leginél 4000 teherkocsival ezt maradéktalanul végrehajt- - az drtalmak megel6zése az időjárás viszontagságainak 
többre lenne szükség. ják, létrejön a kocsikiegyenlf- elmarod az általános műszaki - kitéve. A többi ólom, szer-

Ezek után önkéntelen01 adó- tés. Abban az esetben azon- fejlődéstől, a munkavédelem ves- és szennetlen vegyszerek, dik a kérdés: milyen szerepe ban, ha a vaSUlak a kiadott másLk fő terü.letétől, a baleset- por, mérgező gárok és gówk, 
van•napjainkban a közös te- kiegyenlítési feladatot bánni- elhárítástól, műanyagok, zaj, vibráció, 
herkocsi-park.oak a KGST-or- lyen okból Is huzamosabb - az ánalmak m1lszaki röntgen és radióaktív izotópszágok egyre fokozódó integ- ideig nem teljes!tlk, a túllépés ffle!J€lózé&ének és a hiányossá- sugárzás veszélyének kitett rációjában? vagy a hiány állandósul. nyen gok felszámolásának üteme munkahelyen <lolgorott, vagy 

- Azzal, hogy a !lasútf te- esetben a hiányban levő va.,- lassú, jelenleg is dolgoz.ik. 
herkocsikat ellátják OPW-jel- utak kérhetik a park sü.rg6s _ a helyi előírások jelen- Ebben az időben elsősorban 
lel, gyakorlatilag megszűnik a feltöltését . Ezt a feladatot is a t6s része nem tartalmazza, különf§le juttatások - védő 
tulajdonos vasút szerepe túllépésben levő vasutak kö- vagy nem elégíti ki az egész- étel, védő ital, bérpótlék -
válaszolta kérdésünkre Ara- zött a túllépők arányában séges munkáltatás feltételeit, voltak előtérben a sokkal fon-
n11osi József, a forgalmi szak- tosabb mOszaki megelőzés 
osztály helyettes vezetője, aki osztják fel. A sürgős kiegyen- a korszerű. fejlődéssel biztosítása helyett. A szak-
1968-tól 1972-ig igazgatóhe- lítési feladat nem teljesítése iáro új ártalmak ellem vé- szervezet felismerte ennek 
lyettesi beosztásban dolgozott kocsinként és naponként az év dekezés nem kielégítő, tarthatatlanságát, éppen ezért 
az OPW végrehajtó-szerveze- második felében további 6 ru- - nem eLég hatékony és szoros együttműködést alakí
tének prágai irodájában. - Ez bel kifizetését vonja mag, következetes az egészségügyi tott ki tudományos egyesüle-
azonban nem jelenti azt. hogy felvilágosítás. tekkel, egészségügyi intj!zmé-
a hálózatunkon tartózkodó va- (Folutatás az s. oldalon) Az előterjesztés elsósorban nyekkel. Azóta rendszeresen 
!amennyi OPW-jellel ellátott folynak kutatások, míiszeres 
teherkocsi lényegében saját- 1---------------------------, méré

se
k, 

sz
űrővi

zs
gá4a1ok, 

nak tekinthető. Tudni kell, kolllkrét munkaügyi vi.zsgála-
hogy a MAV t,onalain naponta Bemutatkoz·,k to!: a munkavédelmi minósí-
dfjmentesen, általánosságban tésre kerülő gépeken, jármű-
annyi OPW-kocsit tarthatunk veken. Több üzemben beszün· 
_ függetlenül attól, hogy a a , , Lad a' ny 18,, tették az ólomtartalmú festé-
kocsi melyik tagvasút tulajdo- kek használatát. Egészségre 
na -, amennyit a közös park- ártalmas anyagokat másokkal 
ba beadtunk, még pontosab- A Faanyagvédelmi és Fafelífó Vá!la'at hely<?ttesítenek, korszerűsítet-
ban fogalmazva: amennyi az ték a festékszórást stb. 
úgynevezett számítási rész. Ha faházakat és faipari termékeket mutat be a BNV-n Az intézkedések eredménye-

Belgiumba utazott 
Manapság mindenki építké- került, az a Budapesti Nem

zik. Ki téglából, ki betonból és zetközi Vásáron bemutatásra 
egyre többen fából. Igen ke- kerülő két Ladány típusú fa
resettek az előre gyártott ele- ház, a „Ladány 18" és „La
mekból készült faházak, kü- dány 38" falburkoló elemel 

a Törekvés Táncegyüttes lönösen az olcsóbb típusok. bizonyítják a legjobban. 
Ezt ismerte fel a Faanyag- Milyenek ezek a nyaralónak 

é B ,,., '-- ...,.. ��vollétet f.s éjfélekbe védelmi és Fatezttő Vállalat való faházak? Ami első látás-Május 15- n e..,.umuu ,-• .... ra szembe ötlik, az a harmó-

Jc.,ént a kif�j<?z.etten ipari ár
talomban dolgozók s2láma a 
30 ezerrol 20 ezer alá csök
kent. De ezzel korántsem le
hetünk elégedettek. A nagyobb 
előre haladás akadálya, hogy 
nem sikerült teljes egészében 
a munkaegészségügy egységét, 
az ártalmak hatékony műszaki 
megelözését mindenütt bizto
sítant. Problémák vann•ak a 
technológiai fegyelem betartá
sát illetően Is. Előfordul, hogy 
az utasítások egy része még a 
művezetőkig sem jut el. 

'llta7,ott a Törekvés Tánc- nyúló próbák előzték meg. is, amikor elhatározta, hogy a 
nikus, arányos forma. Az épü-egyűttes, hogy részt vegyen a Végül is a jó felkészülés örö- hagyományos profil - a vas-
let modul elemekből, az építőCharleroi-ban sorra kerülő méve! és az újabb sikerek re- úti talpfák és postai távíróosz-
szekrény elve alapJ·án készült. 

-n tkö"-' folklo'rfes tiva· me' nyével szálltak vonatra a lopok telltése mellett - fahá-•�mze �• z -
Előnye, hogy az igényeknek ,_ b • · bb b átok t 18 főnyi tánckar és a 8 főnyi zakat és különböző faipari -,., s ef.Y en uJa ar a • 

k"-'-'"• Th termékeket gyárt. A faipari megfelelő méretben állítható ismerósóket szerezzen a ma- zenekar ta.g;«i, v"'•ÚA o-
gya·rta·s alapJ"ait éppen a tel'té- fel, s a későbbiek során tet• gyar népzenének, népi tánc- mann Zsuzsa énekes srolista. • 

szés szerint bővíthető -, de művészetünknek. A csoport művészeti vezetője si technológiákban szerzett ta-
ennek köszönhető a gyártás Manninger Miklós. pasztalatok szolgáltatták. Az A Törekvés Táncegyüttes akácfát _ ezt az eddig Ipar:- gazdaságossága Is. 

csaknem másfél évtizedes Az együttes½ a SZOT részé.. lag megmunkál',atatlannak A faház belsejében a fala-
ÚJÍTÁSOKBÓL 

Kifogásolandó az a gyakor• 
lat is, hogy az iizemorvosolf 
nagy Tésze elsődlegesen a gyó• 
gyítássaZ és nem a megelőzés• 
se! fogLalkozik. A gazdasági, 
egészségügyi és szakszerv<?zet.t 
szervek nem kielégítő együtt• 
működés-e miatt új eljárások, 
anyagok, teclmológi,ák beve• 
zetése orvosi szakvélemény 
nélkül történik. Az üzemorvo
sok csak azokat vonják be • 
gondozandók csoportjába., 
akik valamilyen megbetegedés, 
gyógykezelés után jelentkez. 
nek náluk. Rendszerint csa� 
a:rokkail foglalkoznak, akik• 
nél a szúrővizsgála,t; kóros el• 
változást mutatott. őszintén 
meg kell mondanunk, hogy a 
szakszerveze,i szervek sem 
fogLalkoznak jelentőségének 
megfelelően a munkaegészség. 
ügyi kérdésekkel. 

Az elnökség a tapaszta�atol< 
alapján határozatban kötelezte 
a vasút gazda.sági vezetőit éa 
a szakszervezeti szerveket a 
helyzet mielőbbi megváltozta• 
tására. 

Az elnökség megtárgyalta a'll 
1972. évi részesedési alap jó,. 
léti keretének és a nyereség
ből képzett jóléti fejle-$>:tést 
keret felhasználásáról szóló 
beszámolót. E s:rerLn.t az el
múlt évben szociális kiadások• 
ra 7 834 900, kulturális célokra 
6 132 700, sportkörök működé
sére, sportkedvezmknyekTe 
5 047 100, sportlétesítmények 
fejlesztésére 18 943 300 forin
tat fordítottak a fenti alapból. 

Az 1973. évi tervek szerint 
a kiadások a következőképpen 
alakulnak: szociális kiadások
ra 7 850 OOO, kulturális kiadá• 
sokra 6 210 OOO, sport műkő• 
dési költségekre 6 503 OOO, lé
tesítményekre 17 200 OOO fo
rint. 

Egyebek között úgy döntött 
az elnökség, hogy a központi 
veretóség legközelebbi ülését 
május 25-re összehívja. 

fennállása 6h n.agy utat tett ró! Forgács Istvánné, a Vas-
hitt anyagot _ tették egyfajta kat és a mennyezetet nem ta

meg. Tagjai - időt, fáradsá- utasok Szakszervezete .részé-
hi"droterm"ikus hőkezelési el- péta. vagy festékréteg borítja, 

got nem kímélve - kitűnő ról pedig Kellner lstvan, a hanem ízléses nemesített akác
tudású közösséggé forrottak kultúrnevelésl és sportosztály járással feldolgozásra alkal- ból készült, faburkolat. A fa 
össze. Színes, változatos, gaz- vezetője kísérte el. massá. Hogy ez mennyire s1- burkoló elemek nagy forma
dag repertoárral rendelkez- .--------------------------; és méretválasztékban készül-

7 mil:ió forint gazdasági haszon 

nek, ti jellemző rájuk, hogy nek, s jó minőségükre ml sem 
évről évre emelkedik bemu-

J t 
, jellemzőbb, mint, hogy a fej-

tatott műsoraik színvonala. Dr. Csanádi György á ogatasa lett fafeldolgozó Iparral ren-
Szerepléseikkel országunk ha- delkező Ausztriában Is érdek-
táraln túl is ismertté váltak. 

II J 'J 
lődnek iránta. 

s egyre több meghívást kap- a Faanya"védelmi és Fatelító Vá a atna A Budapesti Nemzetköz¾ Vá-flak külföldre. Két alkalom- á sdron a vállalat minden olyan 
mal Jugoszláviában. 1970-ben Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter, faipari termékét bemutatja, 
az NDK-ban szerepelt<?k nagy dr. Mészáros Károly miniszterhelyettes, a MAV vezérigazgató- ami a nagyközönség és a szak
sikerrel. 1971-ben az angliai ja, Szabó Antal, szakszervezetünk főtitkára. a minisztérium ma érdeklődésére számot tart-
Billinghamban rendezett több főosztályvezetője kíséretében május 15-én ellátogatott a hat. B=utatiák a tölgyfa rön-
nemzetközi folklórfesztivá- Faanyavédelmí és Fatelitő Vállalat központjába. kökból készült kerti garnitú-
lon is öregbítették a magyar A tárca vezetőit a vállalat gazdasági és mozgalmi vezetői rát, a fenyőfából készült kü-
:népzene. néptánc hírnevét. fogadták. A miniszternek Végh A. Béla igazgató számolt be a lönböző térelválasztó eleme-

Az eredmények. sikerek legutóbbi három év munkájáról, az elért eredményekről. majd ket, és az Igen praktikus 
nem könnyen születnek. A tájékozta•ást adott a vállalat koncepcióiról és a távlati elkép- elósrobafalaikat. 
jelenlegi utazást, a n11o!cna- zelésekról. Gádor Iván 

A szegedi Igazgatóságon an
kétot rendi?Ztek a-z újítómozga
lom 25 éves évfordulója• al
kalmából. A.7 ankéton érték<?l
ték az 1972-es év újítási ered
ményeit, m<?gbeszélté-k a prob
lémákat. 1949 óté: a múlt év 
végéig összesen 22 786 javas
latot nyújtottak be a szegedi 
f,gazgatósághoz tartozó dolgo
zók. Ebből 6650-et fogadtak el 
és 614'.! újftást vezettek be. 
Az újítások gazdasági ered
ménye csaknem 30 millió fo
rint. Az elmúlt esztendő ki
magaslóan jó eredményeket 
horott az újftómozgalcmban: 
660 javaslat érkezett a bíráló 
bizotuághoz, , • kimutatható 

gazdaságossági értékii,k töl>& 
mint 7 millió forint. 

Az újítók és a szocialista 
brigádok tevékenyen vesznek 
részt a mozgalomban, segítik 
a hasznos öbletek, javaslatok 
megvalósítását. Az 1972-es 
újítási versenyben kiemelkedő 
munkájukért hatvanhatan ré
szesültek, összesen 41 700 fo,. 
rint jutalomban. Közülük la 
kiemelkedik László KáToly, a 
szegedi vontatási főnökség. 
Tóth lstván és Juhász József, 
szentesi építési főnökség, va
lammt Csűri János, a békés
csabai vontatási főnökség dol• 
gozéja. 
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AZ EREDMÉNYEK LEGFÓBB FORRÁSA: 
VENDÉGEI NK VOLTAK 

az élet- és munkakörülmények j11V11ltis1J/ a belga vasutas-szakszervezet vezetői 

A Fatelitönél és az Utasellátónál beszámolt a szakszervezeti ta.nacs 

Az elmúlt hetekben két ön
alló vállalatunknál, a Fa
a.1111agvédelmi és Fatelítő Vál
lalamál, valamint az Utasel
látó Vállalatnál is beszámolt 
elmúlt évi munkájáról a szak
szervezet! tanács Mindket 
.szakszervezeti vezető testület 
beszámolója részletes elemzést 
adott arról, hogyan fejlődött 
nálunk az üzemi demokrácia 
és mtként vált az elmúlt év
ben még gazdagabbá és ered
ményesebbé a szakszervezet! 
aktivisták sokoldalú tevé
kenysége. 

nem lesz módja a vállalatnak. 
A szakszervezeti. tanács még
is ;oggaL kezdeményezte, hogy 
ezentúl a szociálís ellátottság 
javítására szánt összegeket 
külcn tételként szerepeltessék 
a műszakfejlesztési tervben. 
Ez is hozzásegít ahhoz, hogy a 
doigozók jobban .Lássá.k a ró
luk "8.ló gondoskodás lehető
ségeit, fejlődését. 

ban 1,00, Tokodon 0,50 forint
tal csökkentették a dolgozók 
térítését és emelték a vállala
ti hozzájárulást. Jelenleg 
mindhárom üzemben 4,30 fo
rintért vehetik igénybe a dol
gozók az üzemi étkeztetést • 

A vállalat eredményei a múlt 
évtől kezdódően lehetővé tet
ték, hogy anyagilag segítsék az 
arra érdemes do!gozó7cat csalá
di otthonuk felépítésében, A 
rendelkezés.re álló 305 ezer 
forintos lakásépítési alapból 
nyolc dolgozó reszesült. Beszá
moltak arról is, hogy az üze• 
mekben mindenkor biztos!tot. 
ták a dolgozók részére elóírt 
munka- és védőruhákat. Egyes 
esetekben előfordult, hogy a 
kiadás - beszerzést nehézsé· 
gek miatt - esetleg késve tör
tént. Ez azonban rilkan for
dult elő, mert a ruhabesze�
zést az üzemek már helyben 
intézik, ami megkönn,.v!ti a le• 
bonyolítást. 

Nagyobb gondot 

Szakszervezetünk meghívá
sára április 22-én Budapestre 
érkezett a Belga Vasutas Szak
szervezet háromtagú tanulmá
nyi delegációja Pieter Patums, 
a szakszervezet alelnökének 
vezetésével. A delegáció tagjai 
voltak: Alfons Simuzns és Al
bert Pauvels, a szakszervezet 
t:tkárai. A belga küldöttség<>! 
a Keleti pályaudvaron Szabó 
Antal főtitkár fogadta. 

A vendégek magyarországi 
proaramja a szakszervezet 
köz�ontjában' tett látogatáss'.'-1 
kezdődött. A delegációt Gulyas 
János titkár tájékoztatta a 
vasút korszerűsítésében elért 
eredményekről és a szakszer• 
vezeti mozgalom idoszerú kér
déseiről. Ismertette szakszer
vezetünk szerepét a vasutas 
dolaozók élet- és munkakörü1-
mé;;yeinek javít 'sál:>an, szociá
lis kulturális és egészségügyi 
köriilm �nyelnek további fej
lesztésében. 

A baráti megbeszélésen szó
ba került a va�utasok szerve
zettsége, munkaideje, bérezé
se továbbá a társadabmbi:lto• 
sításí juttatások, a nyugdíjkor
határ, valamint réte�politikni 
kérdések A dele'láció vezető
je elmondotta, ho'}y a belaa 
t'asutasok kétharmac!'I. szerue-

Gulyás János, szakszervezetünk központi vezetőségének Utká
ra tájékoztatja a beli:a küldöttstlge� 

Elutazás előtt Szabó Antal 
főtitkár fogadta a delegáció 
tagjait. A vendégek elm::ind
ták, hogy az üzemlátogatások 
és a különböző szintű gazda
sá �i és szakszervezeti veze
tökkel, tiszségviselőkkel Colyla• 
tott beszélgetések alkalmával 
sok hasznos tap�sztahtot sze
reztek. Különösen megra�ad
ták figyelmüket azok az erőfe
szítések, amelyeket a szakszer
vezeti es gazdasági ;,ezetók 

tesznek a dol�ozók munka1JJZ• 
tonságának fejleszté�ére, szo
ciáfü és kulturális helyzetének 
javítására. 

A búcsútogadáson rnindkét 
részről megállapítási nyert, 
hogy a talalkozás és "' baráti 
légkörben folytatott megbeszé. 
lések ha5znosak voltak, to.. 
vább erőcsitett 'k a két szak
szerveret közötti, a kor 'bb! 
években kialakult jó lcapc.._so-
latokat. 

A Fate!ftőnél a.z előző évi 
48-ról 64-re növekedett a ver
senyben részt i,evő szocialista 
brigádok száma. Értékelésük
ben új módszert vezettek be, 
amely objektív, egységes el
veken nyugvó, közérthetőbb el
bfrálást tett leytővé. Már hat 
·1S2X>Cialista brigád nverte el az 
aranyjelvényt. Az 'utasellátó 
Vállalatnál u�vancsak a sz.o
ciaHsta bri..,"'lidok voltak a 
·múlt évben is a munka .. mo
torjai". Nálnk 93 brigád 813 
taggal nyerte el tavalu a 
bronz, az eziist és az ara n11 
:fokozatú /elvénut. A vállalat 
37 e<!Vséee részesült 1872-ben 
,.Kiváló üzem� elismerésben. 

A társadalombiztosítási ta
nács munkájának fejlődését 
jelezte az Utasellátónál a múlt 
évben, hogy több, fizikailag 
gyenge, sokat betegeskedó dol
gozójuk számára biztosítottak 
kedvezőbb munkaterületet. Fi
gyelemmel kísérték a betegség
ből felépült dolgozókat és igye
keztek érvényt szerezni a fő
orvosi javaslatoknak. Kiváló 
munkát végzett a nyugdíjelő
készftó albizottság. Két alka
lommal szerveztek nyugdíjas
búcsúztatást és a debreceni 
i!(a?!('ltóság területén megszer
vezték a régebbi nvugdíjasok 
taT�lkozóiát is. A vállalat csa
ládi üdülójPben 309-en üdül
hettek a múlt évben, közöttük 
95 !!Vermek. SZOT belföldi, 
ktilfölrli és ,rvenneküdültetés
ben 4!11 személyt részesítettek. 
A vállalati szakszervezeti bi
zott<"ág által !<>bonyolított kül
földi csereO di\ltetés keretében 
30-an in NDK-ban, 45-en Ju
gO<ltláviában nyaraltak 1972-
be-n. 

a balesetek megelözésére 

Hosszú évek tárgyalá::lai után 
tavaly első ízben s1ke:i.ilt el
érni, hogy a SZOT-tidülókbe 
való beutalásokat vállalati 
szinten a szakszervezeti bi
zottság inté'Z7e. !gy már a püs
pökladányi és a tokod, üzem 
dolgozói is hozzáluthattak 
SZOT-beutalókhm.. Tai:aly 24 
gyermek és 56 felnőtt beuta
lást oszthattak szét a Fatelí
tőnél. A vállalat ha1 •to�• üdü
lőjében 48 család töltö te jól 
megérdemelt. nyári szabad.,;a
gát. 

zett, egyharmada, főleg az az-
,---------------------------

kalmazotti rétea nem tagja a 

10,5 millió forint 
fejlesztésre 

A do}gozókat leginkább étin
tó kérdéseket vizsgálva a Fa
cmyagvédelmi és Fatelítő Vál
lalat szakszen-ezeti tanacsa e!
,smeré,ssel sz:ímolf be a nehéz 
fizikai munka gépesítésében 
elért eredményekről Fejlődő 
·aipa-ri tevéken1rséqi.ik is szilk
•égessé tette, hon,1 tlyen cé
lokra 10,5 millió forintot for
dítsanak a múlt évben. }\. kü
lönféle szállító- és emeló
jánnú vek be<w0rzésén túlme
nően fejl�ztett.ék üzemi út
hálózatukat, korszerűsítet
ték a térvilágítást. A céltuda
tos fejlesztés a dol'707ók jobb 
munkájával párornlt, s ez 
eredményeik leqföbb forrása 
lett. Az elmúlt évben a dom
bóvári üzem munkásai 104.4 
-zázalékos. a püspökladányié 
108.4 száw�os. a tokodié 
104.8 S7..á,rnlékos áthgteliesft
ll'l'lénn�l dol<!oztak. Ezz-,l p!Ír
:iuzamosan bérszin.1,m1-aluk az 

eMz6 évhez ké.,,est 7,4 szá-a
l.S.kkal emelkedett, s 1,3 m;llió 

Uj szociális létesítmény 

Régi ad6ssá1?ot törlesztett 
püspökladimV'l üzemének mun
ká'>'l.i részére a Fatelítö au.al, 
hogy a múlt évben 3,5 millió 
forintos beruházással elkészí
tették részükre az új szociális 
épületet. Ezzel 200 dolgozó ka
pott fekete-fehér öltözőt és 
m,,gfe!eló tisztálkodási lehető
séget. A többi üwmben is kor
szen'lsítették a fürdőket. mele
ged5helyiségeket : olajtilzelést 
rendszeresítettek bojlereket, 
elektromos kézszárítókat sze
reltek fel. 

A Faanyagvédelmi és Fate
litó Vállalab:lál beszámoltak 
mról is.. hogy egységes szint
re hozták tavaly az ü7,emi dol
gozók térítését. Püspökladány-

Végezetül alTÓl Is enrlítest 
kel! tenni, hogy amlq a Fate
lítőnél lényegesen csökkent, az 
Utase!látóná! emelkedett 1972-
ben a balesekk 3z:ima. Utób
biaknál a tennivalók ó.=ege. 
zésekor joggal állapitottá;c 
meg: ,.A hel11es mm1Travédel• 
mi szemlélet kia!aJdt1 a - és 
e-redmén11 - csak úgi1 érhető 
el, ha vállalatunk , alamennyi 
dolaocója meqér 1, hog;J a ba -
esetek m<?gelózese érdek�bMl 
véq�ett tei: J:enyslg a s.aját 
ja L'át szolgálja " 

L. J. 

s-za!,szen,ezetnek. A vasútnál 
foglalkoztatott nők s�áma je
lentéktC'len, cs-ik irodai és ta
knrító munkakl\rökben vannnk 
alkalmazva. Elmondotta, to
vábhá, hoqy náluk a n11ugd!j
l;orhatár 65 év. 60 éues korb-in 
csak azok m<?hetrel· 1111'1qd'l
ba. akik a rasutnál 35 ét•i szol
gálati ic!ói-el rend<?lkeznel;:, a 
máshol elté\ltött munkaidőt 
nem veszik figyelembe. 

A belga delegádó viMki 
üzem látogatása alkalm4.val 
megtekintette Mi.9kolc-Tiszai 
pál1•;:uduar for'(alomir:ínvító 
közi>0ntjának műköMsét, majd 
a Dunakeszi Járm'.íjat:ít'.> szo
ciális és kuttur:ilis létesítmé
nyeit, a Szolnoki JármújavWi 
szakmunkásképzését é · hnmü
helyét, a Sznlnoki 1AV Kór
haz:it és Renreló ntézetet. Az 
üzemlátogatások sor'ín a s�ak
szervezeti és gazd:isn i veze ők 
tájékoztatást adtak a dol'(ozók 
szociális helyzetéröl, életkörul
ménve,ról, a biztons/i o. mun
kave"zé ter n elért eredmé
nyekről. 

forint jutalmat és mozgób�rt ,-----------------------------------------

'fizettek ki a mtmkások részé
,e. Ez"'n túlmenően a nyere
ségrészesedésre jutó e�•.,nillió 
torint nagvobb r�zét is a 
munkásnk k3nták. A korábbi 
elmarariá-,ok t sn<�rült meg
:szüntetni, s a (lol�ozók átlag
bére ma mltr eléri eqv átla0os 
iparvállalat Mrs:tintjét, A kö
�éovezt:t.f.ök .a �7-:ik��!"Vez,13,ti tá
mQ00a„ác; h�tásá,.� eg'\ re in
'kább &ln°k a díffGren�í:1115 le
hetÓ<Sé<r••i"1:el mind a b6reme-
Jé-<0k'161 mind a jutalmak oda• 
ítélésénél. 

Lt-maradiis a nyer„séghcn 

Az UtaseUátó Vállalatnál 
2,5 szá7.alékos bérfejlesztési 
terveztek a múlt évre. Ennek 
realizálására csak abban az 
esetben nYílt volna lehetőség, 
ha túlteljesítik a tervezett for
galmat és a forgalomtöbblet 
legalább kétha.nnadát termelé
kenvségból fede:,;ik és a nve
reség sem c,;ökken. Mivel 
azonban az előzó év;hez ké
pest csak. &0.2 százalékos n11e
reséget produkáltak, 1,5 s,:áza
lékos bérszíni·onal-növelésnél 
többre nem futotta. 

Kiemelendő vlsz<mt. ho<!V 
ugyanekkor az Utaseliátónál is 
. okozott fürrelmet fordítottak 
a kulturáltabb. �észségesebb 
mu'lkaköriilmém·ek megva\ó· 
sftá.l;ára A munkauéde1mi hiá
�yossá?ok me'7s,üntetés6riz 
eq,1míll!ó forintot használta1c 
fel és e-zen hílm<>n'íen ielen
,ŐS összee:i:rel hvi<ották az 
elektromosság bizton«á�ech• 
nikáiát. Tőbb ü-,emi--�,, o/.lr ke
rült a7. ,,1,-1<trom""' h91ów\ tA1 -
jes átéoftésére és me-�oldot· 
ták a ri>n<l<7er0<s érintésvédel
mi ellenón.-<s;t is. 

A múszakfeilesztési terv az 
Utasellátó Vállalatnál lehetö
E<é!{et biztosít.ott a munkafe'.
tételek. a szociá1is ellátottság 
javítá�ára is olyan Uzemegy• 
:,,égekn �l. ahol a kö,e'iövó�en 
iltépftésre, rekonstrukc1ora 

„Sok gyerek: sok 
. . . . '' 

orom . . .  
Édesanyák köszöntése a vasutas-szakszervezetben 

Szép hagyomány május ele
jén felköszönteni az édes
anyákat. Azokat az asszonyo
kat. akik napi munkájuk mel
lett a legnemesebb hivatás be
töltésére vállalkoztak: sok 
gyermeket neuelnek, gyakran 
egyedül, minden támasz nél
kül. Ez. a mostani anyák nap
ja elótti ünnepség Is ilyen 
voit. Molnár György, a szak
szervezet titkára köszöntötte 
az ország minden tájáról meg
hívott sokgyermekes és egye
dülálló édesanyákat. Ajándék
ként jutalmat is kaptak: hu
szonöten 36 OOO forintot, 

érte, ra külön kell vigyázni. 
külön gondos'.mdnl rnla . . •  Az 
iskola öt kilométerre t·an a ta
nyától, szeren.cs re autobusz 
hordja be a gyere ·eket. A ki
sebbek napköziben vanna'.c, 
amiért nagyon k. ves�t kell 
fizetnünk - ez nae,yon köny
nyíti a dolgomat. De bármily 
sok munkám akad, mindig a-
ra gondolok: kárpótol az ál

dozatért az az öröm, hoqy fel
nőnek a gyerekek, s én ne
ueltem fel 6ket Nem bántam 
meg, hogy Ilyen nagy csalá
dom van . . •  

V<iradf Józsefné fekete ru
hában jött az ünnepségre. 
Most halt m� az éde-;an�•ja. 

k;csit nehezen iS, de megi:a
gyunk • •  .'' 

Kocs!s • 1ikl'5sné özve�y. ot 
gyermeK edes3nyja. Nel<.i te
hat ká' ·ze• en nehéz. mert 
m'nden te-h�t egyedül kell 
vá:lamia. Kapo váron lakik és 
a vasútnál dolgozik. Egé zsége 
sem tökéletes. fájnak a lábai, 
tobb zbr operálták már. Az ó 
bizodalma is a gyermekeibe'1 
van : sok gonrlot, ugyaMkkor 
nagyon sok örömet Is jelente
nek az életében. 

Minél több gondot 

átvállalni . . .  
Fehér asztalnál Három fia van, ó egrébként Minden édesmya ezt val-

Az ünneps.'g után fehér- jegyvizsgáló Bék· csabán. lotta. Akánnelyiküket Is kér-
asztalnál jólesett a gondolat- _ Másod.•zor mentem férJ- deztem, mind azt válaszolták, 
csere. Ki-ki e1mondta, honnan hez _ meséli. _ Az első fér- soha nem bán'ák meg, hogy 
jött, hogyan él odahaza. Küz- jemet baleset érte. Sosem fe- sok gyermekük született. 
delmes, mégis szép sorsukról \ejtem el, hogy a [őnöks•-,;en S azt is érzik: a társadalom 
bo,sre!gettek. milyen rendesek voltak hoz- és szűkebb „családi körük", a 

Ladányi Imréné például, aki zám, mennyire segítettek. A vasút, a svilcs:zeri:ezet min-
Tuzsér állomáson dolgozik, !ti- két nagyobbik gyerek iskolás, denben segíti, támogatja óket • 
lenc gyermeket nevel. Négy a kicsit elhelyezték óvodában, Nemcsak a p�nzjutalomban, a 
lánya. öt fia van, 18 esztendős !gy azután nyugodtan dolgoz- segélyekben jut ez kifejezésre, 
a legidősebb, ötéves a Jegki- hatom. hanem - mint ahogyan azt 
sebb_ Szerény, csen ... es asz- Molnár György is említette 
szony, a többiek kérdezgetésé- köszöntőjében - a társadalom. 
re sorolja, hány kiló kenyér, Zokszó nélkül az ország vezetői ís egyre töb-
zsír, tej kell mindennap, bet tesznek azért, hogy támo-
mennyi a család jövedelme, Rákóczi Ferencné kiesL tö- gassák azo'.cat. akik a !egne-
hogyan tudják beosztani a rékeny szőke asszony, első Iá- mesebb hivatást, az anyaságot 
pénzt. tásra nem is hinné az ember, vál!alták. Az MSZMP X. 

- tn öltözóór vagyok, a hogy négy gyermeknek adott kongresszusán, s most 1eg
vasútnál, a férjem a helyi életet. Dombóváron dolgozik, utóbb a parlament! ülésszakon 
téeszben dolgozik - magya- akárcsak a férje, s a legidó- is elhangzott: új családipótlék
rázta. - A legnagyobb kislá'- sebb fiukat már szárnyára bo· rendelet van késziilőben, s az 
nyom keres már, ő segít a csátották, !gy „csak" három állam évről évre több gondot 
családnak. Egyébként tanyá!1 akar átvállaln1 az édesanyák-
lakunk, swba-konyhában, gyermek nevetése nyomja a tó!, hogy gyermekeiket méltó
építkezésre nemigen telt eny- vállukat. De Rákócziné nem képpen nevelhessék, szocialis-
nyi gyerek mellett. Ráadásul panaszkodik, nagyon szereti ta emberré. 
az egyik fiamat autóbaleset őket. Ahogy ó mondja:  ,.Ha Rácz Judii 

indig fel lö séggel, ern 

Pusztai György 

Pusztai Györw, a budapest
j(m;ef-városi pályafenntartl1-
si főnókság, szakszervezeti bi
zottságának titkára harminc
hat munkában eltöltött év 
után. néhány hónap múh·a 
búcsút vesz a fónö!<ségen 
mindazoktól, akikkel hos,1.ú 
ldő óta együtt dolgozott, akik 
érdekében tevékenykedett. A 
MA V-nál 32 éve teljesít sz.ol
gálatot. A három évtized alatt 
beosztása nem sokszor válto
zott. Tizenegy évvel ezelőtt 
helyezték a fönökség létszá. 
mába s ugyanitt, immár hato
dik éve szb-titkár. 

Ha ,;zámvetést kérnének ed
digi munkájáról, nem kellene 
szégyenkeznie. Becsülettel dol
gozott. Fáradhatatlanul szor
galmazta mindazokat az Intéz
kedéseket, amelyek a dolgozók 
érdekében váltak szükségessé. 
Közben értékes tapasztalato
kat szerzett. A titkári tisztség. 
vlseléssel járó kötelezettségről 
!gy vélekedik: 

- Nem könnyű ma a szak
szervezeti titkár munkája. Te
vékeny�ge során a társada-

lom, a esoport, s az � �r,. 
dekét kell összeagyeztetn. Ezt 
a fe!adatot felelősséggel kelt 
vállalni. Akinek egvéni �érel
me van, azt mindig nehéz 
mel!gyózni, Ha a bajokat csi
rájában igye!cszi.lnk megszün
tetni, nem lehetnek i.ú:yo, 
dolgok. 

Azt, hogy az emberek bh:a1-
mát élvezi, az elintézett ügvek 
sokasá!!a igazolja. Jó munkála 
eltsm0ré-;et pedig négy Ki
u116 dolgozó jelvény bizonyít. 
h. Le,:utóbb márcirnban a 
budanesti területi bizo•�g 
be�,ámoló aktív3é-•eke21etén 
szólították ki On•etés a•v< é• 
re. Ez alkalommal a Sz�kszer
vezetí munkáért kitilntetes 
e::üst fokoz"tát nyújtották át 
részére. 

'€1etében - így va11Ja 
több volt a fény, m nt az ár
nyék. Azért volt így, mert 
akarta és tudta mindir, meg
találni az élet s::épséae·t. Vol
tak neki !s nehéz napjai, azon. 
ban a hasz:1osa!l. okosan élni 
aka�ás, j6szándék. e 0le'·v" 
átsesplette minden nehéz idő
szakon. 

Ogy mondják, akinek a * 

réb•n van a munka irán•! sze
retet, az nem tud tétle„k0dnL 
!,zy is van. Most. hol!v Pusztai 
Gvörgy az év más;odlk felében 
elköszön mu!1katá'""a,tól. nvu
galmas éveire annyi tenniv1!0\ 
jelölt ki ma<'ának. ho2v mári 
al!gódik : csak jU,Sson mindenr� 
ideje. 

De szeptemberig van m�� 
néhány hónap s addig a meg
swkott m6don. emb0rs'!!!!el 
v�gzi munkáját. segíti a bajok 
orvoslását. Foglalkozik a dol• 
gozókkal, lnd!tvanyoz, kezde
ményez. '€ppen úey, mint sok
sok éven keresztül tette. 

Pálinkás K&tl 

Amikor összeiön a család .... 
Kisvárdai lstván, az egykori 

vöröskatona, már 16 éve 
nyugdíjban van. Annak előtte 
harmincöt éven keresztül egy 
helyen, Szerencs állomáson 
teljesített szolgálatot. 

1922-ben huszonhárom éves 
volt, amikor szerencsés vélet
lenek folytán felvették pálya
munkásnak. Később átkerült a 
fűtőházhoz szénrámolónak, 
majd ra.ktári munkás lett. Volt 
laktanyaőr, vonatkísérő és ko
csirendező, majd megbízták a 
tolatócsapat vezetésével A 
felszabadulás után Jó munká
jáért többször kitüntették. 

- Hogyan telik az ideje 
nyugdíjban ? 

- tn lélekben most is vas
utas vagyok - vá!aszolja. 
Összejön g11akr"n a család, , 

olyankor a mú� és a jelen 
uasútjár6l beszélgetünk. Any
nyian vagyunk, hogy egy kó• 
zepes állomás valamennyi 
posztját be tudnánk tölteni • • •  

Ami igaz, az igaz. Pista bá
csi két fia, menye, három veje, 
továbbá három unokája is a 
vasútnál dolgozik. Vasutas 

akar lenni Sindor, a déduno
ka is. Van a családban laka• 
tos, kocsirendező, villanyszere.. 
ló, pályafenntartási fönók, sze
mélyzeti előadó, bérelszámoló, 
mozdonyvezető, forgalmi okta
tó. Sót, a felsorolásnak ezzel 
még közel sincsen vége . .  

- Ezért mondom - jegy
zi meg a vasutas dinasztia 
alapítója - nem !s érzem, 
ha összejövünk, hogy \ nyug 
díjban uagyoTc . . •  

Ková.ca Gyula 



A szakszervezetek érdekvédelmi 
és érdekképviseleti jogai 1 1 1 . 
A GAZDASÁGI VEZETŐK TEVÉKENYSÉGÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE 

A MUNKÁS-PARASZT 
FORRADALMI KORMÁNY 
1967. május 13-i határozata 
kimondja :,,11 vállalat igazga
tóiát, oolamint helyetteseit az 
11lapító szerv az illetékes 
1zak&zen,ezet véleményének 
meghaUgoatása után nevezi ki 
i• menti fel", illetve „az igaz
gató é• helyettesei működésé
nek meg!télésé11él a szakszer-
1>ezet t>éleményét ki kell kér
ni". A választott szakszerve
zeti szervek véleményének ki
nyilvánítása egyben a dolgo
zók jogainak kiterjeszté6ét, a 
szakszervezeti, az üzemi de
mokrácia fejlesztését jelenti. 

A gazdasági vezetők kine
•ez.ése, leváltása, vagy minó
aítése továbbra is az illetékes 
állami, gazdasági szervek ha
táskörében marad. E jogát az 
állami szerv a pártszervezetek 
•éleményének figyelembevé
telével gyakorolja. 

Nem váltowtt meg a azak
nervezetek véleményezésével 
a gazd!l5á.lU vezetők személyi 
kérqél!lelnek eldöntése, nem 
váltooott meg a kinevezéssel, 
mln&srt.éssel összefügg.S hár
mas - a politikai, a szakmai 
és a vezetőképzésre vonatko
:r.ó - követelmény. A szak
azen,ezeti véleményezés belé
pésével tula;donképpen a szo
cilllista - az azemt demokrá
cia kiterje1ztéséröl oon .szó. A 
dolgoo:ók részt vehetnek a gaz
d�I vezetők tevékenységé
nek értékelésében oly módon, 
hogy választott szakszervezeti 
trzerveik tudomására hozzák 
véleményüket, a vezetők ma
gatartásával, vezetési készsé
gével óSSzefilggő Ismereteiket, 
tapasztalataikat, melyek aztán 
az üténvelt szakszervezeti ál
lásfoglalás forrásaivá válhat
nak. 

FENTIEKBŐL KOVETKE
ZIK, hogy a szakszervezeti 
azerv csak úgy képes helyes 
'Véleményt formálni, ha a kö-
2:iif;ség tanasztalataira támasz
kodik. Allandóan figyel a 
tagság véleményére, a k5zös
légre. és segítségükkel általá
n<:.6ít:ia a tapasztalatokat, gon
do<;kodik azok célszerű, éoft6 
jellegű kifejezéséről. A gazda
#ár,i uezetók munkái-inak vé
leményezésekor tehát n szak
nervezeti szerv használja in
formaciós rendszerét is. 
. A szakszervezetek az üzemi 
demokrácia keretében vala
mennVi dolsiozó képviseleti 
szervei. A gazdasá!!i vezetők 
véleménvez/;sével kapesolatos 
iloEn.tk t;,,hát val:tmPnnyi dol
gozó iogán'lk ki!<"iezlxlése kén
viseleti úton, kö.-:vetett for
mában. 

A szakszerve-zetek a véle
ményezési jog helyes alkal
mazá.-sával a 1tazdasági vezetők 
iránvítö munkáiór61 és ma<r11-
tarbl.'láról kialakított reális 
érték.ítéleteikkel hatékonyan 
eMsegíthetik a mena1apozot
tabb sumélYi döntéseket, a 
Mderpolitikai elvek, a sze
mélyzeti munká'"6l s-,.6Jó nárt
és kormányhatározatok érvé
nyesítés.!t. 

A gazdasám rezetók és & 
r.:akszervezeti szervek a vóle
tnén,1ezési ;og gyakorlásában 
eguiittmúködnek. Az együtt
múködés alaoját a kö-zös cél és 
érdek képezi. Ez abban feje 
Mdik ki, hogv a kinevezésre 
jogosult személyeket és a vé· 
lernényezési :taggal rendelkező 
szakszervezeti szerveket egy
aránt az a törekvés vezérl!, 
� a ga7.daság1 e�ek 
élén a SZOCIAlizmU6hOZ h1'.I. a 
munká006ttály politikáiát kéo
'Viselni és érvényesíteni tudó 

1>éleményeltérés keletkezhet. 
Ebbói köveLkezik, hogy az 
együttmüködés feltételezi a 
vélemények egyeztetését, a 
véleménykülönbségek ütköz
tetését. 

Az együttmúködés fontos 
feltétele egymá& ;ogkörének, 
hatáskörének tiszteletben tar• 
tása, az ewmá.a iránti biza
lom. A különböző szintú gaz
dasági vezetők személyi ügyei• 
nek intézését megfelelő kor• 
rnányhatározatok szabályoz
zák. A személyi ügyek eldön
tésének joga a hatáskörileg 
illetékes állami vezetőké. 

A szakszervezetek vélemé
nyezési jogköre a fontosabb 
gazdasági funkciókra terjed 
ki, és nem érinti az ötlszes 
vezet.s beosztást. 

Fentieket figyelembe véve a 
vasutasszakszervezeti vezet6 
szervek az alábbiak szerint 
gyakorolják véleményezést jo
gukat: 

1. Az elru5kség véleménye
zési hatáskörébe tartoznak: 

- a vezérigazgató 
- a vezérigazgató-helyette.. 

eek 
- szakosztályvezetók 
- önálló osztályok vewlói 
- vasútigazgatóságok ve:z.e-

t6i (együtt az illetékes területi 
bizottsággal) 

- Utasellátó főlgaz.gatója 
- GYSEV vezérigazgatója 
- MA V Egészségügyi Igaz-

gatósáit vezetője 
- Faanyagvédelmi éa Fa

telítő Vállalat Igazgatója 
2. A terillett bl7;ottságok vé

leménye-zést hatáskörébe tar
tamak: 

-vasútlgingatóságok veze-
t6helyettesei 

- osztályvezetók 
- osztályvezető-helyettesek 
3. A fel nem sorolt gazda

sági vezetők megítélésében a 
szakszervezeti bizottságok (ta
nácsok) nyilvánítanak véle
ményt. Ennek megfelelően 
üzemeknél, az I. a;oportba so
rolt szolgálati helyeken, köz• 
ponti hivatalokban és intéz
ményekben a véleményezési 
jog 

- vezetőkre 
- vezetőhelyettesekre 

főmémökökre (vezető 
mérnökökre) 

- fókö.nyvelc5kre 
terjed ki. 

A szakszen,ezeti szeniek 
minden esetben véleményt 
mondanak a felsorolt kategó
riákba tartozó gazdasági ue
zetők ktnevezéu, felmentése és 
minősítése esetén. A gazdasá
gi vezetők személyét érintő 
egyéb kérdésekre - kitünte
tés, jutalom adományozása, fi
zetés megállapítása stb. - a 
véleményezési jog nem terjed 
ki, Illetve azokra nem vonat
kozik. 

A SZAKSZERVEZET VtLE
MtNYE?ESI JOGAT a veze
tők megítélésében mindig a 
választott vezető testület (az 
elnökség, a területi bizottság, 
a szakszervezeti bizottság) 
gyakorolja. A szakszervezeti 
szervezetek véleményezési 
jogkörének ilyen differenciált 
meghatározását•al érvényesül 
az az elv, hogy az egyes gaz
da áui i,ezetókröl ott monda
nak véleményt, ahol őket leg• 
jobban iSmerik. 

A kinevezésre jogosult 
szerv, val(Y személy a felso
rolt vezet6k esetében csak ak
kor dönthet, ha el6zőleg ki
kérte az érintett szakszerveze
ti testület véleményét. A szak-

szervezet i·eleményének kiké
rése kötelező, de nem kötelező 
az elfogadá.sa. Vagyis a szak
szervezeti testület véleményé
nek meghallgatása után a elön
tés a kinevező hatóság vagy 
személy Joga Amennyiben a 
szakszervezeti testület véle
ményét valamilyen oknál fog
va nem ve«zik figyelembe, 
abban az esetben erről kötele
sek a szakszervezetet írásban 
értesíteni. Amennyiben a vé
leményező szakszervezeti bi
zottság nem tartja elfogadha
tónak, meggyőzőnek a gazda
sági vezetők indoklását, úgy a 
szakszervezeti bizottsált beje
lentéssel élhet a felsóbb irá
nyító szervnél. 

A szakszervezeti munkának 
a véleményezési jog gyakorlá
sában követendő módszereiről 
a következőket kell szem 
el6tt tartani : 

A véleménvezhf jog (lfJtJ
korlati mechanizmusánál fi
gyelembe keU venni, hOfJII a 
,zak8zeruezet véleményezési 
jogát a kollekt!o testillet gya
korolja. Ezért a hatáskörileg 
illetékes gazdasági vezetők
nek Időben értesíteni kell az 
érintett szakszervezeti vezető
ket, hogy mikor, melyik gaz
das.á!(I vezet6ről kémek véle
ményt. 

Helyes, ha a gaz.daságt veze.. 
t6k a tervezett személyi dön
tés előtt legalább 111111 hónap
pal írásban kérik & •.zakszer
a,ezeti ,zen, vélemén11ét. Erre 
117.iért is szükség van, mert a 
szakszervezeti szerv csak idő
közönként ülésezik, másrészt a 
tagjainak át kell !!'Olldolnluk 
e témát, fel kell készülniük. 
hogy felelősen foglaljanak ál· 
lást. A szakszervezeti szerv 
ta1tialna.k felkészillését alap
vetően a k&7.ös munkában 
szerzett tapasztalatok, a dol
gozók által korábban jelzett 
észrevételek kéoe-z.lk. Ezért 
nem helyeselhet.S a szakszer
veze-t diN!kt módon való ér
deklődése azzal a céllal, hoITT" 
valamelvik gazdasáirl vezet.S 
munkáiának véleményezésé
re készülnek. 

A klnevez6 hatóság, tn.e
mély, vagy azok megbízásá
ból a szemétvzetl vezet.S köz
li, hogy kiről kémek véle
ményt a munkája, magatartá
sa me<.r[téléséh= Azt is 57.ük
séges km:ölni. ho!fy' minősítés
ről, előléptetésről vagy levál
tásról van szó. 

A S7.A1<S7.ERVEZET1 
SZERV VLEStN a vélemény 
kialakítása nem a személyze
ti vezető által elkészített írá
sos anyag a1aoján történik. A 
szakszen,ezeti s.zen, önálló 
vélemén')/ére tmn szükség. En
nek kialakítását seiilti, ha a 
szerv vezetl>je 1nóban elmond• 
ja a véleménvét. A ho:ná k8n
csolódó észrevételekkel e!!Ytitt 
e>. kén...,.! a s-zak„zervezet ál
lásoontját. véleményét. 

Amennyiben felkérés nél
kül, sa iát elhatározása alap
ján láván a :;znkszervezet vé
leményt mondani valamelyik 
gazdasá<ri vezetór/51, ilYen eset
ben azt bármelyik szakszerve
zeti b1zottsá<?i ta!( kezdemé
nyezheti véleménvét ismer
tetheti. Itt is követelmény a-z.. 
ho1;v a vélemény� e<?yütte,;en 
nlakitsák ki. A szakszervezet 
véleményét frasban kell meg
kiildenl a kinevezésre joqo
wlt vezet6knek. A kialakított 
álláspontot és az erről készí
tett jeJ?yzllkönvvet bizalmas 
ügyként kell kezelni. 

(Fqlvta,ttukJ 

vezet-5k állianak. r------------------------

A KOZOS CtL ts tR
DEK messzemenő szem előtt 
tartása és érvényre juttatása 
aronban nem azt jelenti, hogy 
a kinevező hatósá11: vagy sze
tnély és szakszervezeti szerv 
mindig és pontosan egyformán 
!té!I meg az érintett gazda
sági vezető munkáját és ma
gatartását. Mivel a szakszer
vezeti szervek véleményüket 
elsősorban a tag'Ság jelzései. a 
dolgozók észrevételeinek fl
gyelembevételé,,el alakítják 
ki, a kinevező hatóságok vi

szont elsősorban a gazdasági 
hatékonysúg, a jövedelmezó
� alakulása alapjan ítélik 
meg a vezetők m.inkáiát: ezért 
•z er,11e& vczetök megítelésében 

Június 23-ig lehet megújítani 
a vasutas operabérleteket 

A már hagyományos, Igen 
népszerúvé vált vasutas ope
rabérletezés az 1973'74-es 
sz!nházi évadban is folytató
dik. Az Operaház igazgatósága 
és a Vasutasok Szakszervezete 
között létrejött megállapodás 
alapján n bérleti előadásokon 
a következő művek kerülnek 
bemutatásra: Beethoven: Fi
delió, Delibes : Sylvia, Puccini : 
Turandot, Johann Strauss: Ci
gán11báró

1 
Verdi: Trubadúr, 

Az el6adások he ye ... l; l!:r
keZ Szinház, időpontja: októ
ber, november, márciu.,, áp
rilis és május minden harma
dik vasárnapján délelőtt 11  
órai kezdettel. A bérleteknél a 

20 6Zázuléko,; kedvezmény to
vábbra Is érvényes. Jelentke
zés: 197:J. Junius 23-ig. 

Részlete;, fel világositái;t a 
szolgálall helyek szakszerveze
U bizottságai adnak. 

• 

Új nyomvonalon - nagyobb sebességgel 
Átadták rendeltetésének a 659 méter hosszú új abaligeti vasúti alagutat 

Május 8-án, Abaligeten, dr. 
Mészáros Károly miniszterhe
lyettes, a MA V vezérigazga
tója. Szabó Antal, a Vasutasok 
Szakszervezetének főtitkára, 
dr. Szabó Tibor, a pécsi igaz
gatóság vezetője, a Baranya 
megyei párt- és tanácsi szer
vek képviselőinek jelenlété
ben ünnepélyes keretek kö
zött átadta rendeltetésének az 
új abaligeti alagutat és a hoz
zá csatlakozó vonalszakaszt. 

tonákra, vasutasokra, akik át
fúrták a Mecsek agyapos, vi
zes talaját, hogy gyors és biz
tonságos összeköttetést teremt
senek a főváTossal. 

Köszönet illeti a Bányásza
ti Aknamélyítő Vállalat dol
gozóit és vezetőit, akik az elő
re megadott költségvetés ösz
szegéből - az árak emelése 
né'!kül - határidő előtt ele
get tettek vállalt kötelezettsé
güknek. 

Az építkezés alatt, különö
sen az utolsó 68 órában a pé
csi vasutasok fegyelmezett, ki
váló munkát vég,ez.tek a vo
natforgalom lebonyolítását il
letően is. A személyszállítást 
például 11utóbuszokkal bmtVo-

lították le. A Mecsek expre.z 
Magyarszék-Sikond4 állomd
sig közlekedett és onnan az 
utasok autóbusszal jutottak el 
Pécsre. A Mecseki Szénbánya 
Vállalat pedig azon a héten 
tar>tott szabad szombatot és a 
bánya pénteki termelését, még 
aznap éjszaka, a robbantá.� 
előtt szállították el a vasuta
sok a régi vonalon. 

Az alagúthm csatlakaz6 Y&
nalszakasz a két állomás kö
zött 1.2 kilométerrel rövidebb. 
milllt a régi vonal volt. A 
munka most tovább folytk, 
melynek nyomán néhány év 
múlva teljesen megújul :i 
budapest-pécsi fővonal. 

Bermann Islváa 

- Olyan ritka esemény ta
núi lehetünk ma itt, - mon
dotta beszédében a miniszter
helyettes - amilyenre egy év
században legfeljebb egy-két 
alkalommal kerülhet sor. A 
vasúti a,a.,"tltakat az egész vi
lágon számon tartják, nagy
ságukat sorrendben jegyzik. 
Ez a mi alagutunk, ha nem is a --------------------------

leghosszabbak közé tartozik 
Európában, de 659 méteres 
hosszával a közepes nagyságú 
alagutak között tartják nyil
ván. Ez az alagút építési mód
szereit tekintve, egyik legkor
szerúbb európai vasúbi aJagút. 

A budapest-pécsi vasútvo
nalnak Godisa-Abaliget kö
zötti szakasza a rekonstrukció 
sorá.."1 rendkívül nehéz terep• 
viszonyokat jelentett a vasút
építőknek. Vasutasok, katonák 
és a Bányászati Aknamélyító 
Vállalat bányászainak elvtár
si, baráti együttműködésére 
volt szükség ahhoz, hogy mos
tantól új nyomvonalon, na
gyobb sebességgel és bizton
sággal közlekedhessenek ltt a 
vonatok. 

Becsületes munkát végzett 
mindenki az elmúlt években, 
de külön is szólni kell a má
jus 8-át megelőző három nap 
eseményeiről. M(tJus 5-én, 
szombaton már a munkák fi
nisében dönt.S szakaszához ér
kezett az építkezés. Robban
tással kellett eltávolítani az 
utolsó akadályt a már készen 
álló új vonalszakasz és az ala
gút bejárata között. A régi 
vasútvonal 10 m magas tölté
sét robbantották fel és a rob
bantások nyomán 2000 köbmé
ter föld szakadt a Mecsek völ
gyébe. A példás előkészítés a 
bevezetésre készen álló mun-
kagépek, de mindenekelőtt az 
emberek keze nyomán 68 óra 
alatt eltú114 a hatalmas föld
mennyiség, melynek helyére 
lerakták az előre összeszerelt 
sínmezőket és ezzel megnyfit 
az út a vonatkwlekedés s.zá
rnám. 

A miniszrerhelyettes ki
emelte. hogy arok, akik itt 
dolgoztak, büszkék lehetnek 
munkájuk eredményeire. Ke
vesen mondhatják el maguk
ról, hogy vasúti ala!?Út építé
sében vettek reszt és ha mi 
már réiien nem leszünk. utó
daink is tisztelettel emlékez
nek azokTa a bányászokra, kii-

Patronálás - szocialista módon 

A Mozgássérllltek Nevel6képzó- és Neveló Intézete ezút<m 
mond köszönetet a MAV Keleti Vontatási Főnökség Zrini,i 
Miklós brigádjában dolgom vasutasoknak: Kvak4 Miháltlf'Ak, 
Fehér Istvánnak, Tóth Míhálvnak Holovicz Istvánnak, Banut 
Józsefnek, Szatmári Istvánnak, Aranyos IA;omak, Pi/.ffkösti 
Jenőnek. 

Az említett brigádtagok budapesti intézetünkben több al
kalommal - március l�n. 16-án, április 8-án és 18-án - ös:r:
szesen 97 óra társadalmi munkát végeztek, amely számunkra 
rendkívüli nagy jelentőségű. 

A brigádtagoknak köszönhetjük, hogy politechnikai múhe.. 
lyünk szerszámgépet használhatóvá váltak, miután kiépítették 
a szükséges elektromos hálózatot, továbbá olajkapcsolót. el
osztótáblát szereltek fel, és m1iködésbe hozták a gépeket. A 
gyerekek így már rendszeres politechnikai oktatásban resze
sülhetnek. 

Neve?.ettelk az épilletkarbantar� munkáknál is nagy se
gítséget nyújtottak, ezenkívül elvégezték a motoros fúnyirógép 
nagyjavítását, amivel az Intézet 4000 négyzetméteres parkját 
tartjuk karban. Ezért a munkájukért küwnősen II mi moogá&
séri.iL• 1711ennekeink hálá&aJc, hi&zen gyógyitásukhoz, foglalkoz
tatásukhoz, oktatásukhozszlnte csak a park •gondozása teremt 
megfelelő mozgási lehetőséget. A brigád ált,al nyújtott segllr;ég 
természetesen anyagi vonatkozásban Is értékes, mert a megta
karított több emr forintot egyéb szükséges célokra for
díthatjuk. 

Végezetül k&zönetet mondunk a Keleti Vontat.ás! P'&lök
ség vezet6inek és KlSZ-szervezetének azért a támogatásért. 
amelyben a brigád tagjait rés-zesítlk. Kérjük. a jövőben is te 
gyék lehetővé a megkezdett �tség folytatását. 

Dr. Faragó Islvánn 
gazdasági Igazgató 

Fénysorompók a Bakonyban 
Már több hete szakért6kb61 

- belügyi, közlekedésrendé
szeti szervekből - álló bizott
ság vizsgálja a VllBÚt és a köz
út kereszteződéseknél a köz
lekedés biztonságát. A MAV 
és a KPM együttesen készíti 
el távlatokra szóló javaslatát 
és ennek alapján további biz
tonsági berendezéseket 157,erel
nek fel. 

A MAV mám megtette az 
ellső hatékony intézkedést. Ká-

ddrtánd? - a wsútállomas 
melletti útkeresztezödésben -
üzembe helyezték a napokban 
a fénysorompót. 

A követ'kez6, a KPM KIS.rutt 
Igazga.tósá.ga által is szorgal
mazott keresztez� az ep.. 
lényi, ahol a gyakori és súlyOI! 
balesetek miatt feltétlenül 
szilkséges a fénysorompó mi
elóbbl felszerelése. 

- e -

Kállai Gyula a debreceni jármújavítóban 

Kállai Gl/Ul4, ·az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, • H4Z4fia,S Népfront elno"'u akt Deb· 
recen város egyik országgytllé�i képvisd6je, örö mmel vett részt II debreceni ;ármú;dvítóban oz 
üzem fennállásána� 75: �vfordu_ló_iáTtJ ;endezett ünnepségen. G�a.tulált a dolgoz.ők ;ó munkái<& 
nyomán elnyert Kiválo üzem kitü.nteteshez, tlletve a MAV vezengazgatója és Vasutasok S;mk
szervezete Elnöksége által adományozott vörös vándorzászlóhoz. Vze11tlátogatása során dicsérő 
szavakkal nyugtázta a jármüjavító kollektfoájának nagyszerű eredményeit. Képünkön: Kállai 
Gyula az üzemlátogatáson, dr. Mészáros Károly miniszterhelyettes, Szabó Antal főtitkár és Kor-

ponai Lajos szb-fükár, ország(11fíí.lési képviselő kíséretében. 
(Laczkó Ildikó felvjtelel 
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A NÉGYVÁGÁNYOS K/SÁLLOMÁSTÓL 

A KORSZERŰ ÁTRAKÓKÖRZETIG 
Hmnk'ban a felszabadulás 

előtt nagyon sokan szinte sem
mit sem tudtak ZáhonyTól, 
sót, létezéséről is alig-alig hal
lottak valamit. A még ezer lel
ket sem számláló szabolcsi fa

lu nem sokban különbözött a 

többi nyírségi településtől. 

Az ország legszegényebb 
vidéke volt 

De vajon mit is tudhattak 
volna akkoriban a Nyfrségről 
és Záhonyról az emberek? 

Tudhatták volna, hogy pél
dául Szaboks-Szatmá.r megye 
- amelynek nagy részét a 
Nyfrség képezi - az ország 
egyik legnagyobb, egyben a 
legszegényebb, agrárjellegű, 
jelentősebb iparral nem ren
delke2,5 megyéje. Vag�is 
az országnak olyan te-
rülete, tájegysége, ahol 
legtöbb a földbirtok, ugyan
akkor legtöbb a földnél
küli, nincstelen. A tízmillió 
koldus OTSzá.gának ezen a tá

ján tízezeT lakosTa mindössze 
33 ipari foglalkoztatott jutott, 
és egyetlen üzem munká.srét
száma sem érte el a 200 főt. 
Jellemezte továbbá ezt a vidé
lket az is, hogy 1943..lban négy 
olyan földbirtokos volt itt, 
akiknek a megye területén 
>fekvő birtoka egyenként meg
haladta a tízezer katasztrális 
holdat. A faluhálózat települé
i;.i rendszere a feudáUs nagy
'birtokok és a magánkisbirto
kok rendjének megfelelően 
alakult ki, s !gy jöttek létre az 
apróbb-nagyobb falvak, kim;é
gek. 

A nincstelenek sanyarú SOT'� 
sát, teljes kiszolgáltatottságát 
az egykori statisztika beszédes 
s-zámai idézik. A kevés mu� 
ikaalkalom, a közepes népsOrú
ség ellenére is magas arányt 
mutató nagylétszámú családok 
"velejárója" volt a me!(döb
'bentóen alac,sony életszínvo
nal., a sL'iány táp!álkO'Zás, az 
egészségtelen, szalm:i.tetós -
jobb esefüen nádledeles -, 
földes szdbájú lakás, A tbc-s 
megbetegedések és halálozá
sok aTánya m zghaladta az OT
.,;zágos,in is túl magas átlar.,ot. 
Az 1941. évi �épszámlálás 
adatai szerint a lakossá� 13.3 
százaléka nem :tudott írni. ol
vasni . • •  

Záhonyt, az ak'kor még föld
höz tapadt falucskát - ahol 
esténként itt-ott világított egy
egy petróleumlámpa, s ahol 
még a négyvágányos állomá
son se.-n volt villany, s a visz-
3zaf0Tdul6 mozdonyok szereré
sé'hez a vonatkísérők hátukon 
hordták a szenet - a vas
utasok a "világ vé,génelc" am
le!!ették. 

U�yanezt a helvet - mint 
,tudjuk - 11U>st hazánk kcleti 
kapujának nevezik. 

gezni. E1&2lÖI' a ko'kszcsúszda 
épült fel, mert akkor arra 
volt a legnagyobb szüks�. Az
után a darupályát építették 
meg, amely a-zóta egyre jobban 
korszerűsödött. A következő 
fázisban a vasérc átrakását 
gépesi'.ették. A csú-szdán leen
gedett vasércet csakhamar a 
Szovjetunióbol és Csehszlová
kiából érkezett kotrógépek 
rakták be a magyar vagonok
ba. A koksz.. és az érccsúszdán 
a kocsik vontatására kötélvo
n.6 berendezést létesítettek a 
záhonyiak, s erre most is na
gyan büszkék. Altala mozdo
nyok szabadultak fel, és a 
megrakott kocsikat azonnal 
mérlegelhették. Gépesítették a 
folyékony áruk átrakását is : 
megépült az átfejtőá llomá.s. 
lgy már gyorsan, veszteség 
nélkül került egyik tartályko
csiból a másikba minden fo
lyékony szállítmány. 

kedvezően megváltozott 
minden. A pártszervezet mind
jobban megtisztult, a szakvo
nali vezetés megerősödött. Az 
átcsoportosított munkabrigá
dok i-gérték, hogy a dugulást 
két hónap alatt megszüntetik. 
I.gérebüket öt hét alatt teljesí
tett& , • •  

Közös erővel 
Forró nyárra kemény tél 

jött, de a záhonyiak akkor is 
helytálltak. A vagonokban át
rakás előtt Tobbantották a vas
éTcet, majd léglrompre3SZOTOk
kal lazították tovább. lgy ke
rülték el, hogy kirakatlanul 
maradjanak kocsik. A cseh
szlovákok ezt a tapasztalatot 
átvették, és azután ők is al
kalmazták Agcsemyón, a szov
jet-csehszlovák hatáTáUamá
wn. Gyakran érkeztek kül-

Zsigulik sorakoznak végelálhataUa.n aoi'okbaD 

Emlékezni ezekre az ered
ményekre - a kezdeti sike
rekre ! - nagyon jó érzés. Jl:s 
a kezdeti kudarcokra? Mert 
voltak effé.lék is . .  , 1 A záho
nyiak, a törzsgárda tagjává 
lett záhonyiak azokról sem 
restellnelt beszélni, hiszen ép
pen a kudarcok, gondok, küz
delmek, nehézségek edzették 
meg őket. 

- Záhony neMz munka• 
hely mondogatták sokan 
akkoriban. Mások úgy fogal
maztak: - Zá.hon11 büntetó
tdbOT. 

döttsé3ek onnan Is, a Szovjet
unióból is, de a vendég-ek sem 
érke-.i:tek „üres kézzel", Olyan 
ajándékokat hoztak, amelyek 
nemes verseng�sre, lel;\<esedés
re buzdítottak. S Záhonyban 
ettől kedve az új jelszó sze
rint ment a munka : .,Közös 
eróvel • • • !" 

az ó dolguk. Ha rend van, 
jobban megy a munka, és ke
vesál>b a bruleset. 

A néhány percre k:iszáJlló 
külföldi utasokat is mjndig 
más-más színfolt fogadja. Az 
állomás parkjában rózs:ík, 
muskátlik vlrítanak. Az átsze
reló csarno!ton túl együtt halad 
a sz;les (szovjet) és a no:·mál 
(magyar) nyomtávú vágány. 
Eltérnek, !keresztezik egymást, 
sokasodnak, majd elvesznek a 
távolban, A nap fénye meg
csillan a fehfrre meszelt osz
lopokon, a váltók összekötő 
rúdjain. A nyugodt munkás
hétköznapok felt&telei itt már 
hosszú ideje biztosítottak • • .  

Az állomás fejle-i,;tá:.-e 1 rs1. 
58 között viszonylag kisebb 
mértékű volt, majd nagyobb 
ütemben haladt, és jelenle,:: is 
tart. Az átrakási kapac:tást 
eredetileg napi 2000 tonnára 
tervezték, de az átrakási szük
séglet rohamosan emelk�ett. 
Ma már naponta töbob tíze!f.?r 
tonna különMle szállit-mány 
átrakásáról kell gondoskodni. 
Záhony átrakókörzet 1!113-ban 
11-12 .millió to>ina árut fo
!,)!td és rak át. S a fejlődés 
nem állt meg. A negyedik öt• 
éves terv végére - 1070-'iez 
visronyítva - előre'átható•n 
több mint 50 s?:á7:i.lékk�1. 1980-
ra pedig 100 s�á�alékkal lesz 
nazyobb az átrakási és szálli• 
tási tennivaló. 

Minden év előrelépés 
A rendkívüli teljesítményt a 

a nagyarányú fejlesztés telte 
lehetővé. Gépek könnyítették 
meg a nehéz fizikai munkát, 
és sok helyen automatákat, 
félautomatákat állitottak ,;zol• 
gálabba. A legfontosabb szerep 
továbbra is az embereknek jut 
s awlre is marad mindvégig, 

tffl. MA ms !!: 

Szüntelenül rakodnak a nagy tel,iesHményű daruk 

amelyek a 6000-es létsz.1mú 
átrakákorz.e.t nem helyben 
lako dolgozóinak nyújtanak 
otthont. Mert a vasúton dol
gozók kétharmada bejiró. Na
ponta utaznak lakóhelyükr 1 
Záhonyba, Eperjeskc-ren�ező 
pályaudvarra, Ep�r;eske-1tra
kóra, Tuz,érra. Kamoró és 
Fényes:i ke állomisra, ame
lyek ugyanúgy r�szei a kör
zetnek, mint Má>i:lok vagy 
Tornyospálca á'lomás. 

A szolgábti helyek rendel
tetése is lúkrö !i a h:i.tllmas 
munka kiváló szerve:!etts!g�t. 
a körzetben dol�ozo va-sút:isok 
tevé.ltenys.g · e1ek sokolda.!usa
gát. 

Eperjeske-átralc6n p�ldtiul -
amely m�:,: mindig épúlöben 
van - a nagy teljesítményű 
daruk kez.elöin és ki.szi.!ii
loin m.í1fk els sorban az ón:í
si feladat clvégzc�" Eperjeske
'l'Cndezón ahová = les
nyomtát•on érke:?ik az áruk 
65-70 szaz1léka - a ouritó 
szolgálat dolgozóira hárul a 
munka oroszbnrésze. A láto• 
gató sz.imára leg�rd2-ke,�bb 
talán a hidmérle1, amely a 
vagonok !olvarnatos gurítása 
közben minden kocs:t megmér. 
A regisztr.tló készülék, az 1p:i.
ri televízió k�pernyője, 11 fe
hérköpenye-s kezelőszemélyzet 
látványa laboratóriumra em
lékeztet. 

Tuzsér mindenekelőtt az 
ömlesztett é5 szemes áru.- ki
rakásAra van berendezve. Ez 
az állom'is e�yéb'd,nt ,.hazrínk 
f:ískamraja". IIatt•a,iJ,ét hek
tárnyi tenilelet foglal el itt az 
ERDÉRT fatelepe és feldol'.(o
zó üzeme. s a naponta 100-
150 széles nyom•ávú koc iban 
érkező faanyag na�y rés�e fel
dolgozva ha1(Yja el a teleoet. 
Ezenkív(i itt üzemel a HUN
GARO?RUCT ezervagonos 
hút,ioJ,ftz.a_ Az Ü?e'ffi a Szovjet
unióba irányuló almaexport 
bá?isa. 

Komoró állomáson - az új 

felvételi épület mellett - ll 
nyers mazutolaj átfejtését 
végzik. A könnyen dermed/S 
pakurat a záhonyi Gépesített 
Rakodási Főnóks�gnél szü,e-. 
tett találmány segítségével fej„ 
tik át, igen cél-:;zerúen. 

Fényes:·thén - ahol az or-.. 
sz:íg be:s�jéból érkezve belé-
pünk az átrakó'.örzetbe -
vonatokba, he:yes�bben irány„ 
vonatokba so�ozzák a többi 
helyen átrakott, l\liskolc, De-b• 
recen, Szolnok, Bud1pest-Fe• 
rencváros stb rendcltetés(l k� 
csikat, a hazánkon átfutó tran• 
zitszállitmányokat. A korszenl 
rendezóp:ílyaudvaron szovjet 
gyártmányú, önműködő vá„ 
gányfék-berendezé>sek csattog• 
nak. U!/yanitt nemrég kezdtQ 
meg üzemelését egy model'II 
járműjavító műhely. 

Í,;éretes jövő előtt 
Az atrakókörzetben helytálló 

vasutasok, a forga'.om e.s a 
kereskede:em. a ontatás es a 
palyafenntartils, a gépesített 
rakodási fönökség, a TBFF, és 
a szertárak - egyszóval va
lamennyi szolgálati á:, dolgozói 
- példás munkájuJ,, szot'OI 
egy:ittmükődésük eTedménye• 
ként egy évt·el czeliítt kiérde
melték a MiniszteTtanács és 4 
SZOT Vörös VándOTzászlajáC 
legutóbb pe� a Kiváló átra
kókörzet cím mellé a MAV 
vezérig:izg(ltója és a Vasuta• 
sok Szakszen•ezete elnök�
gének vörös vándor::ászlaját. 
Mert Záhonyb:in valóban nagy 
dolgok születtek az elmúlt 
időszakban és abban a ne!(yed 
évszázadban, amelyre a záho
nyiak mtijus 29-én ünn� 
lyes külsőségek közölt emlé
kezne'.t. 

Emlékeznek, és az emlékelc
b<51 ú'abb erót me-rítve: elár11 
tekintenek . . Sok mindent e'ér
tek, de a jövő - mé,g többet 
igér • • •  

F.geressl Zsigmond 

Egy híd, amely jelkép 

A Tisza hf4ját 1944-ben a 
11isszavonul6 németek felrob
bantották, s a ki$ állomás vá
gányzatát is szétrombolták. Az, 
hogy a régi felvételi épület 
megmaradt, s az aláaknázás 
után nem röpült a levegőbe, 
egy bátor vasu'.asnak. Szőgyé
-nyi Bertalannak kö:>--zönhetó. 

Ide kevés ember jött szí
vesen. Nem volt lakás. Jl:s hi
ányrott mé, sok minden. An

nál gyakoribb volt a fegyel
mezetlenség, hanyagság. Sú.Tűn 
cserélődtek a vezetők is. Az 
eTÓS klikkszellem, a gáncsos
kodás sok kárt okozott. A Ti
&7a túlsó oldaláról szilntele
nül érkeztek az áruk, de annyi 
kocsi állt kirakatlanul, ameny
nyl ismét rakottan befutott. 

Csap és Záhon11 k61.csönös 
megbe.mélései, tapasztalat.cse
réi nyomán -, hogy gyorsul
jon az átrakás - a vasárccel 
r&mtt, szHes nyomtávú ko
csikat a földre ürítették, s a 
kiürült vagonok máris mehet
tek vissza, Csapra. Ez nem ár
tott a vasércnek, viszont a vá
gányok felszabadultak. Akkor 
hangzott el a magyar vasuta
sok fogadalma: ,.Záhony>iak 
soha többé nem szabad rosz
szul dolgoznia!" 

Az elmúlt 25 esztendőben 
i,égeredményben mind('n év 
egy nag11 !épés volt előre. Er
re utal a vlzmú, a korszerű 
biztosítóberendezések, a jól
felszerelt üzemi konyhák, a 
400 személyes öltöző-fürdő -
amely a megnövekedett igé
nyeket már csak részben elé
gíti ki -, a MAV-náJ még 
egyedülálló ruhaszárító, az or
vosi rendel.óLntéz-et. a művelő• 
dési ház és 5000 kötetes 
könyvtára stb. Az állomás im
pozáns felvételi épülete p�ldá
ul 1934-ben készült el, s ezt 
követte egy sor szociális l..;te
sítmény. 1967 decemberében 
feszül�g alá hélyezlék a 
Nyfregyhá.za-Záhon11 közi'ittl 
vil'am-osított vonalat 1968-
ban a csökkent munknk¾>c- <\
gú dolqozóknack kise,zítő üze
met létesítettek. Ugyanabban 
az évben készü't el a sz<'rtár
fónökség új épülete. 1970-ben 
kezdte meg a miiköd�t a va
sutasok bölcsód•je, óvódáia 
ahol 100 !!vermek kaoott he
lyet. Nyolctantermes isk0l<t is 
épült, tornat0remmel. A MAV-
1a'kóteleP mhiden lak/\<;ába 
beveze t�k a ví?-et. s mfo ery
kOT all.q 16 ln.kh• t•olt itt, 
most m!ntegu 600 l'lkás t•nn a 
telepen. A k'lz<>lben A BC és ,----------------------------

A felszabadulás után a régi 
híd swmszédságában új híd 
épült a Tiszán. Ez a híd azóta 
is jelkép: összeköti a magya,r 
é3 a •zovjet népek barátságát. 

Az első években ezen a hl
don Jött hazánkba a gyapot, a 
faáru, a vasérc, a koksz, a pa
pír, gabona, burgonya, a 
gyógyszer éS minden egyéb, 
ami nélkülö-zhetetlen volt az 
élet megindulásához, a romok 
újjáépítéséhez. Késóbb mező
gazdasági gépeket, trakto� 
tat, kombájnokat hoztak a vo
uatok, s Záhony hatái-ál!omás 
kezdett mindinkább nagyfor
ga.lmú vasúti gócponttá oáltú. 
A válto-zás azonban nagyon 
rok nehézséggel járt együtt, s 
a nehézségeket nem volt köny-
11yú leküzdeni . . •  

Huszonőt
4 esztendóvet ez-

előtt háTomszor annyi ember 
dolgozott az átTakásná.l, mint 
most, de a jelenlegi m,unkána_k 
& newed� ,em tudták elve-: 

Azután a II. pártkcngresz
szusra - szinte egycsapásra 

Attól kezdve, ha valaki vé
gigment az állomáson, a vá
gányok mentén mindig rendet, 
szorgalmasan dolgozó embere
ket talált. A záhonyiak meg
értették, hogy rendet tartani: 

kis4ruhá-,, áll ren'1°1kM•�-e. s 
e�e m4�r'l alakulnak ki a 
szakboltok is. 

Záhony községgel szinte 
párhuzamosan fejlődnek a 
környező helységek, falvak is, 

Záhony. 1948. A németek által felrobbantott TiS'La-híd újjáépítése. Az archivk.ép a bid 
ut11lsó pillérJéoek l;,,..-aeléséi örökiteUo mec 

Az újítámozga om - Miskolcon 
A miskolci igazgatóság teril

letén 1972-ben 456 újítást ad
tak be a dolgozók. Az újítások 
45 százaléka elfogadásra, il
le•vz bev•zetésre került. A 
bevezetett újítások gazdasági 
eredménye 6 millió 549 ezer 
forint. Az újítások 25-30 szá
zaléka munkavédelmi jellegű 
volt, melyek a későbbiek fo
lyamán realizálódnak. 

Az igazgatóság szolgálati 
helyein folyó eredményes 
munka többek között annak is 
köszönhető, hogy az utóbbi 
időben nagyobb megbecsülés
ben és elismerésben részesül
nek az újítók. Eddig közel öt
ven dolgozót részes[tettek ki• 
váló újító jelvény kitüntetés
ben. 1972-ben az elfogadott és 
bevezetett újítások után 300 
ezer forint újítási díjat fizet
tek ki. Az újítási verseny 
győztesei közt pedig 86 ezer 
forint jutalmat osztott szét az 
igazgatóság vezetője. 

Az. erkölcsi és anyagi meg. 

becsülésen kívül nagy szerepe 
volt a mozgalom fellendülésé
ben a jó propaganda- és felvi
lágosítómunkának is. Tizenöt 
szolgálati helyen és csomópon
ton tartottak a szakszervezet! 
bizottságokkal közösen újítási 
ankétokat. Három helyen: 
Miskolcon, Ozdon és Egerbe" 
újítókiállítást szerveztek. 
Ezenkívül Mi&kole Tiszai pá• 
lyaudvaron és a vontatási fő
nökségen újítási hónapot ren
deztek. 

Az utóbbi Időben :,okat Ja,, 
vult az újítások ügyintézése. 
1971-hez viszonyítva 56 naJJ 
helyett 49 nap, vam,u héC 
nappal kevesebb lett e(111-egiJ 
újítás átfutás! Ideje. A 60 
napnál régebbi javaslatok 
számát ugyanakkor 16 száza„ 
lék.Ital csökkentették. A ko
rábbi Időkhöz viszonyítva 
nagy gondot fordítottak arra, 
hogy az újítások a feladatter.1 
vekre irányuljanak. 





• 

SZABÓ BÉLA: 

Tavasz volt . . . Szeszélyes 
liprilis ... 

A földek végtelenjén gyors
vonat száguldott. 

Már alkonyult. 
A folyóiratok kiolvasottan 

hevertek a poggyászhálókban 
és az utasok mellett. 

Messziről villámlott, majd 
eólyos aseppekkel megeredt az 
e!IÓ.. A gyorsan felhúzott abla
kok üveglapjain szaporán fu
tottak le a vízcseppek. A vil
lámlások simisödtek és látni 
lehetett, amint a feltámadt 
erős szélben szinte földig ha
joltak a fák ••• 

A kalauz kivilágította a ko
e!likat. A fény elűzte a nyo
masztó hangulatot. 

A vonat késett, ezért sebes
ségét szédületes lrammá fo
kO'ru!. De egymercsak fékezni 
k�ett. lllrtelen, szokatlanul. 
A gyors lassítástól az utasok 
besüppedtek a háttámok pár
názatába, míg mások előre 
buktak. A folyosókon tánto
rogva torlódtak egymásra. 

- Mi ez? Hülyék ezek? •. , 
fgy kell megállni? - hangzott 
egy kiáltás. 

- Ugyan kérem, törődnek is 
ezek az emberrel - felelte va
!aki. 

-Ez a vasút! 
Az utasok közül többen a 

lehullott csomagokkal bajlód
tak. Kártérítést emlegettek. A 
folyosón valaki nyersen felne
vetett. Bosszantóan hatott a 
tőbbiek kedélyére a nyílt pá
J.yán veszteglő szerelvényen. 
Senki nem tudta mi történt. 

* 

A 103-as őrház bevágásban, 
parányi sziklafészekben nyug
szik, a pálya lejtőjének köze
pénél. Tágas völgyre néz, me
zyet borongó zöld hegyek zár
nak le. Valahányszor vonatok 
dübörögnek el a ház előtt, 
ijedt baromfiak futnak le a sí
nekről, s a szobában halkan 
megcsörrennek az üvegpoha
rak. 

- Már nem lehet messze -
gondolta bizakodóan. - Ha az 
áteresz el bírta nyelni ezt a sok 
levet, akkor nincs baj -
mondta magának. 

Abban a pillanatban megin
dult benne a visszahatás: 

- ... De ha nem?! Ha a 
dombról lezúduló áradat el
mossa a pályát?! Akkor pedig 
a vonatnak meg kell állnia -
szólalt meg benne valami bel
ső hang. 

Két pofacsontjáról lecsor
dult a víz. Medret talált szá
jának szögletéhez. Inyével 
érezte ízét, mely sós volt, mint 
a könny. 

- Eddig még sem.mi -
mörmogta. - De hol vagyok 
még? Talán 87..áz méter ... már 
csak száz méter - s ettől el
fogta az Izgatottság valami 
újabb érzete. 

Olyan volt a pálya a lába 
alatt, mint az elfektetett létra. 
Lélegzete elfúlt. Agyékánál 
erős szúrást érzett. Lábait 
egyre fáradtabban szedte. Er
nyedtség jött rá, többször is, és 
ez fékezte igyekezetét. 

Ahogy távolodott az őmáz
tól, csak a veszély lehetö.sége 
foglalta el minden gondolatát. 
Ettől az utolsó métereket fut
va próbálta megtenni. Meghal
lotta. amint a víz csörtetve, zu
hogva folyt a kavicságy fölött. 
Erre megállt. és mélyet szusz
szantott. Érezte, hogy gerincén 
hideg áramlik végig. Inge ta
padt a hátához. De nem törő
dött vele. 

Lehajolt. Kezével beletúrt a 
vízbe. Könyékig merítve kar
ját, tapogatta a talpfákat. Sej
telme igaznak bizonyult. 

A talpfák alá �ért a keze! 
Egyiktől a másikhoz ugrott, 

mint valami béka. Köpenye 
mindannyiszor széttárult, Mi
re túlért az áradáson, tenyerét 
felhorzsolták a kövek. Szoron
gása mégis szétoszlott. Az a 

kodni, amiért a lámpája cser
ben hagyta. 

Elzúgott mellette a gép. 
�rezte, hogy reng és reszket 
alatta a föld. S látta, hogy fent 
hosszú csíkban fénylenek az 
ablakok ... 

óriási dörrenés . . . aztán 
még egy. Pillanat' múlva a 
harmadik. A kerekek közül, 
mint ágyúk torkolattüze, vil
lantak fel az apró lángok. 

Már csak a vonat végén lát
ta a piros fényt. 

- Vége! Mindennek vége ... 
- motyogta. - A lámpa, ó 
hogy az a ... - s azzal tehetet
len dühében a sínek közé vág
ta. Csörömpölve hulltak ki az 
üvegek. 

- Hiába, többet nem tehet
tem! - nyögte belső borzon
gással és lassan megindult 
vissza.felé. Alig bírta vonszolni 
magát. Félelme nőttön-nőtt. 
Gyomra mintha nyomult volna 
fel a melléhez, elfojtotta léleg
zetét. Csetlett-botlott. Orökké
valóságnak túnt, mire kiért a 
bevágásb6L Bódult fejét csüg
gedten lógatva, ismét mo
tyogott valamit. Maga sem ér
tette, hogy mit ... 

* 

A vonat ott állt a ny,1t pá-
lyán. 

- A1l ... áááll .. . áááll 
ordította. Gémberedett tagjai 
ettől szinte felengedtek. Fel
melegedett belül is. Az öröm
től ismét iljúnak és erősnek 
érezte magát. De nem tudta. 
hogy ez a győzelem öröme. 

A vonat mellett a padkán 
sietett végig. A mmdonyveze
tő már a vonatát vizsgálta. 

- A pálya ... a pálya .•• -
kezdte kétszer is, amikor oda
érkezett hozzá. Aztán szomja
san lélegzetet vett: - Meg
kezdte a víz. Megálltak, j6 
hogy megálltak ... a lám
pám ... a durran tyúk ... , azt 
hittem, rárohannak ..• , de 
megálltak .• , , szerencse. hogy 
megálltak , •• ! 

Egyszerre akarta a szívét ki
önteni, s a mozdonyvezető el
képedten hallgatta. 

- Mit csinált a víz? - kér
dezte, és nézte Timárt, ezt az 
öreg kengyelfutót. 

- A pályát kikezdte a víz! -
mondta végül értelmesen. -
Nézze meg, hogy átviheti-e lé
pésben a vonatát. 

Azután jött a vonatvezető és 
a kalauzok. Körülvették. Lám
páik fényében mozogtak az ár
nyak. 

A JllO'Zdonyve"Z1et6vel együtt 
gáwltak a vízbe. Még egyszer 
megismétlődött Bálint vizsgá
lata. Most már kettesben. 

- Lépkben átmegyek -
nyilatkarott végül a mozdony
vezető. - Talán sikerül. Meg
próbálom! 

Timár Bálint ott állt az ár
ban. Figyelte a kerekeket a 
vonatról kapott lámpa fényé
nél 

A fellazult talpfák pattog
tak, recsegtek, de végül is, 
mint óriási kígyó, átosúszott a 
vonat. 

* 

- Az isten szerelmére, hogy 
néz ki! - ült fel az asszony az 
ágyban, amikor a sorompóőr 
otthon benyitott. csak nem 
esett valami baja? - és fel
oldódott korábbi keménysége. 

Bálint ledobta ázott ruháit, 
azután ismét kiment. Beszélt a 
szomszédos állomással. hogy 
mi'hez tartsa magát, amíg a 
pályát ki nem javítják. Csak 
ezután hajtotta álomra a fe
jét. De sokáig, nagyon sokáig 
hánykolódott álmatlanul .. , 

* 

Hír a másnapi lapokból: 
Tegnap, a késő esti Orákban 

átvonuló vihar fákat és távíró
oszlopokat csavart kl A lezú
duló víztől egy helyen megron
gálódott a vasúti pálya. S-z.e
rencsére, emberéletben nem 
esett kár ••• 

tMs. MArus n • 

Tárlat Szentese.n 
Május l-én a Hazafias 

Népfront helyi titkára dr. 
Négyest János nyitotta meg 
Szentesen a Vasutas Kul
túrotthonban Bede István 
vasutas festőművész kiállí
tását. 

Az ember mindig csodál
ja a műnszeket, akik a 
holt anyaggal életet fejez 
nek ki, akik a színekkel és 
a fényhatások'kal impresz
szióikat é!etre keltik. Külör 
elismeréssel adózunk azok
nak az amatőröknek, aki
ket munkájuk mellett a 
képwművészet szeretete 
emelt a művészek sorába. 

Bede l8tván m<lszaki 
főtanácsos a szegedi !,gaz- ben. Magukkal ragadtak 
gatóságban dolgozik. Gya- színes tusrajzai. 
kori vendég S:r.entesen is. A kiállítás legszebb al
A Kurcához és a Tiszához kotásai közül szentesi em
jár pihenni. Képeinek leg- lékeket idéznek a Kurllll 
naizyobb ihletője a termé- parti képek. A Tiszai ha� 
szet szépsége. MűvésZ1 gulat háromrészes kom
mun.kájának célja elsósor- pozíció. A színek:Jtel, a fá
ban Szegednek és kőrnyé- radt fénnyel tökéletesen 
kének, a szőke Tiszának a idézi a borongós novembe-
bemutatása. ri tiszai táj hangulatát. 

Tehetségére 1954-ben A tér és a napfény ha-
kezdtek feUigyeln!, amikor tásával, a színek és a fé.. 
megjelent a nyLlsvá.'1056ág nyek változásával impres:z
előtt hangulatos tájképei- szionista vonásokat tükröz
ve! és csendéletelvel Te- nek virág csendéletei, ame
matiktu képei lwzül • J.yek különösen tetszettek.. 
mun.ká3ábrázolá.t emelke- Hatásaiban ide sorolható 
dik ki. Eddig több mint 20 egyik legszebb festménye a 
önálló kiállítása volt. Min- Paprika/űzés és az Erd6 
dig nagy elismerésben ré- belseje. 
szesült, több díjat is nyert Metszetei közül kiemel
alkotásaival. Ezek közül kedik a modern vonalve
számára különösen kedves zetésű Rivaldafény. mely a 
a Pályaudvar című műve. szegedi szabadtéri játékok 
A színes soknyelvű kataló- hatására készült. 
gusok a külföldi tárlatok Munkásábrázolása a oo
emlékezetes állomásaira lóság ábrázolása éa vlsna
Párizsra, Bécsre, Helsinkire tükröződése. Kifejezi a mű
em!ékeztetnek. - A Vasú- vész materialista vílágné
tasok Intellektuális és ll!ű- zetét. 
vészetf Nemzetközi Szö11et- Bede István művészi al
sége FISAIC rendszeresen kotásainak azért van nagy 
rendez képzőművészeti ki- közönségsiikere, mert gaz
Allítáeo'kat, amelyek állan- dag mondanivalója az egy
dó részvevője Bede Ist- szeru ember számára Is ért
vAn. hetö. Képzőművészete 

A 8Zelltesi kiá.U.ításon mentes 4z elvont művészi 
grafikai műveiből több fantáziától. Képel, grafikái 
mint 50 fa- és linóleum- rajzai_ és színei magukkal 
metszetet lábhattunk. Gyö- ragadják a szépet kedvelő 
nyörködtUnk olaifestmé- szemlélőt. Műveiből opt!
nyeiben, nagy grafikáiban mizmus Arad. 
és leheletfinom akVarel!jei- - Fogas -

Itt várja a vonatokat Timár 
:Bálint sorompóőr. Most Is ott 
állt a konyhaajtóban és nézte, 
amint villámlik. 

fontos, hogy ó előbb jött, mint,-------------------------------------------------
a vonat, 

- Eső lesz megint! - álla
pította meg. 

- fgy megy el a tavasz -
válaszolta a felesége, 

- fgy, így .,, 
Később Bálint elment az 

ólak irányába. Mire vi.6szajött, 
már szemerkélt az eső. Azután 
átmenet nélkü-l záporozott, 
mintlha dé?:sából · öntötték vol
na. Immár a sötétség is rátele
pedett a völgyre. Valahol nagy 
dörrenéssel lecsapott egy vil
lám. Bálint szemlélődő nyu
galma mindinkább szorongás
ba váltott. 

A:r. asszony feltette a vacso
rát melegedni, .• 

Ahogy megvacsoráztak, Bá
!int felállt. Nyúlt a köpenyé
ért, és magára öltötte. Mozdu
latában volt valami riadt siet
,;ég, 

- Mégis ki kell mennem! -
mondta, mintha erről már 
előbb is beszéltek volna. 

- Nem megy sehova! -
gzólt ingerülten az asszony. -
Még belebolondul a vasútjá
ba ... 

- Te ehhez nem értesz -
legyintett a férfi. 

- Hát csak menjen, men
jen! úgy sincs még egy ilyen 
bolond, mint maga. 

A feleség kétkedéssel és fél
Umel ftgyell 

Timár kiv!lAgftotta a lámpá
Oit. majd durrantyúszelencéjét 
a derekára O!latolta. Kinyitotta 
az ajtót és egy plllanatra még 
'Vlsszahc5költ, Felhajtotta köpe
nye kapucniját és kilépett. úgy 
t6nt. mintha kitaszították vol
na ebbe a viharba. A:z. asszony 
egyenes derékkal ült, és nézte 
a bezárult ajtót •.• 

* 

Bálint a vihar"oan :16 maga-
btztosan tn(YLgott a sínek kö
ZÖtt. Kezében a széltől hunyo
rogva pislogott a lámpa. Az 
esőtől elóbb nadrágszára áwtt 
át. aztán lábal kattogtak a vi
zes bakancsban. Nem vette 
észre. sőt azt 6effi, hogy gallér
jánál befolyt a víz. Jobban iz
gatta. hogy sehol egy fény, egy 
biztos pont. Csak a cikázó vil-
1ámok rontották látását. 

Az e1s6 pillanatban arra 
gondolt, hogy visszamegy és 
értesíti az állomásokat 

- Arra most nincs időd -
okította önmagát. - Az egyes 
gyors már eljött, itt kell meg
állítani. Aztán meglátjuk! 

A döntés felfokozta ébersé
gét és igyekezetét. 

- Fékúttávolságra kell men
nem ... fékútra ... - ismerte 
fel a legelső teendőt, 

Megindult visszafelé. Távol
ról már hallotta az esti gyors 
elnyújtott, hosszú kürtölését. 
Fejét előre tartotta, teste meg
görnyedt. Kezei hányódtak 
előre-hátra. A lehetőségeket 
fontolgatták gondolatai, 

A hetedik táviróoszlop után 
úgy vélte, hogy elhibázta a 
számolást. Ezért hangosan 
folytatta. Aztán összefolytak a 
dolgok. De a cél állandóan 
előtte lebegett ..• 

- Tíz! ... Hangja erdes volt 
� nyers. Minden fát megné
zett, mintha félt volna. hogy 
egyet ils kihagy. - Tizenegy ... 
tizenkettő .. , 

A pálya itt egy karsztos be
vágásban futott. Ismét hang
zott a vonat kürtje. de már ko
rántsem volt olyan távoli. El
lenkezőleg. már egészen a kö
zelból harsant fel a kürt. 

- Ti?Jen .•• három ••• - bu
kott a hangja a sötétben. Keze 
fUTgén szedte elő a durrantyú
kat. Kapkodó mozdulatokkal 
csatolta azokat a mszálakra. 

Ebben a pillanatban az ív
ben meglátta a mozdony fel
vill-anó lámpáit. Még egy dur
:rantyút sikerült a sínre tennie. 
Azután furcsa. kurta hangot 
hallatva körbeforgatta a kézi 
jelzólámoáját. 

A lámpa az első körforgás
nál elaludt ... 

A mozdony lámpái hirtelen 
nagyra nőttek. A vonat S"Lá
guldva közeledett. Dübörgése 
elnyomta a szél hangját, úgy 
hasította a levegőt. Csak annyi 
ideje maradt. hogy kidobja 
magát a bevágás oldalába. 
Nem felejtett el egyet károm-

Az ünnepi könyvhét kiadványai 
Az ötszáz éves magyar könyv 

ünnepi esztendejének kiemel
kedő eseménye az idei könyv
hét, amely június 2-tól június 
8-ig tart. A központi megnyitó 
Budapesten lesz, a Liszt Fe
renc téren, míg a vidéki meg
nyitóra Debrecen, a nagy kul
túrájú alföldi városunk vállal
kozott. Az eleven kapcsolat a 
köny-vvel, ismételten ünnepi 
öltönyét veszi fel, s a Nemzet
közi Könyvév elmúlt évi ered
ményeit folytatva fokozottan 
törekszik arra, hogy mind szo
rosabbá váljék, mind több ol
vasót nyerjen meg. 

A könyvkiadás minden év
ben kiemelt feladatnak tekinti 
az ünnepi könyvhétre való fel
készülést. Ezúttal is - már a 
könyvhetet megelőző hónapok
ban - több száz könyv jelent 
meg, gazdag választékot adva. 
A várakozással teli ol vasókö
zönség mindig var valan1i újat, 
ami még nem volt, de ugyan
akkor elvárja a korábbi évek 
könyvsikereinek, igényes anto
lógiáinak megjelentetését is. 

A nagy példányszámban 
megjelenő kiadványok közül 
Ismételten féláron kerül for
galomba - a könyvhét idején 
- a Szép 11ersek 1912, a Kör
kép '13, a Rivalda 1971-1972 
és a Tengeri .szél című Mtetek. 

Az antológiák között találjuk 
még az lrószemmel 1972 című 
kiadványt is, amelyben az Iro
dalmi riportok kiváló képvise
lői' a mai magyar valóságot 
tárják fel, míg a Szép Szó an
tológia a Népszava mellékle
teiben megjelent verseket, no
vellákat, esszéket nyújtja át. 

Az új,. nagy vállalkozások 
kiváló képviselője a Magyar 
Remeklrók című sorozat, 
amely összetettségében olyan 
kalauznak is nevezhető, amely 
egész lrodalmunkhoz vezeti el 
az olvasókat. Egy-egy író élet
műve vagy az életműből ké
szült válogatás ezer-kétezer ol
dalon, évszázadonként más-

más sz!nű kötésben jelenik 
meg. (Évi hat kötet várható, s 
a teljes sorozat mintegy nyolc
van kötetes.) Első darabjai: 
Csokonai Vitéz Mihály Min
den munkája I-II. és Jókai 
Mór: Három regény (Egy ma
gyar nábob, KArpáthy Zoltán 
és A kőszívű ember fiai.). 

Az év másik nagy vállalko
zása a Szov;et I-rodalom 
Könyvtára című sorozat indí
tása, amely összegezve kezdet
től fogva mutatja be azokat a 
műveket, amelyek az egész vi
lágra kiható tematikai és 
szemléleti fordulatot hoztak az 
irodalomban. A sorozat első 
kötetei: Leonov: Orosz erdő és 
Solohov: Feltört uga-r című 
művei. 

Összegezó, nagy munka kerül 
az olvasók kezébe a Minerva 
kiadásában: A Minerva Nagy 
Képes Enciklopédia Il., amely 
eltérve a szokványos kronoló
gikus rendtől általános esztéti
kai kérdéseket tárgyal, bemu
tatva a művé3zetek világát. 
megmutatva a társadalom és a 
művészetek kapcsolatát, össze
függéseit. 

Az ünnepi alkalom díszes 
ajándékai között kell még 
megemlíteni a Magyar Heli
kon két alkotását: Chronica 
Hunga-ro-rum és Mawa-r An.;ou 
Legendárium. 

A kiemelt könyveken túl 
még az alábbi alkotásokra hív
juk fel a könyvbarátok figyel
mét: 

EURÓPA KIADÓ: Szirno
nov: Az utolsó nyár, Majakov
szkij versei, Seghers: Atkelés, 
Beauvoir· Minden ember ha
landó, Károlyi Mihályné: 
Együtt II forradalomban -
Együtt a számilzetésben, Cse
hov: A cs;novnyik halála. 

GONDOLAT KIADÓ: AnYti
nyelvi kaleidoszkóp, Lorenz: 
Az embe-r és 4 kutya, Abody 
Béla: G11ere velem operába. 

KOSSUTH KIADÓ . Kiss Ar
tur: Marxtzmus és demokrácia, 
Szemjonov: Hogyan keletkezett 
az emberiség. 

MAGVETŐ KIADÓ: Szabó 
Magda: Szemlélők, Moldova 
György Titkos záradék, Feies 
Endre: Hazudós, Örkény Ist
ván: Időrendben IV „ Cseres 
Tibor: Hideg napok, Marosán 
György: Az úton végig kell 
menni, Kassák Lajos: Váloga
tott versek, Váci Mihály: Száz
huszat verö szív, Weöres Sán
dor: Egybegyűjtött frások I
II., Németh László: A 1...-isérle
tezö ember, Móricz Lili: Ked
ves Mária!, Böll: Csoportk.ip 
hölggyel. 

MÓRA KIADó. Somogyi 
Tóth Sándor: A gye-rekek két
szer születnek, Móra Ferenc: 
Hatrongyosi kakasok, 1:hury 
Zsuzsa: Az amerikai nag1t11é
ni, Várnai Zseni: Favágó Péter 
kincse, Takáts Gyula: Dorom
bol a hold, Erdódy János; Í/l11 
élt Gutenbe-rg, Beregovoj űr
hajós pilóta emlékei, 

SZú>IRODALMI KIADó: 
Cseres Tibor: Itt a földön t.,, 
Katkó István: Vadhajtás, Illyés 
Gyula: Teremteni, Garai Gá
bor: A szenvedély évszakai, 
Zelk Zoltán: Sirály, Móricz 
Zsigmond: Elbeszélések I-ll., 
Zám Tibor: Való világ. 

TANCSICS KIADó: Veres 
Péte-r koszorú.Ja. 

ZRINYI KIADÓ: Aranysö
rényú fellegek, Zaharov: Dél
kelet- és Közép-Európa felsza
badítása. 

CORVINA KIADÓ: Szabó 
Júlia: M'lr,yar rajzművészet 
1849-1890., Gink-Tompos: 
Grúzia, Gink-Gombos: Üzbe
gisztán. 

AKADtMIAI KIADÓ: Feke
te Sándor: Petöfi Sándor éle
tel. 

BÚC U 

NEM VÉGLEGE ••• 

Szeged állvmá,; nagyebédlő
jében búcsúztatták a szegedi 
igazgatóo.ag három nyugdíjba 
.,onuló dolgozóját. Mindhár
man - Magyar Imre és Pördf 
János Vizsgáló főkalauzok, va
lamint Molnár György főellen
őr, akí a személydíjszabási e& 
menetkedvezményi csoport
ban dolgozott - több mint 
három évtizeden át szolgálták 
becsülettel a vasutat. Érde
meiket dr. Elek Gvorn, az 
igazgatáság helyettes vezetóje 
méltatta. 

Az ajándékozást 1tövet6, fe
hérasztalnál folytatott be
szélgetésekből is az derült Iá. 
hogy a búcsú nem vég�eges. 
A kollégák, barátok, munka
társak visszavárják gyakori 
látogatásra a távozókat. 

Sziládl Sándor 

NAGYKANIZSA 

VIETNAM ÉRT 

Nagykanlz.sa cromópont O?Je
mi párt-végrehajtóblzottságá
nak titkárától, Badacsonyi 
lmrétől kaptuk a követke:i;6 
sorokat: 

A nagykani2JSal. vontatá,;i f6-
nökség dolgozói által elindí
tott „Elll/ nap Vietnam újjá
építéséér.tr• akcióhoz csomó
pontunk valamenn:i,i szolgá� 
lati helye csatlakozott. Az egy
egy napi keresetből összeadott 
214 083 forintot központi 
csekkszámlára be!izettük. 

A vontatási dolgozók ezell 
belül 67 ezer, az állomáslak 
45 ezer, a pályafenn tartásiak 
42 és fél ezer, a szertár dolgo
zói ötezer és a vonalfőnökség 
létszámába tartozók 54 ezer 
forintot adományoztak Víei
nam újjáépítésére. 



MISKOLCI KEZDEMÉNYEZÉS : 

Kilencven óra korrepetálás 

végzős szokmunkástanulókna·k 
'.erdekes kezdeményezés 

gzületett a miskolci já.rmú;ia
vítóoon: a végzős jármú.laka
tos, szakmunkástanulókat a 
félév után - kísérleti okta
tással - felkészítették a szak
munkásvizsgára. A felké
szítés a hároméves tananyag 
elméleti és gyakoruati ismer
tetésből áll, s a tanulók ön
kéntes alapon jelentkezhettek 
a külön - heti né'.n'órás -
tanulásra. A szakmunkás
vizsgára való elő?.észület ösz
�zesen 90 órát vett igénybe. 
A szakoktatók az elméleti 
anyagot a gyakorlatban is 
wmutattált a gyerekeknek. 
Az órák,:,n mindig m4B tanu
ló foglailta össze az előző órák 

anyagát, s ha „hézagos" volt 
a tudás, az oktató mégegyszer 
átvette velük a tanultakat. 

Az izgalommal várt szak
munkásvizsga meglepő ered
ményeket howtt, az írásbeli 
vizsgát a megszabott 4 óra 
helyett 2 óra alatt végezrek 
el a gyerekek. A 47 jelöltből 
12-én jeles. 20-án jó, 15-én 
közepes eredménnyel tették le 
a szakmunkásvizsgát. Az át
lageredmény 3,93, azaz jó 
rendű lett az osztály. Ilyen 
eredményre az üzemben még 
n-em volt pélcl'a. Az is nagy 
eredménynek számít, hogy a 
v>égzetit fiatalolk közül 41-
en a járműjavítóban marad
tak. 

Szimbólumnak is szép volt 
Az új múvelódési házban 

elóször a munka ünnepére emlékeztek 

t!j intézménnyel ga�dago
dott a szombathelyi járműja
vító. A munka ünnepének 
előestéjén adták át rendelte
tésének a korszm-úsítiett, át
alakított Haladás Művelődési 
Otthont. 

A Vasutasok Szaksrervere
te 3,5 millió forintot adott az 
atalakításra és bővítésre, a 
Szakszervezetek Vas megyei 
Tanáesa pejig negyedmiLlióval 
Járult hou,á a bel ő beren
dezések vásárlásához. A ko
rább1 magas légterű házat 
k.étszintesítetté!< : a 450 sze• 
mélye s nagyterem felett a szo
cialista brigádoknak, 4 va&
tttas amatór zenészeknek, da
losoknak és képzómúvészek
nek klubokat, oktatótermet 
alakítottak ki. Otthonos, de
rűs, célszerú valamennyi. Az 

nek ajándékozta. Pi. gyónyörű 
alkotást a művelődési ház 
avatási ünnepségén leplezték 
le, a művész jelenlétében. 

Gulyás János, a vasutas
szakszervezet titkára hangsú
lyozta, hogy a korszerűsödő 
vasútnak egyre több művelt, 
magasabban kvalifikált dol
gozóra van szüksége. A fel
avatott művelődési ház sokat 
tehet és tegyen is az általános 
és szakmai műveltség eme
léséért, a szabad Idő hasznos 
és tartalmas eltöltéséért. 

Az ünnepség végén az ürem 
trodalml színpada, kórusa és 
fúvószenekara műsorral szó. 
rakoztatta a megjelenteket. 

Sa. T. 

MAGYAR VASUTA=S=------------------

ELKÖSZÖNT 
AZ UTOLSÓ 

halasi Magyar 

Harminchat évi szolgálat: a 
legcsekélyebb fegyelmezet!len
ség nélkül. tgy ment nyugdíj
ba Magyar Imre főellenőr, 
vizsgáló főkalauz Kisk\.llll.halas 
állomásróL Olyan ember, 
akinek szol,:;:álati táblázaitában 
csak az elismerések sorakoz
nak. 

A felszabadulás óta a szak
szervezeti munkából Js mindig 
kiv-ette részét, s tíz éven át a 
vonatkísérők múhelybiwttsá
gának titlcáraként is tevékeny
k<1dett. öt éven keresztül vi
sedt sportköri elnöki tisztsége 
idején NB 1 B osztályú női 
Mzilabda és NB III-as labda
rúgócsapat fémjelezte a hala-i 
vasutasok sportjit. Állomá
sunkon az ő nevéhez fűződik 
az első szx-i.alista címért küz
dő forgalmi brigád megalakí
tása, ami szintén azzal függ 
oosze, hogy - mint kommu
nista - mindig élenjárt a 
kezdeményezésben. 

A Magyar család n,eve -
am-elyhez tartozik - egy év
századon keresztül m�gtalál
ható az állomás d"lgmóinak 
névsorában. Tóth Tibor 

Talponál lók helyett bisztrók 
ÚJ VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG NYÍLT A KELETI PÁLYAUDVARON 

ÉS AZ ÚTTÖRŐVASÚT HŰVÖSVÖLGYI VÉGÁLLOMÁSÁN 

Az Utasellátó Vállalat veze
zetói az utóbbi időben nagy 
erófeszí.téseket tesznek a kul
turált utasellátás megteremtése 
érdekében. Budapesten a múlt 
évben elsónek a Nyugati pá
lyaudvar várótermének rossz 
hírű talporuí.llóját szüntették 
meg, s helyén szeszmentes 
bisztrót nyitottak. 

Most a Nyugatihoz hasonló 
sorsna jutott a . Kelleti pálya
udvar várótermének talpon
állója is, azzal a különbséggel, 
hogy az új bisztrót a kultúr
váróterem helyén alakították 
ki. A 3,5 miLlió forint költ• 
séggel l:!tesített, ízl.ésesen be
rendezett szeszmentes bisztró 
kivitelezését a Budapesti Ja
vító-Szerelő VáUaw.t és a 
Vendéglátóipari Berendezés
Felsze-relésgyá.rt6 Vállalat vé
gezte. Sok segítséget kapott az 
Utasellátó a bisztró kialakítá
sához a budapesti Igazgatóság 
vezetésétől is. 

Az új létesítményt április 
27-én Tóth Lá.szló, az Utasel
látó Vállalat főigazgatója adta 
át renrleltetéséne't. B�zédé
ben elmondotta. hogy a válla
la<t az idén tovább folytatja az 
alkoholmentes vendéglátás ki
szélesítését. A Balaton partjin 
a nyári ídeny kezdetéig újabb 
öt szeszmentes vendéglá.tó, 
ipari üzlettel bővítik Mlóza
tukat. Kőbánya-Alsó állomá
son a közeljövőben nyitják 
meg az új szeszmentes eszp
resszót, melyet étel. kávé és 
kakaó automatákkal szerelnek 
fel. 

Május 11-én az űttrör5vasú• 
húvösvöl.gví vé�állomásán is 
új vendéglátóio:ict egység 
kezdte meg működés�. Az 
Utaseblátó a lcirándulók, turis
ták .-égi kívánsá.gát teljesítve 
új, III. o.sztáll,'ú, 100 vendég 

A megnyitás előtti percek a Keleti szeszmente:; büféjében 

(Laczkó Ildikó felvételei 

befogadá.sára alkalmas, tero
szos bisztrót nyitott meg. A 
bisztró közeiléb�n egy büfé
pavilon is létesült, aiho1 tejet; 
kakaót, j égkrémet és üdítő• 
italokat hoznak forgalomba. 

A hűvösvölgyi bisztró � va.J.• 
lialat tervezőinek tervei alap
ján készült. Belső berendezé
sét faburlroló elemekkel é 
térelválasztókkal kepeztéik k1 

Helyjegyváltás - ,,magyar módra?" 
A Magyar Vasuas május 2-í számában megjelent Szere,,. 

csésebb utat! című írás tanulsága az lenne, hogy az illetékesek 
fordítsanak nagyobb gondot a helyjegyek elosztására. Ehhez éL 
azt is hozzátenném, hogy minden vasutasnak, aki sajat mun 
kájával hozzájárulhat a „szerencsésebb utazás" feltételeim, 
megteremtéséhez, több lelkiismeretességgel ·kellene dolgoznia 
Ennek alátámasztására említem meg az alábbi esetet. 

ónkiválasztó rendszerű, sza- ,_ _____________________________________ _ 

Aprilis 25-én, délelőtt Bucfapest Nyugat! pályaudvar nem• 
zetközi jegy- és helyjegypénztáránál két veronal vendégem 
részére helyjegyet kértem a május 2-án közlekedő Wiene„ 
Walzer expresszre. A szobgálatban levő kolléganő felvilágos1 
tott, hogy a helyjegyeket elővételben nem nála, hanem a kl 
zárólag helyjegyek eladásával foglalkozó 11-es 1;z{unú pénztár 
nál kaphatom meg. 

badpolcos könyvtár 6000 kö
tet könyvvel várja ru: olva
rokat. 

Az ilnnepsé�n Naw La· 
jos, a jánnúja ·ító igazgatója 
először a munka ünnepéről, a 
munkáról. az üzem eredmé
nyeiről beszélt. Szimbólum
nak is szép volt, hogy a kul
túra újjávarázsolt hajléká
ban elóször a munka ünnepé
re emlékeztek. Ismertette, 
hogy a n:i.,avmúltú üzem n,in
dig sokat adott a munkáskul-

Korszerú tárolással az árukár megelözhetö 

• túra fejlesztésére. Szép példa 
erre Németh Mihály szobrász
múvés.z élete, aki ipari tanu
ló. ma;d lakatos volt az 
üremben. Az Itteni képz5-
múve.,;z kor indította el mű
vészi pályáján. Sikerei tel
jében is hű a munkásolkhoz, 
amit kifejezően reprezentált, 
hogy egykori dlplomamunká
·át, Lantos nő című csaknem 
2 méteres szobrát ru: üzem-

Tapasztalatok bizonyítják, 
hogy a vasúti árukárok kelet
kezésének legfőbb okai a gon
datlan kezelés, a nemtörődöm
ség. az áruféleségnek nem 
megfelelő bánásmód. E káro
kat - keletkezésük szerint -
három fő csoportra oszthat
juk: szállítási, rakodást és 
tárolMi károkra. Az egyes kár
csoportokat vizsgálva, megál
lapíthatjuk, hogy a szállítási 
károk javarészt a vonatren
dezés, tolatás, gurítás és sza
lasztás alatti kíméletlen üt
köztetésekből származnak. A 
rakoiás! károk a helytelen ra
kodási módoknak, a rakodó• 
gépek hiányának tudhatók be. 
A tárolá.si károk legnagyobb 
része a gondatlan árukezelés
nek, a tárolóeszközök hiányá
nak és az árufajtáknak nem 

megfelelő tárolá.si módnak a történő tárolása, állagának 
következménye. megőrzése okozza a legtöbb 

gondot. E gondok megszünte
tése. azaz. az árukár megelőz.é
ee könnyen és egyszerúen meg
oldható a megfelelő tárolási 

A tárolásnak is von 
technológiája 

Az árukárok keletkezési eszközök, az áru jellegét figye
lembe vevő raktári állványok okainak viwgálatával - még és állvánvszerkezetek. valautólag is - nagyon sok érté- mint egyéb, a tárolást megkes információt kaphatunk a k k &)dá 1 károk jelle"ére, előfordulási könyítő segédesz özö · P- u 

gvakoriságára vonatkozóan. A rakodólapok alkalmazásával. 

kárvizsgálatok, valamint a A vasút rendkívül nagy 
gyakorlati tapasztalatok alap- mennyiségű, állandóan vál
ján elmondhatjuk, hogy a ká- tozó összetételű árut S7iillít és 
rok elkerülésének legjobb esz• raktároz. ezért olyan állvány
köze a kármegelózés. E meg- szerkezetekre van szüksé11, 
előzést szolgálja a különbözó melyek nem merevek, gyo-rsan 
Vizsgálatok elvégzéGe, lökés- és enyszerúen átalakíth-itók. 
mfró műszerelt kísérleti alka!- ennélfogva rugalmasan alkal
ma7..ása, az áruféleségek szál- ma7.kodnak a me�áltozott tá
lítási csomagolásának fejlesz• rolási követelményekhez. 
tése, az igénvbevételeknek Az előzőekben ismertetett 
jobban ellemílló csomagoló- feltételeket a modulrendsze---------------------------i eszkö7.ök kidolgozása-és nem rú. perforált elemekből össze
utolsósorban a jobb és kor-• állítható DEXION-SALGÓ 
szerűbb rakodá<ii és tárolást állványok tökéletesen kielé
ber.endezések alkalmazása. i:(ítik. Az el<>mek variálhrrtóstiAndrás a Múzeumvasúton 

Andrást ünne
pélyesen fogadtak 
�agycenken, a 
Széchenyi mú-
.zeumvasúton swl
gá.latot teljesítő 
úttörők. A tisztc
Letéra rendezett 
ii.nnepségim mál
nát,al töltö't pa
lackot kocca71.tot
ta.k az oldalához. 
András ezzel is
nét „ mcg/ce,-esz
teltetett'', s meg-

ezdte új életét. 
Szép nap t-olt 

ez. Aprili3 24-ét 
mutatott a naptár, 
t'agyis éppen ak
kor telt le a KlSZ
védnökséa idősza
ka, ame/11 a mú
zeumvas,lt mi• 
előbbi felépítését 
cé!ozta. Az ünnep
ségen mefliutal
mazták az építés
ben kitűnt fiatalo
kat is. 

Azóta - mint 
András tapasztalja 
- szinte minden
n,ap történik a kis-
vasú�on valami 
érdekes. Aprilis 
J0-án például ·sop-

ronból látogattak 
Nagycenkre az 
Európai Vasútmo
dellező Egyesület 
technikai bizottsá
gának kétnapos 
ülésén részt vevő 
küldöttek: · hazai 
modellező sza.k
em berekkel együtt 
olasrok., svájciak, 

csehszlovákok, 
osztrákok, néme
tek érkeztek a 
naayvasúti Tass 
.,;ínautóbuszon. 

Többek között 
dicsérték Andrást 
is. mondván, hogy 
szép kis masina. 
Tetszett nekik di
cső múltja, s fő
ként az, hogy a 
balinkai szénbá
n11ából jött, ahol 
derekasan szol
gált, míg a Köz
lekedési Múzeum
Tl.lllc oda nem aján
dékozták a bányá• 
srok. A látogatók 
tapintatból · nem 
hangoztatják 
le!]lllábbis András 
jelenlétében -, 
hogy ő egy 1928-
ban uuárwtt moz• 

donysorozat utol
só, megmaradt da
.-a bja. 

Pedig Andrá., 
nem érzékenyke
dik a kora miatt. 
Azt tartja: fontos, 
hogy a szíve fia
tal. A múzeum
vasúton egyéb• 
ként az öreg külső 
a sikk. A Széche
nyi-kastély srom
szédságában pél
dául megnyílt a 

m!nap a múzeum-
1.-asút pá.lyaven
déglője is, s mi
lyen nagyszer-Jen 
mutat előterében 
a pusztaszabolcsi 
fiatalok által ado-
mányozott négy, 
remekbe készült 
peronlámp�! Csu• 
pa-csupa korabeli 
tárgy, romantikus 
hangulat, 

S ebben a kör
nyezetben 
amelyből nem 
hiányzik a mai 
gyerekek, Ifjak ro
mantikája sem -
András Jól érzi 
magát , • •  

(Lov� 

Az utóbbiakkal bővebben ga, gyors és egyszerll kezel
szeretnék foglalkozni Annál is hetősége lehetővé teszi még a 
inkább mivel már ·rendelke- leqbonyolultabb tfrolási prob
zésre állnak olyan, általános lémák megoldását_ ts. A fel
és különleges Igényt egyaránt �asznál�st meg�onnyftl a 
kielégítő berendezések, me- tcbb. mmt ezer k1�olgozott tí
lyek alka.lmazásával a tárolás pusterv. Sokoldaluan alkal
közben keletkező károk elke- mazhatók. az 1,::ényekhez 
rülhetók. illetve megelózhe- és a helvhez igazodnak. Az 
tök. Mielőtt rátérnék a külön• elemekből öss�eillí!ha!ók 
böző tárolási es;,.közök ré-nle- acélpolcos és rakodólaPOS all
tesebb Ismertetésére, felhív- v�nvok. galériás és speciális 
nám a fi<ffelmet a tárolási állványsze,kezetek stb. 
technológia-eszköz közötti 
alapvető kanc,;olatra. Jó, a 
cél�ak menfele16 tárolási tech• 
noló„i,z nélkül mé,., a legkor
szerűbb tárolási eszközök al
kalmazásával sem érhet'1nk el 
tartós sikert az áruvédelem• 
ben. A tárolási technológia ki
dolgo7ása során messzeme
nően figvelembe kell venni az 
áru által támasztott anva!?
moz-ta+ási eszköz, kiszol!!álá�! 
út stb. !génvt. mert ennek el
mu1�-.ztás„ P<S<>tén a raktáron 
belüli szállítás. a be- és ki
rakoc':'í.-. során az áru Jelentő,; 
mértékben károsodhat. 

A be/ektefés megtérül 

A vasút tranzit- és egyéb 
raktáraiban kárveszély szem
pontjából a kis méretű, de ter
iedelméhez k1pest 1tao11 értékil 
á"' hosszabb-rövidebb Weig 

'Variálható állványok 

A DEXION-SALGÓ ele
mek a kereskedelmi forg<1lom
ban. kaphqtók. a gv>'trtó Salg.5• 
tarjáni Kohászati Üzemek tá
jékoztatója szerint raktárról 
wAllítva azonnal beszerezhe
tők. 

Az állványok beszerzése ter
mészetesen beruházást Jelent, 
de a helt1es és a célnak meg
feleUJ tárolás ktalakitásával 
megelőzhető. illetve elkerülhe
tő az árukár, így az ezzel 
együttiáró - fuvaroztatók
nak fizetendt5 - kártérítések 
összege is csnkkenthető. A be
fektetés többszörösen me�é
rül és a vasutasok munkakö
rülménvel is jelentős mérték
ben javulnak. 

Farkas I&tván 

Köszönetet mondtam az eligazításért, majd odamentem "• 
jelzett ablakhoz. Ott megnyugodva olvastam a „MAV Igazga 
tós.ág•' aláírással ellátott hirdetménYt, amely így szólt: ,.Kedvet
Utasunkt Tegye kényelmesebbé utazását. Jegyét elövételbert 
megválthatja bármely pá.lyaudvaT1'ól induló vonatjára!'' Az
után még egy hirdetmény: .,Helyjegyét elővételben itt lehet 
megváltani!" 

Kértem Is a két helyjegyet, de az ablaknál illó Kollégru ,, 
ki-oktatott, mondván, hogy ő csak a Nyugatiból induló hároro 
vonathoz adhat helyjegyet, e:zi6...rt menjek vissza oda, ahonnan 
ideküldtek. ,,Nem tudnának inkább telefonon megegyezni egy• 
mással? - kérdeztem. ,.Nincs teLefo-n." - hangzott a kurta 
válasz. 

Visszamentem tehát a nemzetközt pénztárhoz, mikőzben 
vendégeimtól elnézést kértem, amiért még mindig nincs hely 
Jegyük, s a szaladgálás miatt is el kellett magyaráznom, ho� 
- minden látszat ellenére - normális vagyok. 

A nemzetközi pénztárnál ismét vitatkozni kezdett a kol 
léga,nő, ily módon : .,A helyjegypénztárt azért létesítette az 
igazgatóság, hogy a kedves utas ott váltson helyjegyet • • .  tg,, 
kívánta a közönség érdeke • • •  Tessék csak tsmét odamenni • • •  � 
!l:n azonban kijelentettem, hogy egy tapodtat sem teszek, amíg 
meg nem kapom a két helyjegyet. 

Ez hatott, mert - néhány perc elteltével, egy rövidke te
lefonálás után - kezembe adták a május 2-i 466-os vonat 
223-as kocsijának 21. és 23. számú ülóhelyére jogosító két hely
jegyet. 

lgy tehát már csak arra a kérdésre kellene feleletet kap
ni: Miért vonakodnak egyesek úgy a kötelességszerű munka 
elvégzésétől, mint fogfájós ember a foghúzástól? 

Pint& LaJoe 

VÉDJE FARÁZÁTt 

BEÉPÍTETI FAANYAGÁT! 
T etol - FB vegyszerünk minden faanyagot véd. 

- Gomba-, rovaröló és égéskésleltetó hatású. 

FAANYAGVÉDELMI ts FATELÍTO VÁLLALAT 

1367 Budapest, Népköztársaság útja 23 

Tel.: 427-571 .  



• IAGYAR YASl1TAS 

Jubilál a miskolci kajak-kenu szakosztály 
Szerencsém volt. Szinte egy- ben azonban a javítások éa a - A Miskolci VSC nakontá· 

azon pillanatban kopogtattam lapátké.szítések mellett ma már !114 4Z idén ünn.epU mega.laku
• Miskolc! VSC &portirodájá• új hajók is készülnek. Ezekkel lásának 25. évfordulóját. A ju· 
nak ajtaján Stmon L.ász!óval, hajóparkjukat bóvítik, s blleum Jegyében rendezzük 
• kajak-kenu szakosztály veze- ugyanakkor - természetesen meg immár másodszor a fel
t6-edzőJéveL :€ppen a délelótti az értük kapott pénz sem jön nőtt Tokaj Kupát, s az országos 
1oborzókörút eredményéről jött rosszul - segít k a többi me- szövetség ebből az alkalomból 
beaámolni. gyel szakosztál;-t is. A kellő - megtisztelő megbízatásként 

- Néhán11 iskolával kitfLnlS tárgyi feltételek mellett a to- ránkb!zta az öt nemzet ifjúsági 
bpCMl?a'°' épitcttünk ki - vabbi fejlődés bizto.�!téka az is, versenyének megrendezését is. 
mondja -, s elll/Te több gyerek hogy Simon Lá.szló vezető• Ezen a viadalon az NDK, Ro
je!Atntlcezik a azakosztályba. edző mellett még három mel- mánia, Jugoszlávia, Lengyel· 
Kell Is az utánpótlás, hiszen 9 lékfoglalkozá.$ú edző i.s oktatja ország és Magyarország leg
évtól felfelé minden korcso- a .szakosztál11 versen11zöit, elsö- jobb ifjúsági kajak-kenuzól 
portban foglalkozunk ver- &0rban a jövő reménységeit, vesznek részt. 
aenywinkkel. Arról nem is be- azaz a serdülő és az ifjúsági A június 30-1 július 1-1 via-
szelve, hogy tulajdonképpen i;portolókat. dalon Borsos és Lovas, az 
csak minden harmadik-negye- - Jubileumhoz érkeztünk MVSC két ifjúsági válo6atottja 
dl); gyerek marad meg. - kapcsolódik a beszélgetésbe remélhetőleg gondoskodik ar-

SAKK 

BEBRITS LAJOS 

MESTERVERSENY 
tz eppenséggel nem a leg· Jen.csel József, a klub elnókhe- ró!, hogy ez a jubileum sokáig 

jobb arány, ám semmivel sem !yettese, aki egyben a megyei emlékezetes legyen ! 
rosszabb az országos átlagnál. kajak-kenu szóvetség elnöke is. Dob6 István A vasutassport jelenében és 
Ami pedig külön is ört·endetes, .-----------------------·-----

. 
múltjában, sikereiben és oly-

" férfi kajakozók mellett egyre kor gondjaiban osztoznak azok 
biztatóbban fejlodnek a kenu• is, a:<ik csendben vlvják csa-
zók és a leán11kajakozók is. Ez Levél Hatvanból táikat a 64 fekete-fehér mezős 
utóbbi két versenyág ugyanLs harctéren, a sakktáblán. A 
elég elhanyagolt volt a vasut.a-

s k • • • k öb 1 • • •1 vasutas sakkozás több évLize-

-,��ko,ztállltmk kiemelke· Az MH z a t1v1stáma meb ecsü esero �:��1
�:ozt:

e

tt;).;;:i:-un� 
M egyénisége a cálogatott ut.án a romokból, a semmiből 
Svidró Lajos. J enleg ugyan Hatvanból Szabó Sá.ndor, az MHSZ városi titkára a k&vet- megelevenedett, újjáéledt, ép-
katona. de az au sztusi orszá- k.ezö levelet küldte szerkesztósé,gilnknek : pen úgy, mint az elpusztult 
gos bajnokságon már újra az „Az utóbbi időben örömmel tap,asm,altuk, hogy a Ma- vasú.vonalak, állomások, léte
MVSC·t erősíti. Rajta kívül _ gyar Vasutas rendszeresen közöl cikkeket a MAV területén s!tmányek. 
folytatja a beszélgetést az edző müködő klubjaink ktképzési, sport-, verseny- é6 egyéb vonat- 1968-ban, amikor a Vasuta
-, még öt r. o.�ztályú felnött és kozású tevékenységéről. Ezért városi vezetőségünk köszön.etét sok Szakszen·ezete elósl'-ör 
hét aranyjelvényes ifjúsági tolmácsolom. ajánlotta fel támo atását egy 
ursenvzónl. van. Erősségeink Egyben közöljük, hogy SzlLcs Ferenc vizsgáló főkalauzt, vegyes mesterverseny rende
közé tartozik az ifjúsági válo- szövetségünk alapító tagját, a Magyar Vasutas köztiszteletben zésére, megemlékezésül a ver
gatott Borsos Iván és Lovas álló tudósítóját a honvédelem érdekében 20 éven át végzett senyt Bebrits Lajo.sró!, a tíz 

. ,.,_ kiemelkedó munkájáért a Ma/1114r Népköztársaság honvédelmi 
LG.sz..,, a kenuzó Jakó Tibor, a minisztere Honvédelmi Erdemérem kitüntetésben részesltette. éve elhunyL közlekedés· és 
serdülők közül pedig Tóth A kitüntetést a városban rendezett ünnepségilnkön adtuk át poSlaügyl m!niszterrc'.>l nevez
Unió és Kovács Piroska. részére. Azóta írásos értesítést kaptunk a MAV Budapesti ték el. A verseny azóta ha-

A szakosztály létszáma egy- Igazgatóságától, amely szerint a magas erkölcsi elismerés alap- gyományossá vált, bevonult az 
tét évvel ezelőtt még alig ér- ján Szúcs Ferenc eli•tá.rsat szolgálati felsőbbsége prnzjutalom- egyetemes magyar akkéletbe. 
te el az 50 főt, ma viszont már ban ré.szesítette. Aktiváink megbecsülése az l.gazgatóságnál Ahogy teltek az évek, úgy 
rendszeresen 160-200 fiatal Iá- n:Stt a rerseny rendewl ls 
togatja az edzéseket. S hogy mind gyakoribb, ezié!-t eli.smerésilnket fejezzük ki." 

részvevői színvonala és nőtt a 
milyen körülmények között? verseny iránti érdeklődés, 
Erről Simon László így beszél : amit tovább fokozott a Közle-

- A mi és a többi Borsod -, - , Á kedés- és Postaű1711t Minf.szté-
,ne1711ei szakosztály munkáját BÍRKOZO V LOGATOTTUNK rium által 1972-ben alapitott 
is visszai-etette a Sajó szabá- örökös t•ándorserleg, amelyet 
l11ozá.,a. De nerencsére csodá-

h t d•k h 1 
, 

\\ L• 'b 
a verseny győztese egy évig 

Zatos otthonra találtunk a a O I e yen vegze 1ncse en őriz és jogosult a következő 
Crorba·telepi tavon. Olyany· l' évi versenyen annak megvé-
nylra ideális a hely, hogy pa- A Nermietközl vasutas _ legjobb vasubas blrlcówi désére. 
naszkodnl sem merünk. S ha Sportszövetség (USIC) Lip- mérték össze tudásukal A tar- Az ez évi VI. Bebrlú Lajos 
mégis lehet, akkor csak egyet- csében rendezte meg •• VI. talékos magyar �utas válo- emlékversenvt már mesteri 
len panaszunk, vagy ha úgy vasuta.f kötöttfogá.sú birkózó gatott ereje Lipcsében sajnos szinten rendezik 4 nemzetközi 
tetszik, vágyunk van. ltspedlg: bajnolaágot. A magyar vas- tovább gyengült. A trMlrlege- mester - Delt1 Péter, Honfi 
et1II kicrit tervszerűbb, Illetve utas válogatott erősen tarta- lésnél ugyanl.s kiderült, h'Y.111 Károl11, Kluger Gl/Ula, Nava
ránk i.s gO'ndoló kavicsktterme- lékosan. az alábbi verseny- Rádi és Vas, átesett a súl11- rovszk11 Laszl6 - és 8 mester 
lé.•sel ideáll, 1000 méteres pá- zókkcl utazott az NDK nagy- határon. emlútt ők nem 1:ehet- - Ozsváth Andrds, az 1972 
l11át leMtne kialakítani a ;e- városában ; Polgár, Rádi, Mis- tek részt a küzdelemben. fgy év! győzl , dr. Eperjesi Lá.!z
J.mlegi 500-a.s helyett. kolczi, Vass, Fodor, C.sap6, csonka csapattal. a tíz helyett ló, dr. Salla11 Roland, Porti.!ch 

Az új, olimpiai távú verse- lvanics, Dancsó, Csik6s, dr. csak nyolc súlycsoportban in· Ferenc, Varnuu Egem, Lászlo 
nyek rendezesére is alkal- Darabánt. A sportág négy dult magyar versenyző. Deli, Meleghegyi Csaba és 
mas pálya ldnlaki tehát az kiv:i!ó�a. Laták. Steer, Hor- Az erős mezőnyben képes- Vadász László - reszvételéEM Ka�·tcsbanya Vállalattól és n11ák és Turba, a maeyar vá• &ége,khez mérten valameny- vel. A nevekből ítélve, a ma• az építéshez szükséges anyagi logatott tagjai, egyrészt sé- nyien derekasan küroöttek. gyar bajnokság döntője után a támogatá:;tól Is függ. Amit vi- rülés, másrészt a válogatott Versenyzőink kozül Fodor és 
aront már saját eróból is meg- hazai versenye miatt, nem Miskolczi (DVSC), valamint legerősebb hazai verseny, 
tettek: a Csorb telepi csónak· tarthatott a csapattal. Csapó (BVSC) szerepelt a A versenyt május 2-án 
ház területén új, 180 hajó be· A bajnoksá�on 11 ország - legjobban. Kelln.er István, a Vasutasok 
fogadására alkal1714$ tárolóhe· Szot,jetunió, BulQáría., Romá- Csapatban a Szovjetunió Szakszervezete kultúrnevelé
l11et épít�ttek. Ez jelenleg ele- nia, Jugoszlávia, Ma.gyaror- szerezte meg az első helyet s! és 6portoszt.á!yának vezető
gendő, hiszen a szakosztály szág, Csehszlová.kl4. Lengyel- Bulgária, Illetve az NDK előtt. je nyitotta meg. Lapzártáig 6 
mintegy 120 hajóval rendelke- ország, NSZK Franciaország, A ma1111ar e1711űttes a hatodik fordulót bonyol!tottak le, 
uk. A saját hajójavító műhely- Finnország és a rendező NDK hel11en véozetC. amely után a versenyen Honfi 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  
Vl1"izint : 1 ,  A.& eredményes 

azaksztrvezeti tevékenység alap
elve. (Folytatása a tügglllege• 
38-ban.) 13. nyen baleset is van. 
U. ItáUa egyik ors,ágrésze. 15. 
Pest megyei kOZSég. 16. • • •  Je
lenti, egy nag)':.ikerű könyv cime. 
18. Vllághlri1 svéd vegyél>,. 19, 
csonka csonka ! 20. NO! hang. 
:12.. Nehézipari MJnlsz�um. 23. 
A mechanikai te!Js-s1tmények egy
sége. 2-i. Folyó �zlbérléban. 26. 
Han=ul s,:enved. 28. Iz-zel 
illatszer„ 29. Hara ,· boss.zű köz
hasmAlatú idegen IZOVal.. 32. Du-

nántúJI folyó. 33. Nyit. 34. Ritka 
férfinév. 36. Rövid azövegú kö• 
telezvény. 37. Az okozat eredője. 
38. Nem kevés. 40. Rég! súlymér
ték. 42. Férfinév. 43. Zeng pá
rauan betűi. 44. Lírai költemény. 
46. Régen több megye nevében Is 
szerepelt. 48. Keletkezik. 49. Al· 
g6rlal vár< ,. 50. . • Bertalan 
(1812-1869) Ko suth miniszter• 
elnöke. �!!. Swvjet váro.c; az Oka 
partJán. 55 DÚIZ<!. 58. Adat szélei.. 
57. AnCOl tét, betét. 58. Ipari nö
vény. 60. Napszak. köJtöleeen. 6%. 
Betupót.lAssal görög filózótus. s.,. 

M\Jlat. 65. Tudományos egy� a 
<lln 67. Heves mecyel község. 68. 
A spá.rtal&k állmnl rabsWl&ál. 70. 
Község. Baranyában. 

Filgit·llleges: 1. Eszak-amerlkal 
tengeróbol, 2. Gyc5r! fUtballcsa
pat. 3. Erzelml költt!&Zet. 4. Ige
kötő. 5. A vonat útja. 6. A szá
guldó riporter kereszt.neve. 7. 
Párduca nem szül ny\ilfiat.. 8. 
Kimutatás. 9. Végtelen Illa. 10. 
A nátnum vegyjele. 1 1 .  Tévolle• 
vll (latin). 12. UJzéland.l bennszü• 
Jött.. 17. . • .  nativa, kell6s lehe,. 
töség. 19. Kolumbus f'.panyol ne
ve. 21.  Egés 23. A lövedék fon• 

tO:rss�ie ös�écs!��\t•e�
Y
�♦- H:� 

a Bakonyban. 30. Kertl és szántó
földi növény. 31.  A Nap latin 
neve. 35 Tesz. 37. Európai ha
tárfolyó. 39. Olasz folyó. 41. Ta
lálat a vívásban. 42. A levélnek 
van. 44. Vissza : esetből tanuló. 
45. Ritka női név. 47. Ossze-v1sz
sza néz. 48. Az Arpádház ősany• 
ja. 49 • • • •  tta. nyomtatvé.ny. 51. Me
z5gazdaságl eszköz. 53. Az elkép
zelés. 54. Csúcs az Erdélyi Ha
vasokban. 51l. NO! név. 59. €szak• 
atlanti SzöveLség. 61. Régi balkárú 
nép. 63 Magot azór. H. Komárom 
megyei közséi. 66. önkéntes Tá· 
mogatásl Alap. tii. A hélium kémi· 
a! Jele. 68. K. O, 71. RangJelzll. 

Bek01den.i6: vfzszjntes 1- és 
folytatá,aként a függőleges 38. 
BekQldésl határld6: 1971. juruus 
10. 

Az et6z4 keresztrejtvény helyes 
megfe-Jté"'e: G:rermekgondozásl se
gély. Ovoda. böl(.'SÖde, napközi
otthon. 

Egy-egy könyvet nyertek az 
f 973. évi 8. z4munkban megje
leni keresztrejlvény helyes meg
teJtés�ért: Fenyvesi Józsefné, 
6000 sz&ke.,feh�rvár. úttörő u. 6 
n. 1. Makrai Imre, 9700 Szom� 
bathely MAV-éllomás, vezénylet. 
Jgral €\•a, 10:.n Budapest. III., 
l\oionostori u 19. Gergely József, 
8100 Várpalota. l .. 'Mészáros L. u. 
Ill. Toldi Istvánné, 2730 Albert
:sa. Tessedik Sámuel u. 20. 

vezetett 5,5 ponttal, majd öt 
két BVSC-,s versenyző, Del11 és 
dr. Eperjesi követte 4,5 pont
tal 

Koppányi I<otrin 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 
sznca :re.re.ne Hatvan; Bada

csonyi Imre Nagykantzsa ; Gold• 
gruber Pál Bp. KeleU Vont. Fc5n. : 
Tóth Tibor Kiskunhalas; Kov4c!t 
Gyula, Fekete László, Uglyal 
Sándor, Bartha József Miskolc; 
Sz114d.1 Sándor Szeged; BoldJzsár 
G) ula Békéscsaba : Csizmazia Bé
láné Szombalhely: Egeresst 
Zsigmond Zéhony : Pint.ér Lajos 
Vácrátót: Je\. eleiket lapunk anya
�ához felhanniJjuk. 

Pu,rner B�llnt Dorog. ifj. Nain, 
Sándor Kajdacs : Horváth Lás,Jó 
T'l.polca : ttivetelket Wettke1 hely• 
re lovábbltottuk. 

IIAGYU VASUTU 
a Vasutuoll Szaluzerveze1ftlek 

lap!a 
Szerl<eszt:t • szer1<esztO blzot1u• 

FOs,erkesztO: Gulyás Jtnoa 
FelelOs szerllesztO: Vla! Ferene 

SzerkesztOSéa : 
lOA. Budapest, 

Vt.. Benczúr utca a. 
Telefon. varcat : %2t-112. 

QzemJ: lt-'TI. 
Kldd!a és ter!eszti: 

a Néps1.ava l.aplcladO Vállalat 
19H. Budapest 

\.'ll,, Rákóc2J út. .lt. 
Telefon . %24-111 

Levélcim: Bp 10 Pl. n. 
Felelős ldadó : Gébor Mérton 
a Népszava Laoktad� VállalJ>t 

l,raz11ato1a 
eekk.szá mlas7.4munk: 

MNP !t5- 11 859 
Sz.Ikra Lapnyomda„ BuCiap�U 

- Vasutas tan'4:starok. Hat-
van város nyolc körzetében 
vasutast választott tanácstag
nak a lakosság. Dolgoznak 
ezenkívlll a csomóponton 
olya.n vasutasok is, altik lakó
helyükön töltenek be tanács
tagi tisz11ségel Bakó Jánost 
például, Hatvan állomás for
galmi oktatótlsztjét hatodik 
alka.lommal választották la
nácstaggá Karácsond község
ben. 

- A K.llzlekedéstudományl 
Egyesület békéscsabai szerve
zete megtartotta vezetőségvá
lasztó küldöttgyülését. A 60 
taggal múködő, az utóbbi négy 
évben Is kiváló eredményeket 
fel.mutató szerveret elnöke 
Tassy Gábor, a pályafenntar
tási főnökség vezető mér
nöke lett. A titkári tisztet Pin
tér György tölti be. 

- FASITOTT A BRIGAD. 
Kisteren11e állomás szocialista 
brigádtagjal n11irfákat, borókát 
és eg11éb df.szcserjéket ültettek 
az általuk patronált, hel11i szo• 
ciális otthon körn11ékére. Tár
sadalmi munkájukért az ott
hon lakói és vezetöi köszönetet 
mondtak. A parkosltá.$ után 11 
Magvar Televízió felv.!telekeC 
készített 4Z otthonróL 

- B�ádirtekez18' a na
badban. Hatvan állomás No

1973. IAJU8 %L 

- "Rómm egy co1;6tl" A 
miskolci von tatás.i f6nliksécn61 
egy hónapja rends- el
lenőrzik, hogy a S7Jefflél:,ut. 
kipihent, józan állapotban je
lentkezik-e szolgálatra. A maa
donyvezetók, fútók megnyom,. 
ják egy készülék gombját, ml
re színes golyó hull ki a tata
lapzaton álló mű.szer al.um1-
nlumcsövéb6L Aki a meghatá
rozott színú go!yót kapja, kllte.. 
les a swndába fújni. A ké!zQ
lék alkalmazása óta nem for
dult elő ittasság. 

- A vfzdaruk leszerelést 
Jelzi Alsóőrs állomáson 1s, 
hogy lassan megszünik a gőz
vontatás a Balaton északi 
partján Most már csak egy. 
egy vlzdaru ,.szomorkodik"' ai 
állomás két végén, de a Jelelt 
szerint az idei Odülóe:r.ezon. 
ban már ezek.re sem lesz szük.
ség. 

- lt8vlditették a határidői. 
A tervezettnél korábban sz0n.t 
meg Lökösháza állomás II és 
III vágányán az ágyazat <'1-
lszaposodása miatt elrende.tt 
10 km/ó sebességkorlátozás, 
mert a békéscsabai pályafenl). 
tartási főnökség V pályames
teri szakaszának 17 főnyi szo
cialista brigádja - Kónya Bé
la pályamester '- Fazelal9 
József brigádvezető lrányfti., 
sával - teljesítette rillalúát, 

vember 7. szocialista brigádJa ,-----------
a vasutas sporttelepen rendez-
te májusi értekezletét. Szabó 
Béla brigádvezető beszámolója 
után jólzúen fogyasztották el a 
szabad túzön főtt, saját kész!• 
lésú bográcsgulyást a brigád 
tagjai. Határozatot Is hoztak: a 
következő értekezletet szintén 
a szabadban tartják, az MHSZ 
lövészklubJának lőterén, kis
puska- és plsztolylövész ver
sennyel egybekötve. 

- OLVASóMOZGALOM. A 
szolnoki Jármtljavitóban befe• 
Jezéshez k6zeledik a múlt év 
szeptemberében indított és m4· 
Jus végéig tartó ,.Minden hónap 
- több kön11v" clmll kön11vtárl 
vetélkedö. Az üzem szocialista 
brigádjain4k több mint 200 
tagja vesz ré$zt 4Z érdekes és 
eredmén11ea olva.sómozgalom
ban. 

- Fiatalok versenye. Sopron 
Dé!ll. pályaudvar KISZ-alap
szervezetében moot először 
rende�ek egy&ti ifjúsági ver
senyt. A nyolc nevez/S közül 
hárman értek el kitüntető cl
met: Németh Mária és Virágh 
Józsefné Kiváló ifjú smkmun
kás lett, Virágh József pedig a 
Szakma ifjú mestere kitünte
tést érdemelte k.i. 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A Hlvatalos Lapból a na� vezeti bizottságok éa a dolgozóll 

�:r:
elmébe aJAnJJult a ltöveu,ez.:i-

A 17. -.,1161, 103950/197& 
:,:,ó�;,.i� Oji\MI s--. 

105208/1973. L D. zo- -
��

aJ
::!'l:,ok 6nelm-.. .. 

3. �. ':-«Y:':��i��
l
� n6nnebélé&11 1tab,t rendneres!t&•e. 

Nl;nzal:I felhlria n 197.C. � belfOldl éa l<OlfOldl uplrantúr6ra. 
Felhfvia eúmvttell tanto17„ mokra törtmc5 jeleolkez&rre. 

- 11a1,1ozAa. ötvenkét 6ves -niban v.lratJ.anul elhunyt agy Antal, a Keleti p.Uyaudvar mos 
munkában élenjáró doJgoz6Ja, mO• 
helyb!zottsági titkára. JIUJua ►éa 
nagy részvéttel temették el a � koskereszturt Oj Kö-bon. A 
gyiszoló csalid Ulalal ezúton mondana.l< köszOnet.et mlndazoknalr, 
akik r6tlzv�llket � mél7 egyllttér• 
zésOket nYilvá.-útották. a ldll3n kö
szönetüket fejezik ki a Kelet1 pA• 
lyaud,,.,- párt-, szal<szervezeti M 
szakvonall ve1:e�eJc. az &O.omU 
dolgozóinak. valamint a Nagyto
vácst Sportkör spor1ol6ina.Ic. 

Utazós előtt és utazás után 
, , , 

EDESSEGET, 
, , 

AJANDEKOT, 

TRAFIKÁRUT 
nagy választékban vásárolhat az 

�UTA S E LlATO ;i'  
pályaudvari pavilonjaiban. 
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Előtérben · u szolgáilolások 
színvonulónok növelése 

Dr. Mészá,-os Károly mi
niszterhelyettes, a MA V ve-
zérigazgatója május 26-án 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
sajtótájékoztatón ismertette a 
MAV 1973. június 3-án, O 
órakor életbe lépő új menet
rendjének fontosabb változá
sait. Jelen volt a sajtótájé-XVII. tVFOLYAM, 11. SZAl\l ARA: 60 FILÚR 1973. JÚNIUS 4. 
koztatón Szabó Antal főtit
kár, Lindner József vezér

A központi vezetőség napirendién: 
igazgató-helyettes, Tóth Lász
ló, az Utasellátó Vállalat fó
igazgatója, s ott voltak a 
forgalmi szakosztály vezetói 
is. 

A vállalati kollektív szerződések 
végrehajtásának tapasztalatai 

A miniszterhelyettes beve
zetőjében arról beszélt, hogy 
az utóbbi idóben örvendete
sen javult a személyszállító 
vonatok menetrendszerű köz
lekedése. De mivel a személy
szállitás-szoLgáltatás, a vasuta
soknak - az Utasellátó dol
gozóinak is - mindent el kell 

A központi vezetős..óg május 25-én ülést tartott. Az elnök
ségben helyet foglalt Gyócsi Jenő elnök, Pánti Béla ·alelnök, 
Szabó Antal fótitkár, Gulyás János és Molnár György titkár, 
valamint Szücs Zoitán vezérigazgató-helyettes, a máisodik na
pirend elóadója. 

legfelsóbb vállalati szervének követniök a kultúráltabb kö
a törvényekben biztosított jog- rülmények megteremtése, a 

körét az utasellátó Vállalat tisztaság, az udvarias kiszol

esetében is csak a vállalati gálás biztosítása érdekében. 

szakszervezeti tanács gyako- Köztudott, hogy a MA V bár
rolhatja. milyen nagyszerű teljesítméAz ülést Gyócsi Jenő elnök nyitotta meg. A napirend is

mertetése, illetve elfogadtatása után átadta a szót Gulyás Já
nos titkárnak, aki a szakszervezetünkhöz -10)[ l!<>1�1em,i1. ,;,zoq.:r� 
lektív szerződése végrehajtásának tapasztalatairól és a további 
feladatokról készült jelentést terjesz;tette a központi vezetőség 
elé. 

A munkaviszonyra vonatko- nyeket ér el az á.:-uszállítás

zó szabályok rendszere arra ban, a közvélemény �ha sem 
épül, hogy a kollektív szerzó- ezen, hanem a személy,;z.állí
dés, mint a szabályok rang- tás kultu.:ráitságán méri le a 
sorában a legalsó szinten elhe- fejlódést, ítéli meg a vasuta
lyezkedó vállalati munkaügyi sok munkáját. 

A kongresszusi határozatok szel'emében szabály, csak a felsőbb jogsza- Ami pedig az új menetren- • 
bályok által meghatározott ke- det illeti, számos változáSt A Déli pályaudvaron még évekig eltart a nagyarányú építke
Tetek között és körben ta,-tal- ígér mind a nemzetközi össze- z,is, de az utasok a nyári csúcsforgalom idején zavartalanul 

- A kollektfo sze,-zódés, 
mint a Munka Tö,-vényköny
vének vállalati szintű végte
hajtási utasítása, a felsőbb 
jogszabályok által meghatáTo
zott körben és keretek között, 
a vállalat igényeinek megfe
lelően ,-endezi mind a vá!la
lat, mind a dolgozók jogaira, 
kötelezettségeire vonatkozó 
szabályokat - mondotta be
vezetójében. - A törvény úgy 
rendelkezik, hogy a kollektiv 
szerzódést a vállalat és a szak
szervezet vállal a ti szerve köti 
meg. A Vasutasok Szakszerve
zetéhez, mint ágazati iparági 
szakszervezethez, négy olyan 
vállalat (MA V, GYSEV, Utas
ellátó, Faanyagvédelem és Fa
telitó) tartozik ,amelyek kü
lön-külön kollektív szerzódés 
kötésére kötelezettek. 

A MÁV kivételével vala
mennyi vállalatnál a Munka 
Tö,-vénykönyvében hivatko
zott vállal a ti szintű szakszer
vezeti szervek, vállalati szak
szervezeti tanácsok működnek, 
melyek a vállalatok igazgató
jával megkötik a kollektív 
tizerzx5déseket. 

A MA V esetében a Vasuta
sok Szakszervezete, mint ága
zati iparági szakszervezet, egy
ben betölti a szakszervezet 
vállalati szervének szerepét is. 
A 34/1967. (X. 8.) Korm. szá
mú rendelet, Mt. V. 125. §. 
(2.) bek. d) pontja szerint 
ugyanis „szakszervezeten: az 
iparági szaksze,-vezet elnöksé
gét •• . kell é,-teni". Az elnök
tlég tehát a Munka Törvény
könyvében elóírt jogkörében és 
hatáskörében jár el, amikor 
a MAV vezérigazgatójával a 
dolgozók képviseletében a kol
lektív szerzódést megköti, il
letve irányító, ellenórzó sze-

repet tölt be valamennyi vál- mazha.t helyt ,-endelkezéseket. köttetéseknél, mind a belföl- közlekedhetnek a Metró végállomása és a pályaudvar közötti 
lalati kollektív szerződés te- Ez azt jelenti, hogy ahol a di, városok közötti és a mun- rövid útvonalon 
kintetében. központi szabályok - a válla- kásvonatok gyorsítását ille- (Laczkó Ildikó felvétele) 

A központi vezetóség a lati sajátosságokra tekintettel tóen. 
kongresszusi határozatok vég- - nem szabályoztak valamely A nemzetközi forgalomban, 
reha.jtásának értékelése alka.l- kérdést, hanem azt kötelezó különös tekinttel a nyári fó- kat ugyanis mentesíteni kell. 
mával az elmúlt évek során is erővel a kollektív szerzódésre idény nemzetközi közlekedé- Ezért a nyári idényben az 

,-endszeresen vizsgálta a kol- bízták, ott a kollektív szerzó- sének megjavítására - a Orient-expresszel párhuzamo

lektiv szerzódés érvénye�·ité- désnek szabályozni kell, mert MAV kezdeményezésére -, san, Bécs-Párizs között, a 

sének tapasztalatait. A leg- ellenkező esetben a végrehaj- megváltozik a Nord-Orient, a jelenleginél gyorsabb, új vo

utóbbi, 1973. március 12-én tás,-a semmilyen szabály nincs. Mamaia és a Transdanubium natpár közlekedik. Az új vo
tartott ülésén is részletesen Ez pedig éppen olyan tör- expressz összeállítása. nat Bécsből 18,10-kor indul, 
elemezte, hogy a MÁV kollek- vénysértést jelentene, mintha A Nord-Orient - változat- s Párizsba másnap reggel, 
tív szerződés szabályai meg- a kollektív szerzódés valamely lan menetrendben - kizáró- 9,32-kor érkezik. Ellenirány
íelelóen szolgálják-e a szak- rendelkezése felsőbb jogsza- lag Va.rsó-Budapest-Váma ban Párizsból 21.30-kor in
szervezetek XXII. és a Vas- bályokba ütközne. Ahol pedig összeköttetését szolgálja, prá- dul és Bécsbe 12,28-kor érke
utasok Szakszervezete VIII. a szabályozás a kollektív szer- gai kocsicsoport nélkül. A zik. Az új vonatpárhoz való 
Kongresszusa határozatainak zódés számára nincs kötellezó- prágai kocsik a Transdanu- csatlakozás érdekében hét
idóarányos végrehajtását. vé téve, de azt a központi sza- bium expresszben közJ.eked- köznap, a Budapest-Wien-

A kollektív szerzódések bályok megengedik, ott a helyi nek. expressz az eddiginél koráb-

Bécsbe 12,28 órakor érkezó új 
párizsi vonattól csatlakozó 
Arrabona az eddiginél koráb
ban, 14,05 órakor indul Bécs
ból és 18,55 órakor érkezik 
Budapestre. Ez a vonat Bécs 
-Budapest között az Orient
expressz mentesítését is szol
gálja. 

A Bécs-Párizs közötti új 
gyors járatú vonatban, heten
ként háromszor Bukarest
Budapest-Párizs rendeltetés
sel közvetlen hálókocsi is köz
lekedik. 

A Szovjetunió-Magyaror-
szág közötti kölcsönös idegen
forgalom utazási igényeinek 
eddigieknél jobb kielégítésére, 

rendszerének bevezetése óta igényektől függően a kollektív A Mamaia-expressz Prágá- ban, 13 órakor Indul Buda
viszont első ízben kerül so,- szerződésben való szabályozás- ból, a román és a bolgár ten- pestról, s Bécsbe 17,35 órakor 
ar,-a, hogy a központi t:ezető- ,-a csupán lehetósége van. gerpartra - Buda.pest-Nyu- érkezik. Ez a vonat Budapest 
ség átfogóan megvizsgálja a Ilyen esetben, ha a kollektív gati pályaudvar kikerülésével -Bécs között mentesíti az új 
vállalati kollektív szerződések szerzódés nem szabályoz, a -, tranzitvonatként közleke- menetrendben 15,10 órakor 
előkészítésével, szakszerúségP.- központi szabályok érvénye- dik. A vonatokat Rákospalota induló Wiener-Walzert is. A (Folytatás a 3. oldalon) 
1:,el és érvényesülésével össze- sülnek. -újpest-Rákosvá,-os meg-�-------------------------
füqgö tapasztalatokat. Ez ab- állóhelyen az utasok le-
ból a felismerésból vált szűk- Eltérő és sajátos szállása céljából megállítják. 
ségessé, hogy eddig a Vasuta- A Budapest-Constanza közöt-
sok Szakszervezete éppen az körülmények ti összeköttetést a gyengébb 
elóbb említett sajátos helyzeté- kihasználású Wiener-Walzer-
nek következtében elsósorban Ebból következik, hogy a ral oldják meg, a jelenleginél 
a MAV Kollektív Szerződésére kollektív szerződések: 2 és fél órával rövidebb me-
fordította a figyelmt't. A ta- - nem tartalmazhatnak fel- nettartammaL 
pasztalatok azt mutatták. hogy sóbb jogszabályokkal ellenté- Az új menetrendben meg-

A közlekedési ágazatok 

a nemzetközi forgalomban 

Dr Mészáros Károly előadása Miskolcon 
az eddigi gyakorlaton változ- tes rendelkezéseket, és változnak a Bécs-Párizs kö-
tatni kell, és az eddigiektól el- - nem ismételhetik meg a zötti ossze·· köttetéseink is. Az Miskolcon megtartották a 23 á d Mé ' K' l 
téróen nagyobb segítséget kell 

- D r. sza,-os ara Y mi-

nyújtani a vállalatok szak-
felsőbb jogszabályokat. egyre nagyobb turistaforga- negyedik országos közleke- niszterhelyettes, a MA v ve-

&zervezetl szerveinek. 
lom miatt az Orient-expressz désgazdasági konferenciát. En- zérigazgatója tartotta a meg-

Nagyobb gondot kell fordí- (Folytatás a 2. oldalon.) és a Wiener-Wa.lze,- vonato- nek második napján, május nyitó elóadást. A vasútnak a 

tani arra is, hogy a kollektív,----------------------------------------, nemzetközi forgalomban be-

szerzódésekben felvett szabá- töltött szerepéról elmondott 
lyok megfeleljenek a felsöbb 

beszédében többek között 
;ogszabályok rendelkezéseinek, A r·o·1·ekve·s ta' ncegyu··ttes s1'kere Belg1·umban hangsúlyozta, hogy rendkfoül 

a vállalat sajátosságainak, eló-
fontos a közlekedési ágazatok 

segítik-e a dolgozók jogos ér- együttműködése. 

dekeinek érvényesítését, élet- Ez azt jelenti, hogy a vas-
és munkakörülményeinek ja- Második helyezés .a nemzetközi -ror klór.resztiválon útnak a többi közlekedési á,ga-
vítását. J' J' zattal közösen kell elvégezni 

Eleget tettek az előírásoknak 
Lapunk elózó számában hírt 

adtunk arról, hogy a Törekvés 
táncegyüttes elutazott Bel
giumba, a május 16-22. kö
zött Charleroiban lezajló, 
nemzetközi folklór-fesztiválra. 
A rövid tudooítást most már 
kiegészíthetjük azzal, hogy 
együttesünk újabb kiemelkedó 
sikert aratott: megsze,-ezte a 
második helyezést. 

szág, 5. Jugoszlávia. (Ez az 
együttes tavaly, ugyanezen a 
versenyen, az elsó helyen 
végzett). A további sorrend: 

együttes vezetói részére ren -
deztek a vendéglátók, és 
a.:rnelyen megjelent a Magyar 
Népköztársaság belgiumi 
nagykövete is, akd ugyancsak 
el'.lsmeró szavakkal köszönte 
meg a Törekvés táncegyüttes 
munkáját, példás helytállását. 

az export-import, valamint a 
tranzitszállításokból adódó 
feladatokat. A közlekedési 
ágazatok tehát nem egymással 
versengenek, hanem arra tö
rekszenek, hogy tevékenységük 
kiegészítse egymást. 

Az előterjesztett jelentés rá
mutat, hogy a vállalatok és 
azok szakszervezeti szervei né
hány kivételes esettől eltekint
ve eleget tettek annak az alap
t>ető előírásnak, mely szerint 
• kollektiv szerzódések terve
zetét a dolgozókkal meg kell 
fá,-gyalnt. Ezzel kapcsolatban 
szakszervezetünk elnöksége, 
majd a központi vezetóség úgy 
határozott, hogy a kollektív 
szerzódés végrehajtásának ta
pasztalatairól szóló vállalati 
beszámolót és a szakszervezet 
Vállalati szerveinek arra vo
natkozó határozatát a kollek
tív szerzódést módosító függe
lék tervezetével együtt kell a 
a dolgozók elé terjeszteni. Ez
zel lehetóség nynt arra, hogy 
a beszámolók fölötti vita so
rán elhangzott észrevételeket 
és javaslatokat azonnal fel le
hessen használni a kiadásra 
kerüló függelék összeállításá
nál 

A jelenleg híltálvos. öt évre 
lzóló kollektív s1°rzódéseket, 
llletve azok módosító terveze
tét valamennyi vállalatnál 

termelési tanácskozásokon 
vitatták meg, és a törvényes 
rendelkezéseknek megfelelően 
a szakszervezet válla la.ti szer
ve fogadta el és adott fellia
talmazást annak aláírására. 
Nem folyt azonban ilyen egy
séges gyakorlat az érintett 
szervek részéról a kollektív 
szerzódés módosításának ese
tében. 

A MAV, a GYSEV, a Fa
anyagvédelmi és Fatelító Vál
lalat helyesen járt el a kollek
tív szerződés érvényesüléséról 
szóló vá!lalati beszámoló és 
függelékek elkészítésénél. Nem 
követte azonban ezt a gyakor
latot az Utasellátó Vállalat, 
amikor a kollektív szerződés 
vérehajtásának tapasztalatai
ról szóló vállalati besz1h1olót 
a 14/1970. (XI. 20.) MüM. sz. 
rendelettel teljesen ellentétben 
nem írásban és nem a szak
sze1'vezet vállalati szerve, a 
válla.lati szakszervezeti tanács 
elé, hanem szóban és a válla
lati szakszervezeti bizottság elé 
terjesztette. A szakszervezet 

A fesztivál szervezó bizott
sága nyolc országból - Bul
gáriából, Jugoszláviából, 
Franciaországból, Lengyelor
szágból, Olaszországból, Ro
mániából, Spanyolországból és 
hazánkból - hívta meg a 
részvevóket, ezenkívül belgiu
mi együttesek Is felléptek a 
fesztivál műsorában. 

A verseny színhelye két 
színházterem volt, az értéke
lést végzó zsüri tagjait a ven
déglátók helyi szakemberek
ból, maguk válogatták kJ. 

A helyezések sorrendje vé
gül is így alakult: 

1. Bulgária (amelynek szí
neit egy várnai együttes kép
viselte), 2. Magyarország 
(vagyis a vasutas-szakszerve
zet Törekvés táncegyüttese), 
3. Spanyolország. 4. LengyelM-

F1'anciaország, Belgium, 
Olaszország. (A román együt
tes nem érkezett meg, {gy 
nem szerepelhetett a fesztivá
lon.) 

Érdekességként megjegyez
zük, hogy Charleroi bányász
vá1'os, ahol régebben és az 
utóbbi években viszonylag 
sok magyar telepedett le. Kö
zülük jó néhányan részt vet
tek a fesztivál műsorain. Ve
lük a fellépések elótt, a város 
utcáin tartott 2-4 órás fel
vonulások és közkívánatra be
mutatott műsorok alkalmával 
is találkoztak együttesünk tag
jai. Naponta egyébként 2-3 
együttes lépett fel a színhá
zakban, de a Törekvés tag
jainak egy programon kívüli 
műsort is be kellett mutat
nlok. 

- Sok együttest láttunk 
már vá1'osunkban, de ilyen 
közönségsiker, amilyet önök 
a1'a.ttak, 1'itkaság Belgiumban 
- így vélekedett a város pol
gármestere azon a fogadáson, 
amelyet a bolgár és a magyar 

K. L 

1973. JŰNIUS 4-9-IG 

Dr. Mészáros Károly elóadá
sához a konferencia több kor
referátuma kapcsolódott. 

Varsóban lesz a szállítási szakszerveze1ek 
VI nemzetközi szakmai konferenciája 

A Szállítási, Kikötői és Halászati Dolgozók Sza.ksezrvezetei• 
nek Nemzetközi Szövetsége 1973. június 4-9. között a Lengyel 
Népköztársa.,ág fóvárosában, Varsóban tartja VI. nemzetközi 
szakmai konferenciáját. 

A konferencián a magyar vasutas és közlekedési dolgozó
kat öttagú, közös delegáció képviseli. A delegáció vezetője Sza
bó Antal, szakszervezetünk főtitkára. Tagjai Vigh János a 
Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezetének titkára 
Déri ETrúl, a Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszerveze: 
tének osztályvezetője, Révay Sándor, a MA V Dunakeszi Jár
műjavító üzem szakszervezeti bizottságának titkára Kovács 
András, a Szekszárdi Volán Vállalat szakszervezeti bi�ottságá
nak titkára és Berkó Lili tolmács. 



2 \rAf:YAR VA�tlTAS 
1973. roNIUS 4. 

A központi vezet6ség napirendién 
A szakszervezetek érdekvédelmi 

A vállalati kollektív szenódések és érdekképviseleti jogai IV. 
végrehajtásának tapasztalatai 
(Fo!yta.tás az 1. oldalról.) 

A kollektív szerződések lét
jogosultságát éppen az eltérő 
és sajátos körülmények indo
kolják. A hasonló feladatokat 
ellátó vállalatok is - mint a 
MA V és a GYSEV - kollek
tiv szerződésükben azonos kér

désekben, a helyi igén11ekhez 
igazodóan, mégis eltérnek 
e1111mást6l, ami messzeme-
nően helyeselhető, mert jól 
fejezik ki sajátosságai kat. En
nek ellenére tapasztalható, 
hogy amikor ne:n mérik fel 
helyesen ezeket a különböző
ségeket és mechanikusan al

kalmazzák, illetve veszik át 
egymás szabályait, ott az át
vett szabályok ellentmondá
sokat tartalmaznak. A GYSEV 
Kollektív Szerz6dé.� például a 
forgalommal összefüggő egyes 
munkakörökben a 220 6rás 
munkaidőre azokat a heti pi
henőnap szabályokat vette át. 
amelyek a MAV-nál a munka
napszor nyolc óra munkaidő 
figyelembevételével lettek 
megállapítva. Ugyanígy ellent
mondás05 a heti pihenőnapok
ra vonatko7,6 szabályokkal a 
GYSEV Kollektív Szerzódésé
nek az a rendelkezése is. hogv 
a „szabadnapon teljesített 
szolgálatért túlmunkadi}azás 
jár". Ez a szabály a �1AV Kol
lektív Szerzódésének hasonló 
rendelkezését akarja követni, 
de figyelmen kívül hagvja, 
hogy a MAV-nál ez a rendel
ke7,és a fordulószolgiiiatos dol
gozókra nem vonatkozik. 

A t·állalati kollektív szer
ződések legkritikusabb pont
ját azok a szabályok alkotják, 
amelyek a munkaidőre, a túl
munkára, a készenléti és 
ügyeleti szolgálatra, 1:alamint 
a. píhenöldó biztositá$ára vo
natkoznak. Kétségtelenül igaz 
azonban az is, hoi;y az előbb
relépés ami egyébként 
sztiksé szerú volt - ezeken a 

területeken a legjelentősebb. 
Jelentó. ek azok a szabálvok 
is, amelyek a bér- és kereseti 
színvonal alalrulására vannak 
befolyással, melyek a besoro
lási feltételeket. bérezés nlaku
lását é,: a különbö�ő an�•agi 
ösztönzési rendszereket hatá
rozzák meg. 

Ami 

nem vállalati hatáskör 

Bár a törvényes munkaidő 
mértékének meghatározása 
nem tartozik a kollektív szer
ZÖdés s1.abályozási körébe, en
nek ellenére közvetlen kiha
tással vannak azok a szabá
lyok, melyek a törvényes mun
kaidő alapulvételével a válla-

latra vonatkozó munkaidőt 
rögzítik. Ha ugyanis a válla
latnál többféle munkaidő van, 
akkor a kollektív szerződés
ben kell meghatározni azt, 
hogy a dolgozók egyes cso
portjaira mil11en mértékü 
munkaidő vonatkozik. Ez a 
dolgozók többségénél azt a 
látszatot kelti, mintha válla
lati hatáskörbe tartozna annak 
eldöntése, hogy az egyes dol
gozói csoportoknak mennyi le
gyen a törvényes munkaideje. 
A vállalat terhére írják a 
munkaidő-csökkentés elmara
dását, figyelmen kfrül hagyt•a 
azt, ho1111 a törvényes munka
fdó mértékének csökkentése 
nem vállalati hatáskör azt 
felsőbb jogszabályok hdtároz
zák meg. Más kérdés, hoav 
a vállalatoknak szervezési é� 
egyéb Intézkedéssel arra kell 
törekedni, hogy a dolgozók 
tényleges foglalkoztatásánnk 
mértéke lehetőleg azonos le
gy�,n a törvényes munkaidő 
mertékével, vagyis, hogy minél 
kevesebb túlmunka merüljön 
fel. 

A vállalati kollektív szerzó
dé.sekben. a többféle munka
időre való fokintettel. azt kell 
pontosan meghatározni, hogy a 
do.lgozók különböző csoport
jaira. melyik törvénves mun
kaidő vonatkozik. Áz Utasel
látó Vállalat kollektív szerzö
d�·•!b?l ezt nem lehet kétséget 
ktzaroan ffl('gallapitani. Nem 
lehet pantosan behatárolni azt 
sem, hol!y n do! gozók eg\·e.s 
csoportjainnk munkatdö-be
osztá-sa milyen - heti. havi 
va�y év!.'S - munka'dőkere
ten belül van megállapítvn. 
Ezek a f17.abályok azért átte
kinthetetlenE>k a vállalat kol
lektív S?erzódésében. mert a 
munkaidőkereten belül: 

- annak torábbi bontására, 
- a hét egyes munkanap-

;aira esö napi munkaidőre, 
- a. munkaidó kezdetére Is 

régére t·onatkozó szabályokat 
egymás1'11.l és mindezeket az 
ei111enlótlen munka/dö-beosz
tás, valamint a:: idénymunka
rend szabályait•al öss::efonód
i·a alkalmazzák. 

Köz&! vonása a vállalat! 
kollektív szerződéseknek. hoizy 
az utazó, valamint a forduló 
szoli:álatot ellátó dolgw.óknak 
- ahol a munkaerö,::ondok 
szervezési intézkedésekkel ma 
még nem pótolhatók - maga
sabb havi túlórakeretet állapí
tottak meg. Az !gy megfülapí
tott túlórakeretek, az igények
hez m ·rten általában elég.<.é
geseknek bizonyulnak. Kivé
telt csak azok az esetek jelen
tenek, amikor az Igények előre 
nem látható megváltozása kö
vetkeztében a kollektív szer
zöclésben meghat.�rozott korlá-

tok, illetve a túlóra felső ha
tára kevésnek bizonyul. 

A llfunk4 Törvénykönyve a 

heti pihenőnapok biztooítására 
vonatkozóan úgy rendelkezik, 
hogy a dolgozót hetenként 
megillető egy pihenőnapnak 
- ha a kollektív szerződét; 
másként nem rendelkezik -
vasárnapra la!ll esnie. Rendel
kezik továbbá arra L<:, ha a 
munkakör jellegére való te
klntet tel a dolgozó rendszere
sen vasárnap l.s dolgozik, ha
vonta ew pihenőnapot vasár
nap kell kiadni. Mivel ezeket 
a rendelkezéseket felsőbb jog
szabályok tartalmazzák, a kol
leh--tív gy,erzödé,sben még meg
említésük is indoko,iatlrui. A 

kollektív szerződésben csak 
akkor kell ezt szabályozni, ha 
ettől az általános szabálytól, a 
vállalat jellegére való tekin
tettel, el akarnak térni. Ilyen 
esetben viszont pontosan meg 
kell jelölni, hogy a heti pihe
nőnapot mely napon kell ki
adni, illetőleg a kijelölése 
iránt intézkedni. Ahhoz 
u:,yanis nagyon fontos dolgo
zói érdek füzódik, hogy a fel
sőbb jogszabályoktól eltérő 
megoldás esetében a dolgozó 
mely napon ,zámithat heti 
pihenónapjának biztosltasára. 
Alapvető követelmény, hogy a 
dolgozó erről előre : időben 
67..erezzen tudomá, t. Más kér
dés, és az elóre történő kije
lölés kötelezett. gén nem váJ
toztat az a ,szabály. hogy ha a 
dolgozót heti pihenőnapján 
munkára v tték igénybe. En
nek me!!v!1ltá�ként má, k 
pihenón.apot, idényjellegű vál
lalatoknál (><; má• munkakör
ben a holtideny vég �ig kell ki
adni. 

Kitért a jelentés a kollektív 
szerzódés 57,abáh·ainak érvé
nyesülé.sére is. Megállapította, 
hogy bár a, kollektív 1zerz6dés 
a gazda.�ági vezetés <'gyik Igen 
fontos f'Szkőze, ennek ellenére 
nem minden t'ezctó érzi a fc
lelóssér, súlyát a szerződésben 
foglaltak t,égrehajtását ille
tóen. Emiatt nem egy esetben 
adminisztratív esz.közzel kell 
őket a &abályok betart&ára 
rábírni. 

A tapa.-zta\t hlánvosságok
ból nem lehet azt a követke-z;
teté--t levonni, hogy a szabá
lyok érvényesülésén l alapvető 
hiányo gok vannak. Altalá
ban vé�·e a kollektív szerzód . 
szabályait betartják, mivel 
azonban a lei:ktsebb mula"'2.tás 
is a do\g07,6k jogainak megsér
tését j enli, Indokolt a t'ér,re
hajtást rendszeresen ellen
őrizni. Kill nÖ6en fonlo.s ez 
lent, a munkahelyeken, füg
getlen ül az évenként e.sedéke.s 
beszámolási kotele,,.ettségtó]. 

Végezetül a jelentés azt a 
következtetést vonja le, hogy 
S7,akszervez.etl és gazdasági 
szerveink dinamikusan éltek 

-------------------------....., hatá.-:körükkel és ez kedvező-

ESZTE R G O M  EZERÉVES 

Az állomás dolgozói is 

készülnek az évfordulóra 
Esztergomban az idén ün

neplik a i:áros Jennallásának 
1000. évfordulóját. Az ünnep
ségre a vasutasok is készü
lődnek. Az évforduló jegyé
ben tett munkafelajánlások 
nyomán vonatkésések, gépre 
várások az elmúlt évben sem 
fordultak elő, az egy kocsira 
jutó tartózkodási idő pedig 
egy óra 20 perccel csökkent. 
1972-ben a forgalmi uta?.ók 
bérfejlesztésére 12 560, a for
galmi nem utazókéra 6600 fo

rintot használtak fel Eszter
gomban. A munkásállományú 
dolgozóknál a bérráépítés 
15 612 forintot tett ki. Pré
mium címén 12 500, jutalom
ként 15 400 forint került ki
fizetésre a forgalmi dolgozók 
között. 

Az elmúlt időszakban már 
hat brigád versenyzett a szo
cialista brigád cím megszerzé
séért. Illetve megtartásáért az 
előző évi 4 brigád helyett. 
Kitűzött céljukat valamennyi 

közösség elérte, csupán az 
újítómozgalom topog egy-
helyben immár több éve. 

A város ezeréves fennállá
sának évfordulójára elsőként 
Miskolczi Gyula és Zsitvai 
Imre vonatkísérő brigádja 
vállalt társadalmi munkát, s 
csatlakoztak hozzájuk a töb
biek is. Rendben tartják az 
állomás környékét, parkosí
tottak, csinosítottak. Részt 
vállalnak a város utcáinak. 
tereinek szépítésében, a ta
nács útmutatása szerint. El
határozták azt is. hogy a vá
roshoz fűződő történelmi sze
mélyiségek közül választanak 
névadót a brigádok. Az eg,rik 
brlg:id, kollektív döntés alap
ján. má" fel Is vette Balassi 
Bálint nevét. A magyar rene
szánsz nacy költője 1594-ben. 
a török által megszállt Eszter
gom ostrománál kapott súiyos 
sebet, és halt hősi halált. 

Szúcs Ferenc 

en hatott a szabályok végre-
hajtására. Arról azonban a 
jövóben sem szabad egyetlen 
vezetőnek sem megfeledkezni. 
hogy a kollektív szerződés 
csak akkor tölti be fontos fel
adatát, ha. a Munka TörvénY
kön11ve, a központi jOgszabá
lyok t.•állalaton belüli érvé
nyesülését ,a tört·én11 keretein 
belül a. jogszabál11ok céljának 
és szelleminek megfelelően 
biztosítja. Alapelv legyen, 
hogy a kollektív s,,erzódés 
nem tartalmazhat egyetlen. a 
jogswbá\yokkal ellentétes 
rendekezést, de S7.abályoznia 
kell minden olyan kérdést, 
melvre íelhatalma1.á:«t kaoott. 
Ezek,-iek a követelménveknek 
minden kollektív szerződésnek 
meg kell felelni. 

A központi vezetőség a je
lentést megvitatta. majd RZ 
elhangzott java. latokkal 
el!VÜtt elfogadta. 

Ezután n központi vezetőség 
Szücs Zolttn ve'?.értgazgató-he
h•ettes előterJe,,7tése után 
megvltatt.1 a MÁV 1972 évi 
munkavédelmi terpkenységé-
1'Öl készült jelentést, melvről 
lammk leqközelebbi számában 
tájékO?tatjuk olt•asóinkat. Vé
g0-,;etül a kÖ?:J)Ontl vezetős6<;! 
elfogadt., n s-,,ik...,,ervez0t 1972 
Pvi 1mzdálkod:-ísáról készült 
ielentést és a s1.ámviz•l!áló 
bimttság .-hhez kapcsolódó 
tajékoztatóját. 

A SZEM2LYI t1GYEKET 
V�NYEZO szakszerve
zeti ülésen - általában -
helyes, ha nem vesz részt a 
kinevező szerv vezetője, vagy 
annak megbízottja. A kölcsö
nös együttműködésre, tájékoz
tatásra, konzultácíóra azonban 
szükség van. Ennek különbö
ző módszerei lehetnek. A vé
leménykéTés bejelentése kap
csán helyes, ha a kölcsönös 
tájékoztatás érdekében meg
beszélést fol11tat a kinevező 
személy megbízottja (sztemély
zeti vezető) a szakszervezet 
titká'l'ával. Ilyen igény a jó 
együttműködés során felme
rül mind a szakszervezeti, 
mind a gazdasági ve?.etés ré
széról. 

A gazdasági ve1.etk a szsk
szervezet önálló véleményére 
számít. úgy véljük nem arra 
törekszik, hogy saj:it áll -
pontját iga7,0Jta. sa a szak:;zer
vezettel, bár sok esetben elő
fordulhat a vélemények ecy
beesése. Az látszik célszerü
nek, ha a szakszerl'ezet írós
ban jutattja el a t•élemén11ét 
a kinel'ezó surrhez, t·agy an
nak képt'iselójéhez. 

Amennyiben a gazdu 'g! 
vez.ető nem tudja figyelembe 
venni a 57.akszervezet vele
ményét, vagy csak részben 
tudja elfogadni, ilyen etben 
- egyszerűbb ügyekn •! -. 
helyes módszer a::, ha a szak
szervezet tltkárácal, az lrásos 
válasz mellett, konzultálnak a. 
gazdaság! t:f'Zetök. Bonyobl
tabb ügyeknél helyes mód
szer az, ha a gazda.s..'igi veze
tő - vagy megbízottja - a.i: 
írásos v!1laS?,0n túlmenően. 
i;zemélyesen r ·zt vesz a szak
szerve1,eti testület Ulésén, 
megfelelő érveléssel Indokol
ja meg a vezetés döntését. 

A Z KSZERVEZETI BI-
ZO'IT G képviselőjét nem 
kell meghívni a g87.dasági ve• 
zetók minősít L vagy e yéb 
személyi ugyek r ndezé t 
szolgáló megbeszélésekre. A 
szakszervezeti bizottság kép
viselője nem kell hogy aláír
ja a minÓ6ítést, vagy má · sze
mélyi kérdésekben elkészült 
ügyiratokat. 

Miután a szakszervezt-tl 
te-tület állást foglalt, azt 
minden vezetőség] tag kötel . 
képviselni. A t•éleményezett 
gazdasági vezet6rel nem kell 

közölni, liogy róla milyen vé
lemény alakult ki. A 57.ak
szervezeti testület.eknek nagy a 
feleló.s.sége abban, hogy a vé
lemény bármennyire Is 
reális, vagy szélsőséges állás
pontot takar - ne legyen a 
dolgozók körében a „fecsegés" 
tárgya. Ez bizonytalanná te
heti a ve,,.etést, zavarhatja a 
munkahelyi légkört, az érin
tett gazdasági vezetővel való 
együttműködést. 

Az llletékes isukszerve,,.etl 
szervek önállóan - felkérés 
nélkül - Is kezdeményezhe
tik a vezetők véleményezését. 
Lehetnek olyan esetek, aml-

kor is a szakszervezeti szer
vek indokoltnak tarthatják a 

véleményezés jogán ke�mé
nyezni például egyes vezetők 
munkájának elismerését, vagy 
előléptetését. Vagy előfordul
hat például, hogy azt tap�
talják: : egyes vezetők teve
kenységében és döntéseiben, a 
munkahely, a népgazdaság ér
dekei nem fejeződnek ki kel
lően, magatartásuk, cseleke
deteik eltérnek a szoci.altsta 
gazdasági vezetőket jellemzó 
erkölcsi normáktól. Minden 
ilyen esetben véleményüket 
eljuttathatják a kinevező sze
mélyekhez. 

LEHETS2GES OLYAN 
ESET, amikor az üzemi, a 
s7.a.kszervezeti demokrácia ke
retében a dolgozók szóvá 
tesznek elismerő, vagy ma
rasztaló dolgokat eg ·es gaz
dasági vezetők munkájáról, 
magat�sáról. A szakszerve
zeti testulet ennek hatá!tára 
is élhet a véleményezési jogá
val. Ilyen és ehhez hasonló 
esetekben értelemszerii.en a 
nyilt•ánosság eszközét llely�s 
használni. Ez jó hatá.•sal lehet 
az egészséges munkalégkör 
fejlesztésére, a gazdasági re
zetök elismerésére és net·elé
sére. Tehát lehetséges a szak
s1.ervezet véleményének 
nyilvános,;ágot is bizto !tani, 
amennviben az nem jár poli
tikailag káros következmé
nyekkel. 

A gazdasági vezetők véle
ményezés vel összefüggő 
nyilvánosság esetén n m .za
bad összetevesztenl a szak
sz.ervezetek e éb jogaival · 
lehetéJ6égeivel. A szaksurre
zetek különbözö szintú testü
letei bármilyen beo. itá.•ú 
gazdasági t·ezetöt ny1lránosan 
elismerhetnek és bírálhatnak, 
amennviben annak szükséges
ségét látják. Ez tör nik gya
korlatilag a 5zakszervezeti 
testületek illésein, taggyúiése
ken. a termelési tan.4csk�
aokon. Ezeket a jelzéseket és 
észrevételeket h3S'T.ná!ják fel 
tulajdonképpen a szakszerve
zeti testületek képviselői a 
vezetők megítélését szolgáló 
véleményew.'i jog gyakorlása
kor. 

A 57.akszerve?.etí testületek 
a gazdasági vezetők vélemé• 
nyezésével felelő 'gteljes 
munkát vállaltak magukra. 
Körültekintő és tárgyilagos 
értékítélettel, célszerű javas
lataikkal tevékenyen elősegít
hetik, hogy olyat> vezetőket 
áll{tsanak a vállalatok, gaz
dasági egységek élére, akik a 
gazdaságpolltlkal célok hel�•l 
megva166itásához, képességeik 
folytán meghatározóan hozzá
járulhatnak. Véleményükkel 
olyan S?.oclalista típusú gaz
dasági vezetők nevelését ,szol-
11:álják. akik a közügyekben 
érdemben és el!. merően tud
nak cselekedni. 

HOGY MIT TARTALMAZ
ZO a szakszervezeti testület 
véleménye, erről idézünk dr. 
Kőhalmi Sebestyén A ga,.da
sági ve2Jetők tevékenyséi:ének 

szakszervezeti vél.eményezéee 
c. tanuimán ·ából. 

.,A gazdasági vezető tevé
kentségénclc véleményez.én 
lényegében három területen 
foglalja össze a vá186Ztott ve
zetőség veleményét :  a vezelő 
gazdasági munkájáról, vezelö
készségéről és magatartáláról. 

A szakszervezeti testület 
véleménye általában tartal
mazza: 

a) A gazdasági vezető te
vékenységére vonatkozó isme
reteket, tapasztalatokat. Azt, 
hogy milyen ga1.daságl ered
ményeket ért el a vezetése, 
irányítása alatt dolgoz.ó kol
lektíva, milyen hiányosságról 
tud a szakszervezet. Hogyan 
és milyen mértékben használ
ta fel a vezető a dolgozó kci
z.us.�ég termelés! és munka
tapasztalntalt. javaslatait stb., 

b) a gazdasági vezető veze
tökészségének értékelése a vé
leményez fonto,s ·ze. ősz
szegezni kell a rezetése alatt 
álló egység klízösségi sulle

mére, munkafegyelmére, 
munkakedt•ére 1.•011atkoz6 is
mereteket. Ide tartozik a ·ve-

1.et6nek a dolgozókhoz való 
helyes, pártos. S?.OCiafüta vi
s1.onva. a szakszerve?.ettel va
ló együttműködési kész:sé e. 

11:rtékelnl kell a vezetés 
módszereit, együttműködési, 
s,.ervezö-végrehajtó készségét, 
az ti?.eml demokrácia egyes 
fórumaihoz, a központi aka
rathoz és a kollektíva érde
keihez való vi ;z.on,.vát, a kö
zo,;..�ég megbecsülésére vonat
kozó tap 7.lalatokat. Ert.ikel
;ék a eezetési stílust, azt, 
hogy mennyiben valósította 
meg az iránta támasztott kö
vetelményeket, térjenek ki ne
,·elő munkájának eredmé:iyé
re, vagy sikertelenségére, vá
zolva az utóbbi okait Is, 

c) a ,•e7,ető magatart nal, 
értékelése személyes jellem
vonásaira és tulajdonságaira 
vonatkozik. Elsősorban az ál
tala vezetett egységben dolgo
zó emberekhez való t."is:onyát 
kell jellemezni. MAs és más 
oldalról lehet me"ltélnl a 
felettesekkel, az egyenrangú
akkal és a beosztottakkal kaP
csolatos viswnyt, viselkedést. 

FELSOROLDATOK a ve
zető pozitív- és negatív jel
lemvonása.i, 

d) helyes, ha a szakszerve
zeti vélemény útmutatást ad 
a feltárt hibák megszünteté
sére. de lehet javaslatot is 
tenni a munkakörben való 
megerősítésre, a jövőbeni elő
léptetbTe, vagy éppen levál
tásra, áthelyezésre. Fontos, 
hogy a minősítés ne csa.k 
megállapításokat, hanem ;11-
vaslatokat is tartalmazzon, 

e) a javaslatoknál a szak. 
szervezeti szerv vegye figye
lembe, hogy milyen hatá:! 
válthatnak ki ezek a minósl
tettből. Nem szabad fukarkod
ni a dicsérettel, az elismerés
sel, sem építő szándékú bírá• 
lattal." 

(Folytatjuk) 

„Jó az, ha segíthetünk beteg társaink01i" 
Az 11:sZJiki járműjavító dol

gozóinak száma fizikai, 
szellemi munkások egyutt -
meghaladja a háromezret. 
Ennyi ember között mindig 
vannak olyanok, akik betegség 
miatt több-kevesebb Időt tá
volt töltenek az üzemtől. A 
betegek meglátogatása az 
egészséges munkatársak fela
data. 

A beteglátogatás! albizott.•ág 
vezetője, Odrot'ics Gizella 
nyilvántartást vezet azokról, 
akik táppénzes állományban 
vannak, s akiket már felkeres
tek. 

Az albizottság munkája mi
lyen segítség a betegeknek? 

- Célunk mlndenekelótt az 
elvtársi segítségnyújtás, s ha 
szüksége,: a gyors intézke
dés. Példaként elmondok egy 
személyes élményt: egy alka
lommal együtt mentünk ki az 
orvossal G. J. betegünkhöz. A 
ház, amelyben lakik, szép, ren
dezett volt. Ragyogott a tiszta
ságtól. Ez volt az első, 3!11lt 

láttam. S aztán a lépe. ön meg
pillantottam a révedező szem
mel ülő beteget, majd a szoba 
sarkában egy gyermekágyat. 
Ez meglepett. 

- Baba is van? - kérdez
tem. 

- Igen, de azzal baj van . . •  
- hangzott a válasz. 

Nem tudtam mi lehetett, de 
rögtön megértettem • • •  Nyfiott 
az ajtó és megjelent G. J. leá
nya. Karjában négyéves forma 
izyereket tartott, lógott a kicsi 
keze, lába • • •  Megviselt a lát
vány. A doktornő szólt rám: 
„Gizike legyen erós". Nehezen 
gyűrtem le a könnyeimet. 
Amikor a kicsit kivitték, las
san oldódott a hangulat. 

- Ezért van tehát a feljegy
zés a nyilvántartási könyvben : 
.,G. J . . . .  állapota változatlan. 
Az unoka betegsége befolyá
solja saját gyógyulását." 

Ml történt a látogatás után? 
- Munkatársunk kórházba 

került. Gyakran meglátogat
tam ott is. Persze nemcsak 

azért, mert az albizottság ve
zetője vagyok Ehhez a köte

lességérzet kevés. Szívből re
méltem, hogy valamiképpen 
tudunk segíteni az idős enfuer
nek, ha figyelemmel kísérjük 
sorsát. Most már rokkantsági 
nyugdíjas, de még mindig ösz
szeköttetést tartok a családdal. 
I ehet, hogy újra szükségük 
lesz valamire. 

Ez csak egy példa. Szükség 
esetén bizonyára hasonló lel
kiismeretességgel gondoskod
nak a többi betegről is. 

- Igen, így vagyunk min
den munkaképtelen társunk
kal. Azért írok néhány sort a 
látogatásokról, hogy nyoma 
maradjon, mit tapasztaltunk. 
Feljegyzéseim hasznosak ah• 
hoz, hogy feladatainkat meg
határozni, rögzíteni tudjam. 

- Szeretem ezt a munkát -
folytatta Gizik0. - Szépnek 
tartom. Jó az. ha se,:íthetü:tlc 
beteg tál"S,'linkon. Azt htszem 
- ez termés=etes. 

Pálinkás Kati 
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Életbe lépett az új' menetrend 
_(Folyta.tás az 1 .  oldal-ró!) 

Buda.pest-Moszlwa és Lenin
Of'oid között, a Tisza-expressz 
egész éven oit közlekedik. 

Az új menetrendben nyá
ron, hetenként háromszor, té
len hetenként kétszer, új köz
vetlen hálókocsijárat közleke
dik Moszkva-Budapest
Belgrá.d-Athén. között. A:z. új 
kocsijárat a Polónia-expresz
szel 0,05-kor indul Budapest
ről és következő nao, 10,30-
lmr érkezik AthérA>e. Ellen
irányban Athénból 20 órakor 
indul és másnap 4,13 érkezik 
Budapest-Keleti pályaudva:r
ra. 

A téli sport kedvelői szá
mára - új szolgáltatásként 
- december közepét.öl, feb
ruár közepéig közvetlen. fek
vőhelyes kocsi közlekedik 
Budapest-Zakopam,e között. 

A belföldi távolsági forga
lomban új viswnylatokra 
terjesztik k! a helyjegyes 
expresszvonati rendszert. Az 
Apafa-Nyíregyháza vonal
szakasz kettős vágányának 
megépítésével tovább javul 
S:z;abolcs megye expresszvona
ti összeköttetése. A Hajdú
expressz útvonalát Debrecen
től Záhonyig hoss-,:abbítják 
meg. (A Lill.afüred-e:cpressz 
megszű.iiik Nyfregyltáza-Zá
hon11 között.) A Hajdú-exp
resszvonattal közvetlen ko
csijárat közlekedik Debrece
nen át, Mátészalkára. 

A Borsod megyei igények
nek megfelelően, közvetlen 
kocsikkal, Sátoraljaújhelyt is 

bekapcsolják az expresszvo
nat-hálózatba. A Lillafüred
expressz 17,05-kor indul Bu
dapest-Keleti pályaudvarrol 
és Nyíregyházára 20,13 óra
kor, Sátoraljaújhelyre 20,38 
órakor érkezik. Ellenirány
ban Sátoraljaújhelyről 4,54-
kor, Nyíregyházáról 5,15 óra
kor indul és 8.30 órakor ér
kezik a Keletibe. 

A nyári főidényben a Ba
laton északi partján új exp
ressz-vonatpár, a Füred-exp
ressz közlekedik. 

Az új menetrendben to
vább csökken az éjszakai tá
volsági személyvonat-közleke
dés. Budapest-Mislwlc között 
a 420, Kelebia-Bu.dapest kö
zött a 919 szám.ú éjszakai 
távolsági személyvonat meg• 
szűnik. A Budapest-záhonyi 
1720-1719 számú éjszakai vo
natpár - megrövidített útvo
nalon - csak Budapest
Nyíregyháza között közleke
dik. A megszűnő éjszakai vo
natok helyett, kedvezőbb nap
pali vonatpárok közlekednek. 

Több menetrendi intézke
dés történt néhány �agy for
galmú vonalon, a távolsági 
közlekedés fokozatos meg
gyorsítására és új, áts-iállás 
nélküli összeköttetések létesí
tésére. Alapvető válto7.á.s lesz 
a Budapest-Miskolc-Nyír
egyháza. és Bu.dapest-Debre-

cen-Nyíre(l1/háza-Záhony 
vasútvonalak menetrendi szer
kezetében. Ezeken a vonala
kon az új menetrendet a tá
volsági és környék[ for�alom 
különválasztása, valamint a 

zóna-, illetve ingarendszerú 
közlekedés újabb kiszélesítése 
jellemzi. A zónarendszer1l 
közlekedés kiterjesztésével czz 
új menetrendben 15-42 pe,-
cig csökken a távolsági 110-
natok menett.arta.ma. 

A Diesel-vontatás és a zó
narendszerú közlekedés elő
nyei érvényesülnek a buda

pest-kelebiai vonal menet
rendjében is. A vonal menet
rendjének korszerűsítésével 
a távolsági személyvonatok 
átlagos utazási. sebessége 
35,8 km/óráról, 48,01 km/órára 
emelkedik, ami a 911 számú 
vonatnál 80 perc . menett.ar
tam-csökkentést jelent, de je
lentő,; a csökkenés a többi 
vonatnál is. 

A hét végi forgalom meg
gvorsítása érdekében szintén 
több viszonylatban történt in
tézkedés. 

A környéki forgalomban is 
tovább folytatódrl.k a korsze
rűsítés. A menetrendi inté'z
kedéseket a vontatás korsze
n'í.sítésével párhu:z:amosan ad
ták ki. Az új menetrendben 
a villamo<: vontatású ingavo
natokat Bu.da'Dest-Szob-Stu
rovó és Budapest-Cegléd
Szolnolc viszonylatokbaTJ. V43 
sorovitú villamos mozdonyok 
továbbítják. 

Az új beszerzésű M41 soro
zatú Diesel-mozdonvokkal 
megkezdődik a Budapest-Ve
resegyház-Vác közötti vonal 
fok07,atos djeselesítés:<>. (A 
tehen•on.atok menetrendválto
zásáról leaközelebbi lapunk
ban adunl, tájékozt.atást.). 

új „hang" Székesfehérvár állomáson 
Székesfehérvár állomáson 

az előcsarnokba belépők egy 
jókora transzparensen e1Jt ol
vashatják : Üdvözöljük kedt,es 
utasainkat! 

Megszólal a hangosan be-
52élő: 

- A pusztaszabolcsi sze
mélyvonat azonnal indul, szí
veskedjenek igyekezni a be
szállással. Kedves utasainknak 
kellemes utazást kívánunk. 

- A Nagykanizsáról érkező 
személvvon.at előreláthatóan 
tizenöt percet késik. Kérjük 
kedves utasaink szíves elné
zését. 

Az uclvariasság 

nem kerül pénzbe 

Fél éve csak, hogy Kovács 
István főtanácsos, állomásfó
nök elfoglalta hivatalát Szé
kesfehérváron. Tőle kérdez
zük: 

- Új iTányzat a MA V-nál? 
- Nem tagadom, szeret-

nénk, h.a utasaínk a vasúton 
otthon éreznék magukat 
válaswlja. Az utazás 
ugyanis mindig vesződséggel, 
bo6szúságokkal jár, miért ne 
igyekezzünk hát kellemesebbé 
tenni ? Apróságok ezek, pénz
be sem kerülnek. Udvarias 
magatartásunknak van biw
nyos nevE>ló célzata. A vasút
nak úgyis elég sok baja van 

vasutas élethivatásából ered 
az alkalmazik:odó képesség. 
Mindig oda menni és azt ten
ni, alwZ és amit a közösség ér
dekei kívánnak. Az állomásfő
nök Is - amellett, hogy szol
gálatát mindig példamutatóan 
látta � sokat tanult. A 
tisztképzőt munka közben vé
gezte el, azután felvették a 
Marxista-Leninista Esti Egye
temre, s az ottani három évet 
kettővel megtoldva, elvégezte 
a kétéves szakosítót. 

Közvetlen kapcsolat 

a beosztottakkal 

Ha valaki Kovács István ál
lomásfőnököt telefonon keresi, 
nagyon ritkán tudja irodájá
ban „elcsípni". Miért? 

- A vezetö, h.a valóban 
együtt akar élni és működni 
beosztottjaival, nem ülhet nap
hosszat az íróasztala mellett. 
Én naponta többször Is felke
resem az állomás szolgálati 
helyeit, igyekszem minden dol
gozót személyesen megismer
ni. Ilyenkor, beszélgetés köz
ben adják elő az emberek ké
réseiket, panaszaikat, elmond
ják gondjaikat. Ezek alapos is
merete nélkül nem lehet ve
zetni, helyesen dönteni, intéz
kedni . • •  

Székesfehérvár állomás 
hossza 3,5-4 kilométer, s he
lyenként a szélessége is meg
közelíti az egy kilométert. Na
ponta 130 személyvonat halad 
át az állomáson, és ezernél 
több teheI'kocsi kígyózik a vá
gányol;:on. Az itt 9olgozó vas
utasok tizenhat ipartelepet 
szolgálnak ki, s létszámuk -
csak a forgalomnál - mintegy 
hatszázra tehető. Ezzel függ 
össze, hogy Kovács István 
nemcsak az utasokl,al. h.anem 
elsösorban közvetlen beosztott
jai körében szeretné megte
remteni a minél közvetlenebb 
emberi kapcsolatot. 

- Nincs már helye a régi 
.,vasutas" vask,aJ,aposságn.ak -
mondja, s tulajdonképpen 
ugyanezt a vallomást éreztük 
a hangosbeszélő tájékoztató 
közleményéből is. 

Amit Székesfehérváron ta
pasztaltunk, annak valameny
nyi utas örül. Az udvarias, 
kedves hangot, a helyiségek és 
a vonatok fokozott tisztánta-r
tását, a figyelmességet awn
ban viszonozni kel1. Az utasok 
vegyék észre, hogy mind-ez az 
ő kényelmüket szolgálja, az ó 
egészségüket védi, egyszóval 
értük történik. 

Balogh József 

az utasokkal és viszont, az •----------------------------
utasoknak a vasúttal. Miért 
ne közelítenénk egymáshoz? 

Mindig a közösség 

érclekében 

Az állomásfónök huszonötö
dil� esztendeje dolgozik a vas
útnál. 1946-ban érettségizett, 
majd másfél évig a közgazda
sági egyetem hallgatója volt. 
Mivel azonban napszámos 
édesapja keresetéből nem fu
totta az egyetemi tartíttatásra, 
kenyér után kellett néznie. 

- Budapest Déli pályaudva
ra,-, lettem kocsifelíró, 1949-
ben, havi 300 forintért -
mondja. - 1950-től To1·bá
fJ1!on, Budaörsön, Tatabánya
Felsőn forgalmi szolgálatte
vőként dolgoztam. majd a bu
dapesti igazgatóságra kerül
tem me.netirány!tónak, illetve 
1963-65 között főmE>netirányí
tő voltam. 1965-ben lettem Al
másfüzitő állomásfőnöke, és 
onnan kerültem Fehérvárra, 
tavaly oktnberben. 

Nem életrajznak szántuk a 
fenti néhány sort. hanem an
•ak bizonyítására, hogy a jó 

C I K K Ü N K  N Y O M Á N ,  

Az erkölcsi elismerés 

anyagi megbecsüléssel járt 

A lapunk maius 21. számá
ban megjelent Patronálás -
szocialista módon című �ikk
ben dr. Faragó Istvánné, a 
Mozgássérültek Nevelőképző és 
Nevelő Intézetének gazdasági 
igazgatója név szerint méltat
ta a MAV Keleti Vontatási Fő
nökség Zrínyi Miklós szocia
lista brigádjában dolgozó vas
utasok társadalmi munkáját. 
amelyet az említett lntézetben 
végeztek. 

A napokban Goldgrube'I' Pál, 
a főnökség szakszervezeti bi
zottságának titkára arról érte
sítette szerkesztősé'!i.i n ket, 
hogy a cikk nyomán Tóth Já
nos vasútigazgató jutalnmban 
részesítette a brigád tagjait, s 
részükre a következő levE>let 
küldte: 

,,Kedves elvtársak! öröm-

mel értesültem arról, hogy 
eredményes gazdasági és kö
zösségi munkájuk mellett mi
lyen jelentős segítséget adtak 
a Mozgássérültek Nevelőképző 
és Nevelő Intézetének. A mttn
kaidön túl végzett társadalmi 
munkáért. önzetlen áldozatvál
talásukért mind az igazgatósáa, 
mind a magam nevében köszö
netemet fejezem ki. egyben a 
brigádtagokat 6500 forint juta
lomban részesítem." 

A bri,i;ád levélben válaszolt 
Tóth János va.'>útigazgatónak. 
h&'ll[Súlyozva, hogy segítőkész
ségüket a teljes önzetlenség 
vezérelte, mégis jólesett az el
ismerés. Ez szintén további 
helytállásra kötelezi a brigád
ba tartoeó vasutasokat. 

A D U N A K A N Y A R B A N  

A buda.pest-szobi fővonalon a Dömösi-átkelő térségében befejezéshez közelednek a pálya
szakasz korrekciós munkálata.!. A munkálatokban részt vevő vasutasok és katonák minden 
tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy az új menetrend életbe lépése után zavartalanul ké-
sés nélkül közlekedhessenek a vonatok. (Tenta György felvétele) 

Nagy erőpróba előtt 
a Balaton •• nyugati kapujában„ dolgozó ,•asutasok 

Tapolca forgalmas vasúti 
csomópontja évtizedek óta a 
Balaton nyugati kapuja, az 
északi part kiszolgálója. Az itt 
dolgozó kollektíva 1972. évi 
munkájáért Kiváló vasúti 
csomópont kitüntetést kapott. 
A vontatási főnökség 103,9 
százalékra te I jesí tette száz
elegyton na-kilométertervé t, s 
110.4 százalékra a fajlagos ön-
1,öltség! tervet. A személyvo
natok 97.8 százaléka menet
rendszerűen közlekedett. S az 
áruszállítási tonnatervet is 
maradéktalanul teljesítették. 
A sikerekben nagy része van 
a 37 szocialista brigádnak. 

A:- utasok ítélete 

idén 850 ezer tonna követ kell 
elszállítartunk a szomszédos 
bányál,ból az ország minden 
részébe. Ez egyben az1; is je
lenti, hogy a korszerűtlen ál
lo,láson még nagyobbak a 
gondok. Van olyan időszak, 
amikor minden vágányra 
i,-zükség van a hétből. A sze

déli part forgalmának zavar
talan biztosítására. A külön
vonatok kiállítása sem éri őket 
váratlanul a június 2-től szep
tember 8-ig tartó csúcsidőben. 

Sok múlik a szervezésen 

mélyforgalom érdekében A vonóerö többségét már 
ilyenkor gyorsan átdolgozzuk M 40-es Díesel-mozdonyok alaz állomási technológiát, és a kotják - újságolja Kapronczai tehervonatokat a wlahalápi János. _ Remélem, a nyáron iparvágányon állítják össze. ismét :z;avartalanul bonyolítjuk Ehhez természetesen a kőbá- le velük a forgalmat. A Diesel
nyák kooperációja, megértése állagot állandóan jó karban 
is szükséges. Ebből nincs tartjuk, s ebben elsósorban e1 h iány. A bányák irányonként szocia!ista brigádokra támaszcsoportosítva rakják a kocsi- kodunk. Karbantartó műbekat. így lehetővé válik a köz- lyünk ötödször nyerte el a vetlen iránvvonatok indítása sZO<'íalista üzemrész címet. az ország különböző részeibe. Edison villanyszerelő brigá-

Az elért eredményekről és A vontatási főnökség 1972- dunk pedig megkapta a MAV 
az ez évi tennivalókról Hárs- höz viszonyítva l6 százalékkal kiváló brigádja címet. Min
t•ölgyi István állomásfőnök- szárnyalta túl első negyedévi dent elkövetünk, hogy mun--
kel és Kapronczai János von- kánk jó szervezésével zavar-
tatási főnökkel beszélgettünk. előirányzatát. A nyári csúcs- t 1 . . f. 

- Az első negyedévben né- forgalom az ó számukra is �- es
 egyen a nvan orga-

mi lemaradásunk volt a S7.ál- nagy erőpróbát jelent. Két A múlt évi rnunkasikerek:
lítási tonna tervben, mert a személyvonat-párral többet kel kivívott elismerés az idén 
környék bányái kevés kocsit közlekedtetnek a tó északi is helytállásra kötelez! a ta
igényeltek - mondta Hárs- partján és alsó szakaszán, mint polcai csomópont valamennyi 
völgyi István. - A többi té�ye- tavaly. A pécsi igazgatóságot dolgozóját. 
ző azonos volt a tavalyival. is kisegítik személyzettel a Szelei Teréz 
Sót a személyszállító vonatait ---------------------------� valamivel pontosabban közle- , -
kedtek. Erre különösen büsz-
kék vagyunk, mert tudjuk, 
hogy az utazóközönség ezen, a 
kocsik ti.sztaságán és a 1,as
utasok magatartásán keresz
t.ül mond ítéletet a 1:asútról. 

Tapolcán a forgalmi szak
szolgálat átvette a kocsik ta
karít.ásá t a vontatástól Ezt 
abból a meggondolásból tet
ték, hogy a forgalom közvetle
nebbül foglalkozik a személy
kocsik közlekedtetésével. ;iob
ban ismeri a közvetlenül ható 
körülménveket, szorosabb a 
kapcsolata az utazóközönség
i,:el. A peronok, várótermek 
és a kocsik takarítói most egy 
brigádba tartoznak. Az egy
,;éges iránvítás mindenképnen 
hasznos lesz. Budaoest-Déli 
oályaudvar átépítése �iatt át
vesznek tennivalókat a buda
pesti io:a:r.gatóságtól is. 

- Mint ismeretes. a nyári 
forgalom hal.almas feladatokat 
ró ránk - folytatja az állo
másfőnök. - A n,·ári forga
lomban naponta 65-70 sze
lJJélyvonatot fogadunk és indí
tunk. Szerelvénvenként 800-
1000 ember utazik. Mindehhez 
csuoán hét fogadóvágány áli 
a rendelkezésünkre. úgy, ·hogy 
ezeken még az áruszállítást ts 
le kell bonyolítanunk. Nehéz 
hel11zetben ,,agyunk. de mtnt 
eddiq. ezntán is mindig szá
míthatnak ,-ánk feletteseink. 

Ha kevés a liét vágány ... 

A második negyedévben az 
áru zállitásban is jaYulnak az 
eredmények. Belépett a Ne
mesgulácsi Ásványbánya Vál
lalat napl 800-1000 tonnás 
igénvével. Azonkívül a Za.t,i
liaM.i,i As:zfaltútéoítö Vállalat 
ls jó partnernek ígérkezik. Az 

BALATONBOGLÁR ÁLLOMÁSON 

felkészültek a nyári forgalomra 
Balatonboglár áll;máson 

ha,·madik éve tart az építke
zés. A k0rszerűsítési munká
uitokat a vágányok átépítésé
vel kezdték, majd sz.igetpero.'l 
létesült a fővágányok között, 
Megépült a dom;nó rendszerű 
biztosító berendezés és elké
szült az új aluljáró rendszer. 
Tavaly felszerelték a modem 
világítótesteket, így biztonsá
gosabb éJszakánként is a tola
tás. rakodás, illetve a gyalogos 
kö7.leke<lés. 

Igaz, az áruforgalmat jelen
leg még Fonyód állomás bo
nyolítja, de a közeljövőben 
Balatonboglár ismét átáll a 
teljes áruforgalomra. Napi 
30-40 leadási és 10-15 fel
adási kocsira S7..ámítának a 
bo,,-Jári vasutasok. 

Mindezeket Lakos István fő
felügyelő, a szakszervezeti bi-
7..0ttság elnöki tisztét is betöltő 
árupénztáros újságolta. 

Jelenlea tizenkilencen 
dolgozunk az állomáson -
magyarázta -. de csalt két 30 
éven aluli fiatalember van 
köztünk. A robbiek két-há
rom évtizedes szol,E!álati idővel 
rendelkeznek. Babay László 
állomásfőnök pedig már a 40. 
szolgálati évét ,tapossa, s en
nek a négy évtizednek a felét 
jelenl.,,gi beosztásában. itt 
hel.vben töltötte. Jó vasutas, 
aa-.dag tapaszta!atol,kal fel
vértezett szakember . . .  

A nemsok>lr,, keulódó nvári 
szemnra. a felkészülésre tere
lődött a szó. 

- Legnagyobb szállítónk Cl 
Balatonboglári Állami Gazda
ság. Naponta átlagosan 6-7 
vagon palackozott bort küld 
exportra, nyáron pedig renge
teg gyümölcsöt is. Leadásnál 
a FÜSZÉRT, a TÜZÉP, és a 
sörgyárak helyi kirendeltségé
nek képviselői a leggyakoribb 
partnereink. A nyári hónapok 
legnehezebb munkáját mégis 
a személyforgalom adja, hi
szen balatond állomás ez . . .  

Bogláron 12 nagy üdülő van. 
ezenkívül 3 gyermeküdülő, 
nem is szólva a magánszállá
sokról, amelyel{ többségét kül• 
földiek veszik igénybe. 

- Allomcjsu.nk több dolgo
zója beszéli a német és 11 
szlá.v nyelveket, így a közvet
len, hivatalos é1·intkezés köz• 
ben iger..csak elbodogultak 
vendégeinkkel - jegyzi meg 
Lako,s fófelügveló. A 
nvelvtudás azonban nem min• 
den, ahhoz még szükséges a 
szocialista brigádtagok helyt• 
állása is. 

A forgalmi dolgozók biri• 
gádja 11 tagú, a kereskedelmi 
do.lgozóké 5 főből áll. Mát' 
többször érdemeltélk :h"i a bri• 
gádmozgalom kitüntetéseit l!I 
részük volt 1971-ben az ' él• 
üzem cím megszerzésében is.. 
Az elért eredmények most is 
kötelezik ő1:et. és természete
i,en az állomás konszerúsítéSI! 
ugyancsak megteremtette • 
még jobb munka feltételeit. 

Zoltai Z. Andráa 



l\fAGYAR VASUTAS 

Megoldatlan szo,iális problémák 
Kiskunfélegyháza állomáson 

Várva várt 
újítás 

Gál Gyula szaktechnikus és 
Baláska Ferenc villanyszerelő 
a záhonyi pályafenntarási 
főnökséghez tartozó kisegítő 
üzem dolgozóinak, munkájuk 
könnyítése végett elektromos 
círokvágó gépet szerkesztett. A 
csökkent munkaképességű dol
gozók részére létrehozott 
üzemben ezzel az újítással va
lamennyi, a cirokseprú gyártá
sához szükséges munkafolya
matot gépesítettek. 

Az új elllő és második vá
gányt építik jelenleg Kiskun
féle1111háza állomáson, de ké
szül a négy tárolóvágány is a 
személykocsik elhelyezésére. 
Ezeket korszerű tisztító- és 
mosóberendezésekkel is felsze
relik majd. A jövo hónapban 
azután a rekonstrukció újabb 
fázisa veszi kezdetét Kiskun
félegyházán - ahol egyébként 
városszerte ugyancsak nagy 
építkezések folynak - mert 
megkezdik a nagyobb fényerőt 
biztosító térvilágítás kiépíté
sét, valamint az új integra-do
minó berendezés gépházának 
alapozásához is hozzáfognak. 

Mindezek a fejlődés biztató 
jelei, ígéretei. 

- Már többek is annál -
fogadott a főnöki irodában 
Miklós László, Kiskunfélegy
háza állomásfőnöke. - Közel 
másfél éve használjuk a kis
gurítónkat, a.melyhez négy 
irányvágány tartozik. Az 1970 
augusztusában állomásunkon 
meg'kezd.ett beruházás, amelyre 
eredetileg 180 millió forintot 
irányoztak elő, szolgálati he
lyünk fejlődését hozza, ez két
ségtelen. 

A szociális 
létesítményt 

ldhúzták a programból 

termeit szürkére festett öltöző
szekrényekkel búiorozták be. 

- Ki kellett ürítenünk a 

kultúrházat, hogy valahol el 
tudjuk helyezni vonatkísérő
ink, kocsirendezőink öltöző

szekrényeit. Még így is nagy a 
zsúfoltság és a fürdőt nélkü
lözniök kell dolgozóinknak -
mondotta. - Az itt kialakított 
női és férfiöltözőben két-két 
mosdót helyeztünk el, de me
legvfz nincs. 

Az állomás egyéb területe
m, az irodákban még nagyobb 
zsúfoltsággal talál-kozhatunk. 
A forgalmi irodában dolgozók 
is közösen használnak egy-egy 
öltözőszekrényt. Bács Józsefné, 
az átmenesztő például két ko
csifelírónővel közösen használ 
egy szekrényt. - De az ilyes
mi itt már meg:<;zokott dolog, 
s a kiskunfélegyházi vasuta
sok - dicséretükre Jegyen 
mondva fegyelmezetten, 
mondhatnánk zokszó nélkül 
alkalmazkodnak a szűkös vi
szonyokhoz. 

- Nagyon nehéz hel11zetben 
vagyunk, még a könyvtárun
kat sem tudjuk működtetni -
folytatta az szb-1:itk.ár. - Kö

zel kétszáz nyugdíjas vasuta
sunk is rendszeresen bejárt a 
kultúrházba. Ök is teljesen kí
szoroitak tőlünk, s ezt joggal 
sérelmezik. Szerintünk a szo
ciális épület beruházásait nem 
lett volna szabad leállítani . .• 

De mindezekkel még nem 
zártuk le a kiskunfélegyházi 
helyiségproblémák sorát. Nem 
tudnak megfelelő tartózkodási 
helyet biztosítani például az 
itt rövidebb ideig várakozó 
motorvezetőknek, vonatkísé
rőknek. A váróteremben, nyá
ron a peronon ők is tartózkod
hatnak ... 

Végezetül ide kívánkozik 
még a párttitkár, Tóth Mihály 
egy megjegyzése vagy inkább 
kérdése: 

- A korábbi években, ami
kor állomásunk rekonstruk
ciója még csak hőn óhajtott 
terv volt, a szociális hiányokat 
kifogásoló dolgozóinkat azzal 
nyugtattuk, hogy türelem, jön 
a beruházás és minden meg
oldódik. Mit mondjunk most, 
amikor a beruházás éppen a 
szociális hiányokat nem orvo
solja? 

L. ;J. 

Eddig hagyományos módon, 
kézi erővel végezték a ci.ok
seprú vágását, ami a dolgozók 
munkaerejét nagy mértékben 
igénybe vette. Az újítás révtn 
az anyag időben történő előké
szítésével munkaerőt is meg
takarítanak. 

Az elektromos meghajtású 
gép áttétel közbeiktatásával 
30 fokos szögben ferdén beál
lított körben forgó kést mozgat. 
Indítását és leállítását elektro
mos lábkapcsolással végzik. Az 
üzembe helyezés.,;el egyidőben 
elkészült a kezelési uta ítás, 
valamint a munkavédelmi elő
írás is. 

E Zs. 

Szegedi fiatalok vetélkedője 

a X. VIT tiszteletére 
Ők díjként jutalomtárgyakat 
kaptak, ezenkívül a verseny 
valamennyi részvevője elnyer
te a X. VIT-re emlékeztető 
diszoklevelet. 

1973. JÚNIUS 4. 

A szolnoki „Pagoda" 

A Szolnok állomás korszerűsítését végzo építők már az utolsó 
simításokat végzik az új rendelkezö központ épületén, amelyet 
a vasutasok - híven régi szokásukhoz - el is ,,kereszteltek", 

A korszerű Irányítótornyot Pagodának nevezik. 
(Tenta György felvétele) 

- Nem fájna a mi fejünk -
jegyezte meg Tóth Mihály 
párttitkár, kereskedelmi állo
másfőnök-helyettes -, ha állo
másunk rekonstrukciója az 
eredeti tervek szerint meg is 
valósulna. De, sajnos, éppen a 

legfontosabbat, a szociális lé
tesítményt húzták ki a beru
házási programból. Legalábbis 
egyelőre ... 

Ugyancsak megoldatlan szo
ciális problémát jelent Kis
kunfélegyháza állomáson az 
elavult üzemi konyha. Itt csak 
120 személyre főzhetnének, de 
az étkezési létszám már közel 
jár a kétszázhoz. A szegedi 
igazgatóság segítségével most 
végre eljutottak odáig, hogy 
nagyobb raktár és megfelelő 
előkészítő helyiségek készülje
nek a konyhának. külön és 
zuhanyozó az ott dolgozóknak. 

Tizenöt szegedi vasutas 
KISZ-szervezet fiataljai ren
deztek vetélkedőt a X. Világ
if júságl Találkozó tiszteletére. 
A helyileg megtartott verse
nyekről hat csapat jutott a 
Petőfi Sándor Múvelődési Ott----------------------------------------

Kiskunfélegyháza állomás 
fejlesztését a csomópont sze
repe, növekvő forgalma indo
kolja. Amíg 1967-ben naponta 
átlagosan 111 vonat közleke
dett itt, és 508 kocsi fordult 
meg az állomáson, az idén 
már napi átlagban 139 közle
kedő vonatjuk van, és 852-Te 
növekedett a kocsik száma. 
Amiért pedig Kiskunfélegyhá
za állomás új szociális létesít
ményének megépítése is na
gyon indokolt, az a létszám
emelésben, az utánpótlás ne
velésében elért kiemelkedő 
eredményük. 

- Igazgatóságunk létszám
feltöltési igényeinek megfelelő
en az utóbbi öt év során 116 
dolgozóval növeltük állomá-

„Mit mondiunk 
most?" 

Az igazgatóság, látva a fél
egyháziak szorult helyzetét, 
márciusban egy barakképület
tel sietett a segítségükre. Eb
ben kapott helyet az oktató
terem is, ahol azonban egy
szerre csak 35 dolgozót tudnak 
leültetni. Ha több embert kell 
egyidejűleg oktatni. az ebéd
lőt veszik igénybe, bár ez sza
bálytalan. 

honban rendezett dóntóbe. 
A 3-3 tagú csapatok a ko

rábbi helyezések alapján Sze
ged állomás, a vontatás, a 
szertár, a számviteli főnök
ség és az Igazgatóság fiataljai 
közül kerültek ki. A vetélke
dő döntőjének színvonalát -
a kellő felkészültségen kívül 
- a minden apró részletig ki
terjedő forgatókönyv biztosí
totta, amelyet Hideg Anna
mária és Kollár Ilona, az 
igazgatósági KISZ-szervezet 
tagjai, a személrdíjszabási és 
menetkedvezményi csoport 
dolgozói állítottak össze. A 
zsüri elnöki tisztét M ár-i Sán
dor, a városi KISZ-bizottság 
tagja töltötte be. 

A mindvégig izgalmas, ér
dekes küzdelemből a vontatá
si főnökség csapata került ki 
győztesen. Második helyen 
Szeged állomás végzett, míg 
a har-nadik helyezést az igaz
gatóság! csapat szerezte meg. 

A JÓ MUNKAHELYI LÉGKÖR TITKA: 

a megváltozott munkakörültnények 
Keresve sem lehetne jobb 

példát találni arra a szembe
túnő változásra, amit a Fa
anyagvédelmi és Fatelítő Vál
lalat püspökladányi üzemében 
látni. Az élet- és munkakö
rülmények kedvező változása, 
á múszaki és a kereseti, vala
ml nt a szociális viszonyok 
együttes fejlődése a jellemző 
az üzemre. 

Korszerü gépek a fatéren 
- A vállalatnak erre a leg

régibb telepére még néhány 
éve túlnyomórészt a század 
eleji munkamódszerek, a ne
héz testi munka voltak jel-

lemzők - mondja - Bárczi 
Imre üzemvezető. 

- Bizony még a fiatalab
bak is emlékeznek rá. hogy 
nem is olyan régen, volt aki 
a saját test úlyánál nehezebb 
talpfákat cipelt - szól közbe, 
Birinyi József fatéri csoport
vezető. - Most pályán mozgó 
na.gy bakdaru, egy 6 tonnás 
Panther-daro, egy dömper
vázra épített marko!ószerkeze
tes Hiab-emeló, két homlok
villás, meg egy oldalvillás 
targonca végzi ezt a munkát, 
az ember segédletével, irá
nyításával. Széles, erős, új 
betonutak könnyítik meg 
az anyagmozgatást. 

Szilágyi Sándorné fiatal
asszony, Szabó Imréné parket
tagyártó brigádjának a tagja 
mondja: 

- Hét esztendeje kerültem 
az üzembe, a hét évből hár
mat, a gyermekgondozási se
gély jóvoltából, otthon töltöt
tem kisgyermekemmel. Ami
kor nemrég visszajöttem, alig 
ismertem rá az üzemre, annyi 
minden megváltozott itt. A 

legnagyobb változás az új öl
töző-mosdó. A régi szúk kiJ 

öltözőben csak arra volt le
hetőség, hogy munka után, 
úgy-ahogy rendbe hozzuk ma
gunkat. Most valósággal újjá
születünk a zuhany alatt. 

sunk létszámát - mondotta
.-

-----------------------------------------
Miklós László. - Dolgozóink 

Mogyorósi Béla darukötözó 
és társai Vona Ferenc, Ka
szás Márton az ezekkel a vál
tozásokkal csaknem egyidejű
leg végrehajtott korszerűsíté
seket említik, amelyek a kor
szerú technika, a nehéz testi 
munka megszüntetése mellett, 
lehetővé teszik, hogy - mint 
mondják - a dolgozó a 
nyolcórás műszak bármely 
percében embernek ére;i;hes�e 
magát, olyannak, akiről mél
tóképpen gondoskodnak. 

Szabó Lajos, a Gagarinról 
elnevezett, kétszeres arany
érmes pántoló szocialista bri
gád vezetője nemrég építette 
fel családi házát, de fürdó• 
szoba még nincs benne. 

megbecsülésének fontos része, 
hogy megfelelően gondoskod
junk jogos szociális igényeik
ről. Nem vet jó fényt ebbeLi 
tevékenységünkre, hogy kocsi
f'endezőink, fékezőink nem 
tudnak rendesen tisztálkodni 
munkájuk végeztével. A szo
ciális ellátást illetően tényleg 
csak a minimumot tudjuk biz
tosítani részükre, de azt is 
igen nehéz körülmények kö
zött. 

Közismertek a beruházások 
átmeneti korlátozásának nép
gazdasági szintű követelmé
nye!, melyek kihatnak a vasút 
fejlődésére is. Megértik a kor
látozások szükségszerűségét 
Kiskunfélegyházán is, de ki 
tudná azt meggyőző érvekkel 
elmondani nekik, hogy a vas
út beruházási feszültségei ép
pen azáltal oldódnak meg, ha 
szárnyépület nélkül - ahol a 

azociálís létesitmények kaptak 
volna helyet - építik meg új 
űzemépületüket? Joggal teszik 
fel a kérdést: .,Talán nem le
hetne másutt megtakarítani a 
mi szociális létesftményünkhöz 
szükséges pénzt?" - De te
gyük hozzá mindjárt: enyhén 
szólva furcsa, hogy éppen a 
szociális részt találták elhagy
hatónak a kiskunfélegyházi be
ruházásnál ... 

Öltöző a kultúrházban 
A problémákat azonban ott 

kell megoldani. ahol jelent
keznek. Kiskunfélegyháza ál
lomás vezetői ezért igyekeznek 
mindent megtenni az itteni 
vasutas dolgozók érdekében. 

Hatvani Lajos: a szakszerve-
2etl bizottság titkára me,m,u
tatta kultúrházukat, amelynek 

Augusztusban ·átadás ... 
Lábatlan állomáson száműzik a mostoha körülményeket 

Lábatlan állomás feltúrt 
hangyabolyhoz hasonlítható 
területén Környei Mihály ál
lomásfőnök és Pándi Zoltán 
szb-titkár kalauzol végig. A 
vasutasnapon átadásra ke
rülő szociális létesítmény 
már tető alatt van. Az új 
épület hideg-meleg vize, fe
kete-fehér öltözője, modern 
ebédlője az állomás 56 tagú 
kollektívájának munkahelyi 
körülményeit javítja majd. 

Növekvő forgalom 
,; 

- Amint látja, nagyon is 
ránk fér ez a bővítés 
mondja Környei Mihály, s 
a raktárba vezet, ahol már 
lebontották a válaszfalakat. A 
még egyetlen ép, kétszer há
rom lépésnyi szobában né
gyen zsúfolódnak össze. Mind
egyi!,ük fontos munkakört lát 
el, s az ügyfeleket is itt fo
gadják. 

- Az augusztusra igért át
adás után végre az ő problé
máik is megoldódnak - só
hajt az szb-titkár. - Négy 
új irodahelyiségben dolgoz
hatnak végre nyugodtan, s 
itt kap külön szobát az állo
másfőnök is. aki szintén ne
gye,· -,,agával húzódik meg 
az állomásépületben. 

Beszélgetésünket a „főnöki 
iroda" egyik íróasztalánál ki
szorított parányi helyen foly
tatjuk. Környei Mihály leg-

utóbbi jelentésének másolatát 
veszi elő a fiókból, s a szám
adatokat mutatja, amelyek 
meglepően jó gazdasági ered
ményekről tanúskodnak. 

Ennek a mostoha körül
mények között dolgozó, Lá
batlan-felsőt és az Eternit
gyárat is kiszolgáló állomás
nak le- és feladási forgalma 
1972-ben pontosan 1483 ko
csival volt több, mint 1971-
ben. Az idén pedig csupán 
a rohamosan fejlődő Eter
ni tgyár forgalma - a má
sodik félévben - 30 kocsiról 
70--$0 kocsira nő naponta. 

A brigádéletet 

feltámasztani! 

Külön említésre méltó, hogy 
a környező vállalatok felszívó 
hatásának következménye
ként állandóan csökkentett 
létszámmal teljesítik fel
adataikat a vasu tasak. 

Ezzel kapcsolatban az szb
titkár őszintén elmondotta, 
hogy az emberek hangulatát 
kedvezőtlenül befolyásolják a 
rossz munkakörülmények. 
Többek között az is. hogy a 
termelési tanácskozásokat, a 
különböző értekezleteket, gyú
léseket, politikai és szak
mai összejöveteleket évtize
dek óta a váróteremben kény
telenek megtartani. Az sem 
valami lelkesítő. hogy lavór
ban kell tisztálkodni, vagy 

hogy a kocsirendezők közbe
váltás, tehát szabadnap nél
kül dolgoznak. Az oly régen 
igényelt Diesel-mozdony sem 
váltotta még fel a múzeumba 
való 326-os to!a tómozdonyt. 
Bár a keresetre senki sem 
panaszkodhat, a brigádmoz
galmat, a munkaversenyt ha

lottaiból szeretnék feltámasz
tani az állomás dolgozói, Kör
nyei Mihály állomásfőnökkel 
az élen. 

- Reméljük - jegyezte 
meg Pándi Zoltán -, hogy 
az átalakított raktárépület, az 
új szociális helyiségek, nem 
utolsósorban a nálunk mind
össze december óta szolgála
tot teljesítő, az emberek köz
érzetét minden erővel javí
tani akaró állomásfőnök sze

mélye megváltoztatják majd 
állomásunk pillanatnyilag még 
.,mostoha gyerek" státuszát. 

Hogyan tovább? 

Amit pedig Lábatlan ál
lomás dolgozói addig tehet
nek és tesznek is: tartják 
munkájuk eddigi színvonalát. 
De már fontolgatják, hogy 
a majdani jobb körülmé
nyek között hogyan lehet az 
egyénileg jelenleg is jól dol
gozó vasutasokból előbb
utóbb egy még jobban dol
gozó, egymást becsülő, ösz

szetartó szocialista közössé
get kovácsolni. 

L. Simon Zsuzsa 

Hogy mire gondolnak? Töb
bek között arra, hogy példá
ul az „illemhelynek" csúfolt 
régi alkalmatosságok helyén 
most fehér csempés, villany
bojlerral, folyékony szappan
nal, kézszárítóval ellátott hi
deg-melegvizes. modern, tiszta 
W. C.-k épültek, no meg arra, 
hogy az ugyancsak hasonlóan 
felszerelt tágas melegedóket 
nemcsak mostoha időjárásban 
használhatják, hanem bármi
kor, bárki. aki tiszta asztal
nál, kényelmesen akarja el
fogyasztani hazulról hozott 
ebédjét. 

Amire a nők büszkék 
Az iPari műhelyekben, a 

gépek mellett sok mosolygós 
arcú nődolgozó szorgoskodik. 
A parkettüzemben nemcsak 
azért mosolyognak, mert a la
dányi lányok-asszonyok va
lamennyien barátságosak, ha
nem azért is, mert a rakodó
lap- és rinfúzagyártó múhe!y
ből, a régi baraképületből eb
be a tágas. világos, tiszta. jól 
felszerelt új múhelybe kerül
tek. 

Az üzemben, különösen a 
nők, a múlt év végén átadott 
korszerú öltöző-mosdéra 
büszkék. 

- Most már én is azon le• 
szek, hogy legyen fürdőszo
bánk, mert itt belekóstoltam 
a tusolásba, s látom. hogy va
lóságos áldás. felüdíti az em
bert - mondja. 

Oláh József, a talpfate!ít6 
üzemrész kazán!útóje: - Nem 
a legtisztább munka a miénk, 
de ezután könnvebben visel
jük, mert van fÜrdőnk, feke
te-fehér öltözőnk. ahol meg• 
tisztálkodhatunk és átöltöz• 
hetünk munka után 

Mint a szemük fényére ... 
Zagyva La;ossal, a parket

taüzem gépbeállítójával, mát 
múszak után, az öltözőben 
akadtunk össze. Megfürdött, 
meg is borotválkozott, átöltö
zött jól szabott utcai öltö
nyébe és úgy indult haza. 

Schieszler János, az épület 
gondnoka és takarító brigád
jának vezetője, a dolgozókat 
dicséri: mint a szemük fé
nyére, úgy u!gyá:zunk az ú; 
szociális létesítmény épségé
re, tisztaságára. Amióta elké
,;zült, a legkisebb rongálás 
sem fordult elő benne. 

Amikor a műszak leteltével' 
búcsúzunk az üzemtől, éppen 
egy sereg színes ruhába öltö
zött asszony és lány érke,Jlt 
az öltöző felől a kerékpártá
rolóhoz. Az egyik ránk kö
szön. Ki lehet az? 

Szilágyiné, akivel a:z imént 
a park€ttaüzemben beszéltünk, 

!gy elegáns'ln. átöltözve 
e,iészen más. mint a múhel}'
ben volt, kék munkaköpeny-
ben. Szász Ferenc 



MAGYAR VASUTAS 

Huszonöt 
, 

eves ari úttörővasút 
EDDIG 17 MILLIÓ UTAST SZÁLLÍTOTTAK A KISVASÚT SZERELVÉNYEI 

A hároméves terv első esz
tendejében - amikor még a 
vasútvonalak, hidak, gyárak, 
laltóházak háború utáni újjá
építese szerepelt a legfonto
sabb feladatok között -, már 
megérlelődött az a gondolat, 
hogy az úttörőmozgalom kere
tében gyermekek szabályozta 
kis kisvasutat - úttörővasu
tat - kellene építeni. 

„A hegyen 
vagy a szigeten?·· 

A gondolatot tett követte. 
Vasutas küldöttség utazott a 
Szovjetunióba, hogy ezzel 
)mpcsolatos tapasztalatokat 
srerezzen. A küldöttség tag
jai valóban gazdag tapaszta
latokkal tértek haza. 

- Legyen tehát úttör6vas
útunk - hangwit el a döntés. 
- Igen, de hol? .•• - adódott 
az újabb kérdés. 

Az elsö választás a Margit
szigetre esett. Azután csakha
mar úgy határoztak, hogy a 
gyermekek szórakoztatása, ne
velése párosuljon a vasút 
céljainak segítésével, a turiz
mus szolgálatával, Budapest 
szépségének, a környező he
gyeknek megismertetésével 
Emellett szólt, hogy Csillebér
cen o.kkor már elkezdték AZ 
úttörőráros építését. 

A Széchenyi hegytől a Hú
t>ös�•ö!gyig terjedő 11,7 km 
hosszú, keskeny nyomközű va
sút terveit az út- és Vasútter
vező Intézet készítette. 

A oosút építését 1948. ápri• 
1is 11-én kezdték el a. Hegy
hát és a R.ege utcák ta'!álko
:::ásánál. Ifjúsági brigádok, 
gyakorlott vasúti pályamun
kások és mérnökök !Ol(tak 
össze, hogy legyőzzék a nehéz 
terepet. A napestig ,;sszhang
zó csákányoknak a felső
triászkori alapokon nyugvó 
mészkőkép-zódmények Is en
gedelmeskedni kényszerültek. 
Az évszázados fák azonban 
megannyi érzelmi problémát 
okoztak. Nem volt könnya a 
természetvédelem. az éss7.E'rú• 
ség és a gazclaságoo vona1v� 
:r.etél érdekeit összehangolni. 

Mégis sikerült! ... 

A nevelés eszköze 
Az építés három szakaszban 

történt. Az első szakaszt -
Széchenyi-hegy és Előre á1lo
mások kö?.ött már 1948. július 
31-én megnyitották a forga
lom számára. Az építés foly
tatódott. A pálya harmadik, 
legnehezebb szakaszával, 1950 
nyarán készültek el az épí
tők. Csupán az ala!!Út elké
FZítése 16 OOO munkaórát vett 
igénybe. 

A Tásrasúton gózös �•ontot
ta az e!só szerelt·ényeket, 
majd a Ganz-MAVAG dolgo
zói felajánlották a BC 0001 
számú, maguk készítette Die
�el-mozdonyt. Ez a mozdony 
jelenleg a dunaújvárosi úttö
rövasúton üzemel, a. 25 ét•es 
bado.pesti úttöröt-asúton pe
dig már egészen korszerü, 
Románíából nemréo vásárolt. 
450 lóerő• Die•el-hidraulíkus 
mozdonyok tot•ábbltják a. vo
'M.tokat. 

A jubih\ló vasút néps7Prű
�égére jellemző. hogy 1948-
ban, több mint negyedmillió 

fesztiválon, vagy azzal, hogy 
az úttörővasutasok patronál
ják a Vakok Intézetét, segít
séget nyújtva az ottani úttö· 
rőmunká.hoz. Szoros kapcso
latot tartanak az NDK és más 
szocialista országok úttöróivel. 

E.gy 25 évvel ezelőtt! felvétel az űtt.örővasúton épülő Előre 
állomásról 

Minderről sokkal többet 
mond az úttörővasút vendég
könyve, amelynek egyik lap
ján Ságvári Endre édesanyja, 
.,Ságvári néni" aláírással szív
szorongatóan szép emlékezte
tő és köszöntő sorokat jegy
zett be. Máshol olasz, fran
cia, japán, szovjet, angol, bol
gár, csehszlovák, egyiptomi, 
kínai, iráni vendégek méltat
ják az Itt látottakat, akárcsak 
Lucienne Bayer, a világhirú 
francia énekesnő, aki ezt írta 
a vendégkönyvbe: .,Bravó/ 
Gratulctlok/ Hiszen ez olyan 
csodálatos!" utast szállított. A következő 

évben már 769 ezer utas vet
te igénybe. Az utasok száma 
azóta 17 millióra emelkedett. 
Csodálói között igen sok a 
külföldi. 

Számunkra aoonban az út
törővasút nemcsak érdekes,;ég, 
idegenforgalmi nevezet�ség. 
Sokkal több annál ... Gyer
mekeink nevelését, egyben 
szórakozását is előseg!tó in
tézmény, az úttörőmozgalom 
céljainak szolgálatában. Jogos 
büszkeséggel á llapíthat;iuk 
meg, hogy csaknem 8000 álta• 
lános iskolás gyermeket net·eit 
eddíg a uasút a munka s;,e
retetére, helytállásra. 

A .Mo.gyarország cfmG heti
lap május 20-i számában ol
vashatjuk többek között, hogy 
., ... az egykori, 15-20-25 év 
elóttl úttörőva:;uta..ok közli! jó 
néhányan akadtak, akiknek a 
nevét azóta megismerte az or
szág, s akik a vasútnál vagy 
más munkaterületeken tölte
nek be ma fontos posztokat. 
úttörővasutasként indult el 
pályáján többek között 
Haumann Péter színművész 
Tarnai János egyetemi tanár, 
Illés Lajos és Pásztori Zol
tán, az Illés-fele beat-együt
tes tagjai. A névsort még 
hosszan lehetne folytatni ta-
nárokkal, vasútiga$tósági 
vezetőkkel, állomásfönökök-
kel, forgalmi szogálattevőkkel 
és másokkal ... " 

Igaz, az úttörővasút! szol
gálatnak, a szép és érdekes 
munkának megvannak az elő
feltételei. Mindenekewtt 4-es 
tanulmányi eredmény Is az 
iskola úttörőcsapatának jat'as
lata szükséges ahhoz, hogy va
laki úttörót-asutas lehessen. A 
négyhónapos tan!olyam után 
a gyerekek havonta kétszer 
öltik fel az egyenruhát. Ekkor 
vasúti és postai szolgálatot 
látnak el: váltókat állítanak, 
forgalmat 57.abályoznak, pénz
tárt kezelnek. jegyvizsl(álóként 
utaznak. Sokan közülük ef!Y 
életre szóló barátságot kötnek 
a közlekedé&.;el. 

Bejegyzések 
a vendégkönyvben 

t!asút számos eredménnyel. 
Hogy például 3:5 tagú énekka
ra sikeresen szerepelt a 
Moszkvában rendezett kórus-

S igaza van ... 

Gergely Jó7.Sel 

A japán szalcszervezelek 

lavaszi hadjárala 
1955 ÓW minden év elején Ax április 27-i országos 

a haladó szak.szervezetek sztrájk miatt csaknem telje• 
SHUNTO-t, úgynevezett tat•o.• sen leállt az ország közleke
szi hadjáratot indítanak Ja- dése. AJ.ltak a világ leggyor
pánban, gazdasági, politikai sabb vonatai, a konténerek 
céljaik megvalósitásáért. A tízezreit szállító tehervonatok, 
harc irányítója a 4,3 millló 
tagot számláló Japán Szak- gépjárművek. Több mint 30 

szert'ezetek Főtanácsa (SO· mmió utast érintett a sztrájk, 
HYO), amellyel egyúttmükö- amelyet a kormány egyébként 
dik a másfél núllio.-; Függet- t!legálisn,ak kiáltott ki. A fel
len Szak.szen·ezetek Összekötő dühödött utazóközönség, elsó
Tanácsa, a CSURITSU RO- sorban a munkába menők, 38 
REN h;. A jobboldali beállí- helyen támadták meg az állo
tottságú, az osztály-együttmű- mások sx.emélyzetét és beren
ködé,·t hangoztató S'Lllkszerve-
zetl központnak, a DOMEI- dezéseit. (Japánban nem lehet 

nek 2,5 milliós tagságából is elkésni a munkahelyről). 
- bár maga a DOMEI nem Az állami és a magánvasu
működik együtt a fenti két t,ak szervezett dolgozói, akik 
szervezettel - az egyszerú a legjobban szervezett és poliszakszervereti tagok tízezrei t.ikailag is legfelkészültebb vesznek részt a üzdelemh� dolgozók közé tartoznak, vé-

Japánban ma a szak.szerve- gül 1s elérték, hogy a kor
zeti mozgalom különböző po- mány képviselői sztrá:ikjogalk 
lítikai pártok befolyása alatt 
áll, s ez természetszerúleg kérdése megvitatása ügyében 

akadályo?.za egységes fellépé- fogadják a szakszervezetek 

süket a kormánnyal, a mun- küldötteit. Ezen joguk klvívá
káltatókkal szemben. A ta- sa azonban minden bizonnyal 
uaszi harc során azonban még sok-sok áldozatot kíván 
ezek az ideológiai vé!emé-n11• a vasutas dolgoz.óktól Bér
különbségek háttérbe szorul- emeléseik azonl>an az évente 
Mk, s nagyobb fontosságot átlag 10 százalékoo áremel
kap az egységes fellépés irán- kedéssel aligha tudnak huza
t! igény. mos ideig lépést tartani. 

Az Idén is 8 millió kllrlil Az ország gazdasági helyze-
tének alakulása, a dolgozók mozgott a SHUNTO-ban részt politikai érdeklődésének fovevók száma. A gazdasági, po-

litikai célokért, a magasabb folyamata azonban eló fog-

bérért, a jobb szociális e!lá- ják segíteni azt, hogy a japán 

tottságért és társadalombizto- vasutasok szakszervezetei is 

sításért, a tisztább környez.e- előbbre lépjenek az egységhez 

tért, a nemzeti függetlensé- vezető úton. 

gért folyó sztrá}kmegmozdulá- Az ország több ezer szak
sokból az állami és magán- szervezete között 27 olyan 
vasutasok, a. közlekedés é& van, amelynek taglétszáma 
száUitás dolgozói a legna- egyenként meghaladja a száz
gyob b részt vállalták. Meg- ezer főt. Három vasutas-szak-

A szívesen vállalt munka mozdulásaik arra Is irányul- szervez,et is van köztük, mellett zenét, éneket és sok tak, hogy kivívják a közal- amelyek részben az állami, 
egyebet - többek kózött va- k lm tak 'ton részben a magan· vasutakhoz sulmodellezést is - tanul- a azot - vasu ' pos-
nak a pajtások. Méltán büsz- tán és egyéb iparágakban, tartoznak. A haladó országos 
ké!kedhet a KISZ-kb t•örös- intézményekben dolgozók - szakszervezeti központokhoz, a 
zászlo.jával kitüntetett úttörö- sztrájkjogát. a SOHYO és a CSURITSU 

-------------- ROREN-hez, mintegy 620 ezer 
szervezett vasutas tartozik. 
Rajtuk kívül még két na
gyobb független és több olyan 
vasutas-szakszervezet van, 
amelynek az úgynevezett szál
lítási dolgozók szövetségébe 
tartoznak. Az egység kérdése 
az Idő múlásával, a közös ér
dekek előtérbe kerülésével 
megválaszolásra vár. 

Hazánkban Járó küldött-
ségeík, ameJyek a vasutas
dolgozók élet- és munkakörül
ményei Iránt oly nagy érdek
lódést mutatnak, minden 
esetben hangsúlyozzák, hogy 
mennyire igénylik kilzdelmeik 
minden területén a mo.gyar 
szervezett vasuto.s-dolgozók 
szolidaritását, testvéri ma.ga• 

tartását. 
Szabál1,uerúea álliloU vál� focadJa a végállomáBon ,,kilrülJácó" Dlesel-mo:ido117& Szala.l István 

LEVÉL KŐSZEGRŐL 

Így is lehet, úgy is lehet ... 
Két eseményr6! számolok be a köszegi MAV-Nevelö

otthonból. Az egyik azt példázza, hogy az intézetünk• 
!Jen tanuló, nevelkedő gyermekeknek nem hiába ma
gyarázzuk, milyen felemelő érzés a vasutasok nagy csa
ládjába tartozni. A másik viszont arra figyelmeztet, 
hogy soha nem szabad embertelenül viselkedni, külö
nösen a gyerekekkel szemben nem, akik a mi nagy
családunknak a tagjai. 

* 
A szombathelyi vontatási főnökség Kossuth szocialista 

brigádja május 17-én, a közelgő gyermeknap alkalmá· 
ból vendégül látta szülói szeretetre vágyó három nö
vendékünket. Több mint 2000 forintért vásároltak szá
mukra. nyári holmit, cipőket. Egy-egy csomagban frot
tir-inget, rövid újjú inget, rövid nadrágot, kemping
nadrágot, tornacipőt, félcipőt, szandált, műszálas mel�
gitőt alsóneműt találtak a gyerekek. Meghatódva ko
szönték meg Koszogovits Mihálynak a Kossuth brigád 
ajándékát, aki „gyakorló" édesapaként nagy hozzáér
téssel és szeretettel vezette végig növendékeinket az 
áruházak gyermekosztályán. 

Érdemes megemlíteni, hogy Koszogovits .Mihály brL 
gádvezetővel és .Molnár Gyula mérnökkel, a brigád 
képviselővel tavaly decemberben melegedtek ÖSllze gyer
mekeink. Akkor a brigád küldöttel - miután felkeres
ték otthonunkat - elmondták, hogy bTigádvállalásként 
elhunyt vasutas kollégák árváit kíván;ák pártfogolni. 
Karácsonykor játékokkal, könyvekkel ajándékozták mei 
a püspökladányi Király-testvéreket, s kapcsolatukat az• 
ó:.a sem szakították meg nevelőotthonunkkal 

* 
A másik hír - sajnos - elszomorító taml!sággal 

vénódik: 
Május 12-én otthonunk 4/a osztályos növendékeit 

Veszprémbe vittük kirándulni. Hajnali fél 3 órakor 
kellett a gyerekeknek felkelni, de minden remekül si
került, egészen a visszautazáslg. 

A veszprémiek barátságos fogadtatása, a vár, az állat
kert és más nevezetességek megtekintése után gyerme
keink élményekben gazdagon, de fáradságtól kimerül
ten érkeztek az állomásra, abban a reményben, hogy 
az 1804-es gyorsvonaton, a számukra kijelölt, előre fog
lalt kocsiszakaszban majd kezet moshatnak, étkezhet,. 
nek, megpihenhetnek. . 

Amíg vártuk a vonatot, a forgalmi szolgálattevő kö
zölte hogy a kalauz fogja a helyünket megmutatni, 
a. Déli pályadvo.rról kapott távirat értelmében. Amikor 
azonban a vonat befutott, a kalauz azt mondta: .,Nincs 

hely". Menjünk a szerelvény elejére, és szálljunk 
fel a zsúfolt vonaton oda, ahová, tudunk. 

Siettünkben felszálltunk az első osztályra, ahol csak 
néhány utas ült. A gyerekek elhelyezkedtek, s a fá
radtságtól csakhamar elaludtak. Sárvár elött azután jött 
a jegyvizsgáló és durva hangon kituszTcoito. gyerme
keinket a 2. �sztályra, a.hol féllábon is a.lig tehetett 
megállni. Hiába kérleltük, hogy ne ébressze fel az alvó 
kicsinyeket. inkább utólag érvényesíttetjük A. 58. sz. 
mintájú szabadjegyünket, ő kérlelhetetlen maradt. Kér
tük az utasokkal együtt, hogy legalább Sárváron, a vo
nat megállása után szállhassunk át - tekintve a bal· 
eseti veszélyt a zsúfoltságot - a ;egyvizsgál6 ka.tegó
Tikusan kijel;ntette, hogy a felelősség a kisérőké, m
gyázzo.no.k a gyerekekre. 

Meggyőződésünk, hogy a kalauz ebben az esetben 
nem a Magyar Allamvasutakat és a nem a vasutasok 
nagy c._<;aládját képviselte. A szabályok legmerevebb ér
telmezése szerint is: soha nem a gyermekekkel szem
ben kell eljárni. Esetleg a csoport felnőtt vezetőjén 
keresztül érvényesíthette volna vélt követelését. Más 
szóval: emberségesen kellett volna . viselkednie gyer

mekeink elótt. . • S elgondolkoznia azon: kit terhel a 
mulaszt s a helybiztosítás Iránti rendelkezés be nem 
tartásáért... Kiss János 

nevelőtanár 

Szb-ülés a hétvégi üdülőben 
A hatvan-Cüzesabonyt pá

lyafenntartási főnökség szak
szervezeti bizottsága Mátrade
recskén, a múlt év júliusában 
megnyitott hétvégi vasutas
üdülőben tartotta májusi ülé
sét. 

Sándor Istrán, a főnökség 
szakszervezeti bizottságának 
titkára ismertette az üdülő 
megnyitása óta szerzett tapasz
talatokat, a további üzemelte
téssel kapcsolatos feladatokat. 
B. Nagy Károly páJyafenntar
tási főnök a költségkíhatásokat 
elemezte, és a dolgozók által 
végzett nagyarányú társadalmi 
munkát méltatta. Bátor lst

t•ánné, a napirend második 
pontjának keretében a nőbl
zottság beszámolóját terjesz
tette elő, amelyben a főnökség 
mintegy 170 nődolgozójának 

VERSENYBEN 

élet- és munkakörülményeiról 
számolt be. 

Az ülésen részt vett és fel· 
szólalt d1'. Pásztor Pál, a mis
kolci vo.sutigazgo.tóság vezetö
je, valamint Zombori Lajos, a 
szakszervezet területi bizott
ságáno.k titkára. Köszönetüket 
fejezték ki azért a példás tár
sadalmi összefogásért, amely a 
pihenni vágyó vasutasok mát
raderecskei hétvégi üdülőjét 
létrehozta. 

Ugyanezen a napon a főnök
ség 14 szocialista brigádtag. 
ja látogatást tett az üdülőben, 
közben a miskolci igazgatóság 
vezetőivel megtekintették az 
épülő, új állomást, s elbeszél
gettek az építésben részt ve
vő munkásokkal. 

Sz. F. 

a kiváló hivatal címért 

A MA V Nyugdíjhivatalban a 
brigádmozgalom eddig Is szép 
eredményeket hozott. 1972-
ben hét brigád érdemelte ki 
a szocialista címet, most pe
dig már tíz szocialista bri
gád működik. Közülük a Bé
ke és a Lokomotív brigádok 
aranykoszorúsak. 

A fejlődés nemcsak szám
szerű. A hivatal dolgozóinak 
egyre bonyolultabb feladato
kat kell megoldaniuk. Az ösz-

tönző nyugdíjpótlék, a kor
kedvezmény kiterjesztése, a 
munkabérátlag kedvezményes 
számítása stb. - mind olyan 
többletmunkával jár, amelyet 
csak összefogással. jó kollek
tív szellemben lehet eredmé• 
nyesen elvégezni. 

A hivatal szocialista bri
gádjai megfelelnek ennek a 
követelménynek, s most célul 
tűzték ki a kiváló hivatal cím 
elérését. Ennek érdekében 
újabb vállalásokat tettek. 



• MAGYAR VASUTAS 
19'73. JűNIUS t. 

Megál ltak a sak kórák Elismerő sorok a vendégkönyvben 
rnnrm Honfi (Bp. Spartacus} nyerte a Bebrits Lajos sakkemlék versenyt Dely (BVSC) e/6tt 

A F AVÉD faházak I= 
és a Wittenborg automaták sikere a BNV-n 

Bete,lezc5dött a BVSC Beb
rita Lajos-sakkemlékverse
nve, amely egyre népszerűbb a 
főváros sakkéletében, és ki
egészítőjévé vált az egyetemes 
magyar sakkozás fejlődésének. 

Az eddig rendezett verse
nyek sorában a mostanit tart
hatjuk a legszinvonalasabb
nak. Négy nemzetközi és n11olc 
mester ült a sakkasztalhoz 
május 2-á.n, a Verseny utcai 
klubteremben, hogy több mint 
két heti megfeszített küzde
lemben döntse el, ki lesz a 
KPM által felajánlott vándor
serleg védője. 

Uj rendszerű 

pontszámítás 

Újabban a sakkversenyek 
'1-tékét, minőségi összetételét 
az ez évben bevezetett érték
számrendszer segítségével. 
rangsorolhatjuk, összehasonlí
tásokat végezhetünk. Lánvi 
Lajos országos versenybíró, a 
verseny vezetője meg is Je
gyezte, hogy valóságos mate
matika! feladat e pontszámí
tás. E szerint a mostani ver
senynek magasabb az átlagér-
1éke, mint a legutóbbi évek 
Budapest-bajnokságáé volt. 

A Bebrits Lajos-sakkemlék
verseny évről évre fémjelz! a 
BVSC sakkszakosztályának 
fejlóclését. Ezeken a versenye
ken jól lemérhető az a törek
vés, amely e sportág további 
népszerűsítését célozza. Ezt se
gíti az is. hogy a rendezőség 
fordulóról fordulóra játszma
gy(í.jteménvt ad ki. Az este 9 
órakor befejeződött játszmákat 

már másnap reggel nyomta
tásban tanulmányozhatták a 
versenyzők és érdeklődök. 

Koppányi István, a szakosz
tály vezetője egyike azoknak, 
akik fáradhatatlanul szervez
nek, tevékenykednek. Neki is 
nagy l"észe van a Bebrits-ver
senyek sikerében. Kevés olyan 
ember van, aki szabad idejét, 
a vajmi kevés dicsöséget adó 
szervezésnek áldozza: ,.Ver
senyzőink sikerének éppen ÚUl/ 
örülök, mintha magam értem 
volna el" - mondta egyik be
szélgetésünk alkalmával. 

A verseny a szakvezetők el
ismerését is kiváltotta. Az 
utóbbi időben oly gyakran nél
külözött küzdelem, a végsőkig 
folyó harc jellemezte a játsz
mákat, még akkor is, amikor 
azoknak már a helyezések ala
kulására sem volt különösebb 
jelentőségük. 

Pihen.és nélkül 

Az els6 helyet végül Honfi 
Károly nemzetközi mestersze
rezte meg. A Bp. Spartacus 
versenyzője mindvégig meg
bízhatóan játszott. Egyetlen 
vereséget szenvedett, a ver
seny Iegidósebb részvevójétól, 
a BVSC színeiben verseny-zó dr. 
Salla11 Rolandtól, szépségdíjas 
játszmában. A második he
lyen Delv Péter, a BVSC él
táblása végzett. Az elmúlt év
ben egészség! állapota miatt 
keveset versenyzett. Moot vi
szont úgyszólván pihenés nél
kül harmadik versenyét ját
szotta végig, és a 43 játszmá
ból mindö.ssze kettőt vesztett. 
Eredményei alapján bizako
dással tekinthet következő ha-

zai és nemzetközi ven;enyel 
elé. 

A harmadik és negyedik he
lyen Vadáaz L., a Honvéd és 
Navarovszky L., a Tipográfia 
versenyzője végzett. Vadász is 
„non-stop" versenyző. Még fel 
sem vette a „Kossa-verseny" 
első díját, amikor már újra 
nyergelt. Az ötödik helyet dr. 
Eperjest László mester, a 
BVSC versenyzője szerezte 
meg. Sokáig esélyes volt a 2-
3. helyre, de két váratlan ve
reség vis.-szavetette. Eredmé
nye így is elismerésre mél
tó. 

A jobb helyezésekért a 
középmezőnyben is nagy harc 
folyt, és egyetlen játszmát sem 
lehetett előre lefutottnak te
kinteni. 

Mindenki értéf<el 

Megálltak a sakkórák, de 
a verseny szelleme tovább 
foglalkoztat mindenkit: érté
kel a versenyvezető, a ver
senyzők, a rendezők, hogy a 
hasznos tapasztalatokat fel
használhassák a jövőben. 

A záróünnepségen Gábor 
Zoltán, a KPM pártbizottságá
nak titkára, a Magyar Sakk 
Szövetség alelnöke úgy érté
kelte a versenyt, mint hasznos 
felkészülést a júliusi Európa
bajnokság előtt, és átadta a 
győztesnek a vándorserleget. 
Végül Koppánvi István, a 
szakosztály vezetője, a Sakk 
Szövetség MínÖ5ító Bizottsá
gának elnöke mondott elí=e
ró szavakat a versenvzóknek 
a részvételért és küzdószelle
mükért. 

Hajtún József 

Budapesti Nemzetközi Vásár 
1973. Idén először két helyen 
rendezték meg; a Városliget
ben és Kőbányán. A szakosí
tott árubemutató iránti törek
vés már jónéhány helyen ér
vényesült, például a kőbányai 
faház bemutatón a teljes áru
kínálatot egy helyen tekint
hették át az érdeklód6k. Egy
más mellett álltak az ER
D:f:RT, a VOSZK, a FAV:f:D és 
a többiek nyaralóházal. A kí
nálat igen széles körű volt, 
mindenki megtalálhatta a szá
mára leginkább :rm:g!elelót. 

A FA no, vagy ismertebb 
nevén a Faanyagvédelmi é:r 
Fatelítá Vállalat Lacllrny típu
sú házai S7.ép kidolgozásuk.kal, 
igényes belső kiképzésükkel 
keltettek feltűnést. A vendég
könyvben a sok-sok hazai di
csérő szó mellett amerikai és 
japán elismerést is találha
tunk. 

A nemesített akác falburko
lat máris jelentös exportcikk; 
osztrákok és nyugatnémetek 
vá.sárolják. Itthon 8-10 ezer 
négyzetméter kerül forgalom
ba ebben az évben. 

Nagy sLkere volt a tú:z:- és 
gombásodás ellen -,;édő ki űnő 
vegyszernek, a TETOL FB-nek. 
A két- és ötkilós műanyag 
csomagolásban bemutatott 
vegyszerből a helyszínen so
kan vásároltak. 

Az Utasellátó Vállalat ezút
tal is - a dán Wittenborg 

Sportbar6tság 

TAJ ÉK0ZODASI  FUTAS 
Összekötő kapocs 

- az MHSZ Nemzetközi Vasutas Kupa a Gerecse hegységben 
A Budapesti MAV Igazga

tóság Sport Klubjának tájéko
zódási futószakosztálya, má
jus utolsó vasárnapján, ver
&enyre kiválóan alkalmas idő
ben rendezte a tizedik Nem
:r:etközi Vasutas Kupa verse
nyét a Gerecse hegységben. 

Kora reggel villanymozdony 
vontatta különvonat indult a 
Keleti pályaudvarról Tatabá
nyára. A vonaton körülbelül 
nyolcszázan foglaltak helyet. 
Igazi nemzetközi légkör, han
gulat uralkodott, hiszen az or
azág valamennyi tájáról érke
zett hazai versenyzők között 
ott voltak a jó ellenfélnek bi-

percekért. A legtöbben a vá
rakozásnak megfelelően sze
repeltek. A nemzetközi ver
senyt viszont a finnországi 
Kajaani város csapata nver• 
te. Második lett a bulgáriai 
Plovdiv, harmadik pedig az 
NDK-beli Lipcse csapata. A 
hazai élvonalba tartozó, Bu
dapesti MAV Igazgatóság se 

tájékozódási futó csapata, mint 
rendező fél, nem vett részt a 
versenyen. De néhány vasutas 
fiatal, mint például Hajnal Ti
bor, a Szegedi Felsőfokú Vas
útforgalmi Technikum hall
gatója, vagy Vida Antal, a 

BVSC verseny-zője kategória
elsőként álltak a dobogóra. 

A díjakat dr. Fehér István, 
a budapesti igazgatóság veze
tőhelyettese, a Budapesti :MA V 
Igazgatóság se elnöke és Kol
tai Lajos ügyvezető titkár ad
ta át. Mindketten nagy elis
meréssel nyilatkoztak a nagy
szabású verseny meg�zervezé
séről, az érdeklódésról, a ver
senyzők kemény, egész embert, 
magas színvonalú szellemi és 
fizikai teljesítményt kívánó 
helytállásáról. 

Zámbó István 

Hatvan vasútállomás és a 
Salgótarjáni Öblösüveggyár 
MHSZ-szervezetei között ha
gyományosan jó a kapcsolat. 
A két lövészklub most elha
tározta együttműködésük to
vábbfejle ztését: a liatvani 
Vasutas Kupa lóvészversenyen 
a salgótarjániak is részt vesz
nek, a hatvaniak pedig az év 
végén gyárlútogatásra men
nek, s később rendszeresen 
tartanak közös versenyeket, 
tapasztalatcseréket. A leg
eredményesebb versenyzőket 
az Oblösüvegg;·árban készí
tett serlegekkel, dísztárgyak
kal jutalmazzák. 

zonyult finn, svéd, bolgár, r--------------------------------------

csehszlovák, NDK-beli, lengyel 
és román versenyzők is. 

A vasutas turista rendezvé
nyek, illetve a tájékozódási 
kupa iránt mindig nagy ér
deklődés nyilvánult meg. tgy 
volt ez most is, mert 57 hazai 
aportklub nevezte be verseny
zőit a nagyszabású és példás 
szervezettséggel megrendezett 
Viadalra. Maga a verseny Ta
iabán11ától ész-akkeletre„ a ge
ncsel Peskó körn11ékén, gyö
t111önl tavaszi zöldbe öltözött, 
barátságos magaslatok között 
:r:ajlott. Reggel 9 órától egyper
cenként „lőtt.ék ki magukat" 
az öt főből álló csapatok, és 
az életkor szerinti kategóriák
tól függően két és fél kilomé
tertől tizenkét kilométerig 
terjed6 útvonalon haladtak a 
cél felé, hol futva, hol a he
lyes Irányt, illetve a kijelölt 
érintési pontokat keresve a 
térképen és a valóságban, azaz 
a terepen. 

A szervező, dr. Vízkeletv 
László irányításával még arra 
is gondoltak, hogy a verseny
zők és a nézők gyermekeire 
rögtönzött erdei óvodában vi
gyázzanak. Emó László ötlete 
nyomán első alkalommal ren
dezték meg a hatévesek „mi
ni"-versenyét, amelyen körül
belül háromszáz méterre futva 
egy megjelölt fát kellett meg
találni. és ennek megkerülésé
vel minél rövidebb !dó alatt 
visszaérkezni a célba, csoko
ládéjutalom reményében. 

A nagyok versenyének be
futó kapuja, azaz a cél a start
tól nem messze, a koldusszál
lásl erdészháznál volt, amely 
előtt a néha bizony sáros, po
ros. bozót-tépte versenyzők 
utol�ó erejüket Is latba vetve 
hajráztak, küzdöttek a másod-

I S M ÉT N É GY A R A N Y É R E M 
A BVSC „tarolt" az országos vívóbajnokságon 

Alig egy évvel ezelőtt, az 
országoo vívóbajnokság befe
jezése után, a BVSC-sporto
lók kimagasló sikeréről ad
tunk hírt. A sportág legna
gyobb hazai eseményén nem 
kevesebb, mint nég11 arany
érmet szereztek a vasutasví
vók. S hogy ez a kiemelkedő 
szereplés nem a véletlen mű
ve volt, azt néhány hónappal 
később a müncheni olimpián 
bizonyították, ahol is arany
és ezüstérmekkel, valamint ér
tékes helyezésekkel, összesen 
23,4 pontot szereztek. 

A sikersorozatuk az olimpia 
után is folytatódott. 

- A múlt évi bajnok! cí
meink alapján három feg11-
vernemben is egyesületünk 
képviselhette a magvar vívó
sportot az Európa Kupában 
- tájékoztat -, dr. Ned-ecz

ky László szakosztályvezető. 
- Női e'11!üttesünk az olim
piai bajnokkal azonos szovjet 
csapat mögött lett második. 
párbajtórözáink mindössze két 
találattal szorultak a harma
dik helyre. s ugyanfg11 végez
tek férfitárözóink is. Mind-
emellett nemzetközi sike-
reinkhez soroljuk Gulácsi 
bronzérmét az ifjúsági kard 
VB-n iS. 

A tavalyi négy bajnoki 
aranvérem természetesen 
újabb jó szereplésre kötelez
te a különböző fegyvernemek 
kénvisellíit. A versenvzók en
nek tudatában készültek az 

idei ország06 baj:1okságra, S 

az eredmény : ismét négy 
aranv-, három ezüst-, egy 
bronzérem és jó néhány érté
kes 'iel11ezés. S az összetett 
pontversenyben : 54 ponttal -
ha a várt.,á\ szorosabb is -
újabb BVSC első hely. 

- Tévedés ne essék, nem 
vag11unk elégedetlenek 
mondja a szakosztályvezető 
-, de • • • alakulhatott t:olna 
a hel11zet még jobban is. 
Mert . . . ha például, Bóbis Il
dikó nem sérül meg közvet
lenül a bajnokság előtt. ak

méghozzá közel tíz év után, 
a Vasas és Honvéd kardozók 
elölt. Pap a két évvel ezelőt
ti junior bajnokság megnye
rése után. ezúttal a felnőttek 
között is kiemelkedett, s nem
csak tőrben, hanem a pár
bajtőr-csapatok küzdelmei 
során is. Am akármennyire 
is dicsérjük a két fiatal ví
vót, Maros Magda teljesítmé
nye mégis külön fejezetet ér
demel. A 22 éves vivónönek, 
néhány kisebb kudarc után, 
végre sikerült bizonyítania. 

Dobó István 
kor biztos, hogy a né! tör �-----------
egyéniben és csapatban Is 
több pontot szerzünk. A fér
fi tór egyéniben pedig a kitű
nően vívó Kamuti Lacinak 
kellett sérülés miatt vissza
lépnie a döntőtől . . •  

Persze, mlndezek feltétele
zések. A tény viszont : 1973-
ban női tőrben Maros Magda, 
a kardvívó Gerevich Pál, a 
párbajtőrcsapat, valamint 
párbajtőr-egyéniben dr. Fenv
vesl Csaba nyert magyar baj
nokságot, s fgy ismétlődött 
meg a tavalyi bravúr. 

A magyar bajnokságon két
ségkívül három fiatal vasutas
vívó, Gerevich Pál, Pap Jenő 
és Maros Magda szereplése 
keltette a legnagyobb feltG
nést. Gerevich ugyan már az 
olimpián Is bizonyította ké
pességeit. de magyar bajnok
ságot most nyert először -

Lövészverseny 

A HONVÉDELMI 

lfUPÁÉRT 
A Budapesten május 21-én 

megrendezett MHSZ Honvé
delmi Kupa lövészversenyen 
a MAV Gépjavító Ozem csa
pata is részt vetl A férfi 
felnőtt kategóriában az első 
helyet Támadi Mihál11, a má
sodikat Zámbori András sze
rezte meg, ifjúságlban pedig 
Tari József első, Nach László 
második lett. A női fe:nött 
kategóriában Kemén11 Mária 
lett az első helyezett; lfjú
ságiban pedig a második, il
letve harmadik helyen Laki 
Erzsébet és Bálint Jánosné 
végzett. 

cégtől vásárolt - ital- és 
érelárusító automatákat muta
tott be a BNV-n. Az lzletes 
ételeket, a jéghideg gyümölcs
szörpöket és a többféle kávét 
számk fogyasztották naponta. 
Jó érzéssel vettilk tudomásul, 
hogy a közönség egyre inkább 
megszokja az automatákat. 

Az Utasellátó 320 automatát 
üzemeltet az ors�ban; első
sorban természetesen a pálya
udvarokon, de egyre nagyobb 
számban a köztereken és üdü
lőhelyeken is. A gépeknek 
nemcsak a száma, hanem a 
választéka :Is egyre bővül. A 
vásáron mutatta be a vállalat 
a hútó forgódobos automatá
hoz kapcsolódó, mikrohullámú 
sütóberendezésseZ kombinált 
eladási módszert, mely az 
együttes használat mellett 
megoldja a melegétel árus(tá.st 
is. Nagy előnye, hogy 20-25 
másodperc alatt fogyasztható 
állapotra melegíti a különfé
le készételeket. 

Egy másik új kombinált gép 
egyik oldalán hűtött üdítőita
lokat, má,;.ik oldalán fon-6 jó
ízű leveseket szol.gál ki. 

A tervekről is beszámoltak 
a vállalat vezetői. Ebben az 
évben újabb 34 gépet kíván
nak üzembe állítani. Budapes
ten a Dé!! pályaudvar mellett, 
a Mam,ar Jakobinusok terén 
még ebben a hónapban kezdi 
meg éjjel-nappali szolgálatát 
egy komplett aut.omatasor. 

(Gádor) 

F E L H ÍVÁ S 
Felhívjuk a MAV Tiszt.kép

zőn 1947-48-ban végzett hall
gatók figyelmét, hogy a 25 
éves találkozót június 16-án 
14 órakor tartjuk Budapesten, 
a MAV Tisztképző Intézetben, 
egykori tantermünkben. Utá
na családias összejövetelt tar
tunk, ahol ki-ki tetszés sze
rinti ideig maradhat. Esetle
ges sz.·Hlásról mindenki saját 
maga gondoskodik. 

Jelentkezé Töz,ér Ernőnél, 
a MA V Sidllítmányozási Iro
dán. Cím: 1052., Budapest, V„ 
Kristóf tér 6. Kérjük beje
lenteni. hogy az egykori hall
gatók hány családtaggal kí
vánnak megjelenni. 

Minden kedves tanfolyam
társat - családjával együtt 
- szeretettel vár 

a rendezó é,r 

Munkaszervezes 
- de milyen ? 

Semmittevés parancs-
szóra. Röviden így Jellemez
hetnénk az utazószemélyzet 
szervezet.len vezényléséból 
adódó furcsaságokat. 

Május 10-én történt pél
dául, hogy Biró József teher
fordás-vonatvezetőt honállo
másáról, Hatvanból, 9 óra 10 
perckor gépmenetben Szol
nokra küldték. Alig másfél 
óra múlva Szolnokon jelent
kezett. és estig tétlenül vára
koztatták. A 2021. számú vo
nattal, 20 óra 28 perckor ön
költségben hazaköldték. 

Kt a felelős az ilyen ve• 
zén11lésért? (szffcs) 

VÍZ NÉLKÜLI ALLOMÁS 
Vácrátót állomáson az utób

bi időben nagy gondot okoz 
a vízhiány. A MAV által lé
tesített vízházból 3 kilométe
res csövön érkezik a víz 
ha éppen a motor, vagy a ve
zeték nem mondja fel a szol
gálatot. Legutóbb április 24-
én volt csőrepedés, azóta 
nincs vize az állom�snak - a 
személyzetnek és a napi 800 
-1000 fős utazóközönségnek 
-, mert az angyalföldi pá-

S Z O L I D A R ITÁS 

K A PO SVÁ R OTT 

Kaposvár csomópont szocia
lista brigádjai a Vért Vtet
namnak! akció meghirdelé•e 
után tíz liter vért adtak té
rítésmentesen, majd példájuk 
mozgósította a csomópont va
lamennyi dolgozóját. Ilyen 
előzmények utún került sor a 
május 14-én rendezett vér
adónapra. 

A megjelent 265 vasutas 
közül kétszázhuszonegyen 69,5 
liter vért adtak, s ezzel az 
eredménnyel túlteljesítették a 
múlt évben elért 62,5 litert, 
amely ugyancsak szép meg
nyilvánulása volt a vietna
mi nép iránti szolidaritásnak. 

llorvátb Istvinn6 

* 

Vésztől brigádok. A 
nagyközségi tanács elnöke és 
a járási pártbizottság titkára 
a vonatatásl főnökség élüzem
avató ünnepségén mondott kö
szönetet a műhelyben dolgo
zó Gagarin szocialista brigád, 
a Lenin ifjúsági brigád, to
vábbá a Hámán Kató szocia
lista brigád tagjainak, akik 
több mint 100 OOO forint érté
kű társ:idalmi munkát végez
tek a helyi iskolákban, óvo
dákban, játszótereken. 

égyes névadó llnnepsé
get rendeztek a hatvani mun
kásőrök. A négy gyermek kö
zül háromnak az édesapja va
sutas: Piroska József, a vas
úti csomópont KISZ-birotl6á
gának titkára, Rajna András 
vonatkísérő (mindkettőjük 
gyermeke az Attila nevet kap_ 
ta) és Alapi András kocsi
vizsgáló (akinek kisfia u 
édesapa nevét örökölte). AI 
ünnepelteket Burzuk György, 
Hatvan város munkásőregy• 
ség parancsnoka köszöntötte. 

- Jól sikerült ,ryermeknap. 
A békéscsabai vasutrusok 
klubkönyvtárában több m1n, 
ezer gyermek megvendégelé• 
séról gondoskodtak a s:za.kszer• 
vezeti bizottságok és a klub
könyvtár vezet6iége. Mese
film, játék, móka, ügyességi 
verseny szórakoztatta, a biza!_ 
miak közreműködésével ÖSZ
szehívott vasutasgyerekeket. 

A szerkentöség üzeni 

Boldlzsir Gyula Békéseo,abal 
Szücs Ferenc Hatvan; Sepsi Gyula 
Miskolc; B. Varga Andrésné Bp.
JózsetvAros; Juhász Lánló Vész
tő; Szlládl Sándor Szeged : Pin
tér Lajos Vácrátót ; Czeglédi Sán
dor Debrecen; Uglyal Sándor Mis• 
kolc; Hegedüs György, dr. Glll 
György, Goldgruber Pál Budapest; 
Horváth Istvánné Kaposvár: teve
leik�t la.punk anyag'-hoz telhasz
nál\uk. 

La„áscsere 

- t. ker01etl f szoba, komfor
tos MAV-lakásomat elcserélném 
hasonlóra Obuda bánnely terüle
tén. Erdeklödnl lehet : 158-067 
telefonon 17-19 óra között. 

- Keresek magas t&lt6ssel 2 
szoba személyzetis, tanácsi vagy 
vasutas budapesU lakást. Adok 
központban, budapesti I. emeleti, 
utcai, Uivf(ltéses, másfélszob'5, 
olcsó bér(!. szeparált. tanácsi Uirs
bérletet. Erdek16dnl lehet: Szabó 
Artúr 220-2201402 melléken, 
8.30-17 óra között. 

- Egy szoba komfortos MA v
takésomat elcserf!tném. óbudai 
szoba- konyhásra. Erdekl6dn1 le
het: 297-726 telefonon 18-20 
óra között. 

llAGT� VASUTU 

a Vasutasok Szalt.szervezelén� 
lapja 

SzerkeszU • szerkes:r:tö blzottáa 
Fös,erk..,ztö: Gulyás J4.-

l'elel6s szerkesztö: Vlsl FeN!llle 
Szerkesztöséa: 

lyafenntartási főnökség „ka
pacitás hiányában" képtelen 
gondoskodni a helyreállítás- • 
róL Ennélfogva tűrhetetlen 
állapot alakult ki az állomás 
körn11ékén. 

1068. Bu4apes1, 
Vt... Benczár utca t:t. 

Telefon. v4rom : Z2t-l'lt. 
0""'1ll : l.,_TI. 

Kiad.Ja 61 terleszU: 
a Népszava f..apkladó V4llalat 

IK4. Bu4apeet Elkészült már a rátóti re
gionális v!zm(l, amelynek épí
tésére a · MA V 1s befizetett 
171 ezer forintot. Csupán a 
szerzódést kellene megkötni a 
vízművekkel. hogy az állo
mást is bekapcsolják a háló
zatha, s megoldódna a prob-
léma. R. s. 

VU., Bl.k6czl dt S&. 

Telefon : Uf-819 
'-evéldm: Bp. 'II. P!. a 

Felelös léadó : GAbor lürloll. 
a Népszava LaDldadő V4llalat 

ll••&at6'8 
caekk.uémlaszAmuftl<: 

MNB 115--11 859 
Szikra Lapnyomda, Budap.-
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Ahol „munka nélküli" a döntőbizottság 



1973. JŰNJUS 18. 3 

A szakszervezetek érdekvédelmi Félidőben két kongresszus között 
és érdekképviseleti joga i V. Írf,a : Molnár György titkár 

5 A jnaslattétel joga. 
Az üzemi demokrácia ér

vényesítésével ooszefüggésben 
a dol;ozók különböző alkal
makkor elhangzott java latai
bol a szakszervezeti vezető 
szerv - az intézkedésre meg
erett kérdé,ekbol - ósszege
zett javaslatot készít, és ezzel 
a gazdasági vezetést cselek
ve re készteti. 

A szakszervezetek jaeaslat
tételi joga általanos. Kiterjed 
mindenre, am! az élet- és 
munkakörülményeket érinti. 
A szakszervezeti kezdeménye
Zt\s tehát javaslatokban jut 
kifejezésre, amelyeket a gaz
dasági vezetők kötele.ek meg
fontolni, a tudomásul vétel 
elöl nem térhetnek ki. Mér
legelhetik őket, elfogadhatják 
vagy elvethetik azokat, de 
mindenképpen foglalkozniuk 
kell a szak zervezet javasla
taival. Elut!itiitás esetén érte
síteniük kell az indokolásról 
a szakszervezete� 

6. Az egyeiértés, illetőleg a 
közös dönté,, joga. 

A gazdasági vezetők a dol
gozók összességét érintő kér
désekben csak a szakszen•e
zeti szervekkel egyetértésben 
dönthetnek. Minden olyan 
kérdést, amely a Munka Tör
vénykönyve végrehajtásával, 
a dolgozók élet- és munkakö
rülményeivel é>sszefügg, a gaz
dasági vezetők a szak,;zerve
zettel egyetértésben szabá
lyoznak, a szakszervezet nél
kül. t•agy ellenere ilyen kér
désekben nem intézkedhetnek. 
(Kollektív szerződés, munka
vedelmi szabályzat, vállalati 
működési és szervezeti sza
bályzat, a munkaügy! döntő
bizottság tagjainak kijelölése, 
a gyermekintézmények, mun
ká. zállással kapc olatos kö
zös döntés stb.) Ha mégis elő
fordul, ez jogellenes, kör:etke
zésképpen nem én•ényes, a 
dolgozókat nem kötelezheti. 

A1. e etértési és kozós dtln
té i Josban o!+ testet a párt
nak és a ko:mán ·nak az az 
elvi lllláspontja, hogy a mun
kavállalokat kózvetlenül erin
tő kérde k eldöntését csakis 
azok képd eleti szervével 
együtt t rtja celszerúnek és 
jogoonak 

Szükséges kihangsúlyozni, 
hogy az egyetértési jogot a 
partnerrendszer keretei közott 
lehet gyakorolni, amely "any
nyit jelent, ho�y ha a tárgy
ba vágó intézkedé -t 

- a mini zter, vagy a ve
zérigazgató adja ki. akkor a 
szakszervez•t elnöksége, 

- ha a i-asútigazgatóság ad
ja ki, akkor a területi bizott
sdg, 

- ha a szolgálati fónök, 
�·agy a t•állalatvezető adja ki, 
akkor a helyi szak1zeri;ezeti 
bizottság (szakszerrezetl ta
nács) egyetérté 1 ;oga keU, 
hogy érvényesülJon. 

Más hatá kórók gyakorlásá
nál Is fontos, de az egyetér
tesi hatáskörbe utalt kérdé
seknél kúlönl:xsen, hogy a 
szakszervezeti szervek az össz
tán;adalmi, a kollektíva- és 
az eg ·éni érdek összehangola
sának követelményéből indul
janak ki. 

A különböző érdekek ten
denciajukban egybeesnek (ez 
tarsadalmunk szocialista Jel
legéből kovetkezlk, s a gaz
da áglrányltás új rendszere 
még jobban megeróslti), egy 
ado t Időpontban, vagy ei?:,· 
adott helyen azonban eltér
hetnek egymástól. Ezért az 
össztársadalmi érdeket nem 
lehet kritika nélkül azonosí
tani a helyi érdekkel. 

Az epyetértést illetően a 
legnagyobb jelentósége a kol
lektív szerződésnek uan, miu
tán az széles körben szabá
lyozza a dolgozók élet- és 

munkakörülményeit. A kol
lektív szerződést a dolgozók 
me�vitatják. Az üzemi de
mokrácia kép\'isele!i szervé
nek, a szakszervezetnek köte
lessége az elhangzott vélemé
nyeket összegezni, mérlegel
ni, és a jogos Igényeket. ér
dekeket a kollektív szerződés
ben érvényesíteni. 

'7. A kifogás (\·étó) joga, 
A szakszervezeti szerveknek 

ez a Joga újszerű. Jelentőségé
nél fogva nagy figyelmet ér
demel. Látni kell e jog gya
korlásán, hogy a gazdasági 
vezetők az egy�zemélyi veze
tés elve alapJé.n meghatáro
zott kérdésekben a szakszer-

vezet egyetértése, illetőleg vé
leménye nélkül is dönthetnek. 
Ezek állami jellegű döntések, 
végrehajtásuk kótelezó. Meg
történhet azonban, hogy egyes 
vezetói döntések, utasítások 
nem mindig és nem minden
hol felelnek meg a törvények, 
a szocialista erkölcs köt·etel
ményeinek. Ilyen esetben tel
jesen indokolt és szükséges, 
hogy a szakszervezeti szerv 
kifogást, t·agyis t·étót emel
hessen a vezető joggal kifo
gasolható intézkedésével szem
ben. A szaKszervezet állal be
nyújtott kifogás ilyen érte
lemben a torvények betartá
sának társadalmi ellenőrzesét, 
egyben garanciáját - az eset
lege; torzulások megelőzését 
is - jelenti. 

A szakszervezeti szerveknek 
joguk van k1íogá ·t (vétót) 
emelni a kóvetl·ező esetek
ben: 

- a munkadszonnyal ösz
.. zefüggo jogszabályok (törvé
nyek, rendeletek stb.) megsér
tése esetén. Munkaviszonnval 
összefüggő jog zabályoknak 
kell tekinteni a Munka Tör
vénykönyvét és végrehajtási 
utasításait, a SZOT szabály
zatokat, az illetéke.s szakszer
vezetekkel egyetértésben ki
adott rendelkezé eket, 

- a dolgozók élet- és mun
kakörülményeire i·onatkozó 
kózils, t·agy eqyetértéseben ho
zott jogszabályok, megállapo
dások megsértése miatt. Ilyen 
- közösen kiadott - vállalati 
megá!lapodá,-, illetve szabály 
például a kollektív flZerzódés, 

- a szocialista erkolcs és 
bánásmód szabalyalt figyelmen 
kfrül hagyó intézkedés esetén, 
amely sérti a dolgozók érde
keit. Megtörténhet, hogy a 
vezetői dónté a tórvénvek be
tűinek, a közös megálÍapodá
soknak !orma1Iag megfelel 
ugyan, azonban m gls sérti az 
egye- emberek, kollektf,ák 
önérzetét, iga,.ságér-�etét, mi-

i az méll6zl n 1;zocln!fsta 
humanitást (például az éJJeh 
munkatnegosztá ). 

Nem kis gond annak meg
ítélése, hogy e"y-egy dontés 
mikor és mennyiben sérU a 
szocia!Jsta báná mód elveit, 
Nagyon fontos, hog11 a szak
s=eri-ezeti .•zerrek csak a 
konkrét tapasztalatokat re
gyék alapul. 

A klfogá·olá� jogát, a vétó 
bejelenté t ált.alaban az adott 
helyen legmagasabb szin!ű 
váln;;ztott szakszervezeti testu
let g,·akorolja. Az uzemi szak
szervezeti tanács a klfogdso
lás ;ogát átruházhatja a s=ak
survezetl bizottsagra, sőt 
meghatározott ügyek körében 
a szakszervewti bizott á" Ut
kárára Is. Ez attól függ, hogy 
egy-eg.y Intézkedés az egész 

kollektfvát, a dolgozók na
gyobb vagy kisebb csoportját, 
vagv egyes személyeket érint. 

A szakszervezeti szerv vagy 
a szakszervezet titkára kifo
gását az intézkedést kiadó 
gazdasági vezetonek jelenti 
be, írásban. A benyújtott ki
fogás, vagyis a vétó bejelen
tése egyben felfüi;ge ·zti az in
tézkedés végrehajtását. A 
szakszervezet a kifogásolásról 
a közvetle!l felsőbb szerv•�t és 
egyben az érintett dolgozó
(ka) t 16 irá. ban tájékoztatja 
akkor is, ha a szolgálati n
zető az intézkedést vissza
vonja. 

Megtörténhet. hogy az érin
tett gazdasági vezető nem ért 
egyet a ktfogásolássnl. Ilyen 
e.setbt>n a vitát, ha a kifogá
solt lntézkedé a munkahely 
egész kollekth ái t. llleh·e a 
dolgozók CSOl)Ortját éri"l'i, a 
t•állalat felllgyeleti szerve, 
igazgatósdg es a szakszerne
zet felsöbb szen·e, a terúleti 
bizottság h1t•atott elbírálni. 
Munkaviszonnyal összefüggő 
egyedi ügvekben a munkaügyi 
döntőbizottság bírálja el. 

A klfogá. olási jog érvénye
sítésének mcchanlzmu. a a vál
lalati adottságokl,ó! függóen el
térő. Kö\"Pt lmény, hO"Y e 
vitákat a szolg.'\lati heiven be
lül gyorsan (3 napon belül). 
a fe '>bb szervek pedig soron 
kívül bírálják PI és dllnté
, eikrüi tájékoztass..ík az Illeté
keseket. 

A szakszer.·eze i szervek!lek 
arra kell törekedniük, hOiJY a 
nézeteltcrések.et megelöz_ék, 
az áltdspontokiit lehetőleg már 
elözetesen egyeztessék. Fon
tos enkoz ehhez a ren.d."1:er 
kölcsön t,'\jékozódá ·, meg-
tx:s.zél • .. 

8. Az önálló zabály07.ás, il
letve önálló dönti'.: jo a. 

Ez a jog /inm ban is mu-
tatja a szakszer.·ezetek m • .;nó
,-ekedett zer t, amely na
gyon szorosan kopcsolód1k az 
üzemi demo níc1 hoz. A 1un
ka Törven11kiin11te 13. . 4. be
ke-dése cló,rja, hog11 a valla
lati szakszert-ezell zen·el; 
dö11tenek az uzem szociális, 
ku lturális alamalnak felha.i z
nálá.sl módJáról, a gazdasági 
t·ezetó előzetes t-.!leményének 
kikérés.e ut.an. A \'álla at vé
lemém·e azonban nem köti a 
szakszervezetet. Mérl0g�lhct 
minden es.i:rev t lt, de önálló 
dóntés t ez nem gátolhatja. A 
kollektív szerwdésben meg 
kell hat roznl, ho n réSZ('
sedé. l alapból egy ÖSS7..egben 
mennyit kÍ\ ánnak S7X>Ciál:s, 
kulturális célokra fordítani, az 
ÖSSZC!!Ct el kell kÜ1önftenl, és 
e felett a sz;;ikszer.•ezetnek 
van öru\l ó donté I joga. 

(Folvtatjuk) 

Írók és olvasók 
egymás között 

Sánta Ferenc író találkozott 
a vasuta · olvasókkal a buda
pesti igazgatóság szakszerve
zeti bizottsága által június 6· 
án rendezett összejövetelen. 
Az igazgatóság kultúrtermé
ben lezajlott találkozón Lé
tay Klára előadóművész Is 
közreműködött: részleteket 
mondott az lró Isten a szeké

ren című kisregényéből. Sánta 

(Gyergyói János felvétele) 

Ferenc válaszolt a részvevők 
kérdéseire, s kifejezte örömét 
az Irodalmi érdeklődés élénk 
megnyilvánulása láttán. 

A Landler Művelődési Ház
ban Is Jól sikerült Nemeskürt11 
István író találkozása a Jár
műjavítóban dolgozó olvasói
val. Képünk ez alkalomból 
készült: az író könyveit, köz
tük Requiem egy had. eregért 
című művét dedikálja. 

Májusban zárult le szakszervezeti moz
galmunk egész tagságát érintő ese
ménysorozata, amely során a válasz-

tott testületek számot adtak az 1972-beri · 
vég7.ett munkáról. A uezetö testületek és 
tisztségviselok beszámolói a központi veze
töségtöl az alapszert·ezeti bizal,ni csoporto
kig, a szervezeti élet jelcntós eseményei, a 

szervezeti demokrácia érvényesülésének fon
tos megte.:;tesitóí voltak. 

Az elmúlt évi munkáról szóló beszámolók 
jelentőségét aláhúzta az a körülmény, hogy 
pártunk Központi Bizottsága novemberi 
ülésén elemzete nz MSZMP X. kongresszu
sa határozata végrehajtásának tapasztalatait 
és több fontos a munká. osztály helyzetére 
vonatkozó hatarozatot hozott. E feladatok 
megoldásában szakszervezetünknek is min
den szinten meghatározó és önálló szerep 
jutott. 

J;:rthető volt tehát az a figyelem és akti
vitás, amelyet a vasutas dolgozók tanúsítot
tak szakszer.·ezeli mozgalmunk múlt évről 
szoló beszámoloi iránt. 

Másik meghatározó körülmény az éL·es 
mttnka értékelése során az volt, hogy szak
szen-ezetiink Vlll, kongresszusa határozatai 
időarányos teljes!tésében •• félidőhöz" érkez
tü11k. A mérleg elkesz{tése wrán értékelés.re 
került. hogy mozgalmunk miként él a ráru
házott felelősséggel, hogyan tölti be érdek
védelmi és nevelő funkcióját, hogyan gya
korolja jog- és hatru kórét, a munkásosz
tály, a vasutas dolgozók képviseleti szerve
ként. 

A 
z elmúlt ídószakban a szakszervezeti tag
sag jelentös része tájékozódott, hogy a 
helyi szakszervezeti szer.•ek milyen 

munkát végeztek. Azokon a helyeken, ahol a 
beszámolókban erre figyelmet fordítottak, 
megismertették azt, hogy a szakszervezet 
központi uezetósége, elnók ·ége es a területi 
bizottságok milyen kérdesekkel foglalkoznak 
a dolgozók érdekvédelme. és a vasútüzem 
hatékonya bb gazdálkodásának elósegitése 
érdekében. 

A jelentések túlnyomó többsége helyesen 
tükrózte vissza azt a sokoldalú tevékenysé
get, amelyet a szakszer.'ezei bizottságok vé
geztek. O.ssu-ge:i:ték az eredmén�·eket, és ön
kritiku.<;an feltárták a munka fogyatékossá
gait. Külónösen azoknál a szen.:ezetekn-Pl 
t'áltott ki 1uigy érdeklődést a beszámoló, 
ahol részletesen ismertették, hogy mi.ért és 
mtlyen kérdésekben kezdeményeztek a he
lyi gazdasági rezeté•nél, valamint arra ho
gyan vála.;zo tak, ille ·e intézkedtek az ille
tékes zoJ.gálatJ fönökök. 

A ta,:s: aktivf j llemezte a teruleij 
bizottságok, az alapszerve7.etek és a szak
l>7.ervezeti csoportok múlt évi munkával 
foglalkozó rendezvényeit, amelyek ,;o,án 
nemcsak kapt.ak, hanem véleményük ki!t,j
tésével, javaslataikkal sok se,gítséget is ad
tak a ve7..ető testúletek további munkájához. 

A beszámolók é. az azt követó uita min
den szinten megerósitette a központi L'eze
tóségnek a::t az értékelését, hogy szakszer
rezetünk politikai szerepe, tömegbefolyása, 
elismertsége nagyot nőtt a dolgozó emberek 
körében. A 57.aksz.ervezeti 57,ervek és a tiszt
ségviselők nagyobb felelősséggel, hw..záér
téssel és m nilvekt.>dett ilnáll66ággal érvé
nyesítik jog- és hatá körüket az érdekvédel
mi, nevelő és gazdaságszervező munká'ban. 

E gyetértéssel swltalc a $Uikszervezet al
láspontjáról d körponti és saját eróböl 
végrehajtott bérfejlesztésekről, a kol-

lektív szerződésben foglaltak határozottabb 
betartását szorgalmazó munkáról, a szociá
lis és munkavédelmi kérdésekben tett kez
deményező szerepéről és a dolgozók egyes 
vll"',,y nagyobb csoportjai érdekében indított 
kártéríési eljárásokról, a jogvédelmi mun
káról. 

Támogatást, elismerést kapott az alapszer
vezeti tisztségviselők körében kifejtett ká
derkép-zó munka rendszere tartalma, va
lamint rétegpollttkai tevékenységünkben az 
az a tórekvés, hogy differenciáltabban fog
lalkozunk a nők. a fiatalok és a nyugdíjas 
szervezett dolgozók ügyeivel. 

A szak.szervezet munkáját pozitívnak 
megítélő véleményeknek örülhetünk. Elis
merés ez azoknak a tisztségvi.selóknek, ak-

tídstáknak, akik önzetlenül végzik mozgal
mi munkájukat, hogy megfeleljenek munka• 
társaik, választóik bizalmának. 

A tagság rész.érő! elhangzott javaslatok és 
birálatok azonban fontos jelzői annak, hogy 
miként kell még tovább javítani munkán
kat. A szakszervezeti demokrácia érvényre 
jtttá�ának fontos követelménye, hogy a ve
zetés alaposan elemezze és hasznosítsa a ja
vaslatokat. 

A tagság több határozottságot és követke
zete..séget vár az alapszervezeti és körep
szervi ve7.ető testületektől a testületi dönté
sek végrehajtásában. 

A
vezető szervek adjanak több helyszíni 
segítséget a közép- és alapszervezetek
nek a határozatok végrehajtásának se-

gítésében, gyakorlati végrehajtásában. Sok 
helyen kifogásolták és hiányolták, hogy 
szakszervezeti munkánknak nincs megfeleló 
propagandája, nyilvánossága. Nem érvelünk 
megfelelően azokkal az eredményekkel, in
tézkedésekkel, amelyek a szakszervezeti 
szervek kezdeményezésére születtek a dol
gozók élet- és munka.körülményei javítása 
céljából. 

Javasolták : a szakszervezeti bizottságok 
s=orgalmazzak, hogy a gazdasági vezetés -
elsósorban a középvezetök - tegyenek töb
bet az üzem-- és munkaszervezés korszeríí.
sitéséért, az üzemi demokrácia érvényesité
séért, a megfeleló munkahelyi légkör ktala
kitásáért. Vegyék jobban figyelembe a szo
cialista brigádok tagjainak véleményét, épít
senek kezdeményező szerepükre a gazdasági 
feladatok megoldásában. Vállalásaik teljes.1-
téséhez biztosítsanak kielégítőbb feltétele
ket. Építsenek rájuk az üzemi demokrácia 
teljesebbé tételében. 

Jellemző volt, hogy' a felszólalók javasla
taik során nem egyéni problémáikat mond
ták el, hanem dolgozótársaik, szélesebben 
véve a vasúton dolgozók egészét érintő kér
dé6ek kerültek megvilágításra. Ilyenek: 

- A munkaidó-csökkentésben még nem 
részesülö dolgozók rövidített munkaide;ének 
bevezetése. Ez különösen a sok nódolgozót 
fog]alkozta tó szolgálati helyeken vetődött fel 
élesen. 

- Az utazószolgálatot teljesítők körében 
awnos munka mellett, a menetidő-rövidülés 
következtébe-!l a vdltozó illetmén11 csökkené
se jelent problémát. 

- Nagyobb segítséget várnak a lakásépí
tbl"k üzemi támogatásához és gyorsabb üte
mű fejlesztését igénylik a gyermekjóléti in
té�éri.reJ.mek. 

- Az üdültetéssel kapcsolatban elisme
roen nYflatkoztak a gyermeküdültetés i;zín
vonaláról Kevé$nek és $Zínvonalában nem 
mindig kielégitönek tartják viszont a csalá
dos és házaspári üdülést. A szanatóriumi és 
gyógyfürdői beutalás lehetőségeinek bővíté
sét }avasolják. Több jogos bírálat hangzott 
el n 57.abad idő kulturáltabb eltöltését segí
tő feltételek biztosítására, a szakszervezeti 
nevelő munka színvonalának emeléséróL 

Az 1972. évi munka értékelése során új 
vonás volt, hogy a felső szakszervezeti szer
vek „minősítették" az irányftásukhoz tarto
zó alsó szakszervezeti testületek munkáját. 
A területi bizottságok első alkalommal nem 
tudták ezt a feladatot valamennyi hozzájuk 
tartozó alap&Zervezetnél elvégewi 

I
, gy elsősorban csak a nagyobb szolgálati 

helyek szervezeteinél valósult ez meg. 
A minósítések általában elérték célju-

kat. Sok segítséget adtak az adott resület 
munkájának reális megítéléséhez és a munka
stílus további fejlesztéséhez. Ahoz azonban, 
hogy e feladatot a következó évben még 
eredményesebben tudjuk elvégezni, megkü
lönböztetett figyelmet kell fordítani a szer
vezetek egész évben történő módszeres segí
tésére, helyezetének alapos elemzésére. 

A:z elmúlt évi munka összefoglalása sok 
elismerésre méltó eredményt és tapasztala
tot adott szakszervezeti szerveink számára. 
Most az a feladat, h.ogy a tapasztalatokat 
reálisan számba vegyük és hasznosítsuk 
munkdnkban, hogy soron következő kong
resszusunkon arról számolhassunk be: ma
radéktalanul teljesítettük a VIII. kongresz
szus határozatait szakszervezetünk tagjainak 
jogos elvárása szerint. 

Tanul a szentesi építési főnökség 
Az eg ·szerű emberek több

sége nehéz fizikai munkát 
vegez, Emellett •!lem kónnyű 
tanulni. Az iskoláskort meg
haladó fejek. a család napi 
gondjai mellett már nehezeb
ben fogadják be a tudományt. 
f:vek óta bírálat tárgya volt, 
hogy a felnőtt dolgozók szá
mára az általános iskola el
végzésére ugyanolyan tanter
veket és időt írtak elő, mint 
a gyermekeknek. Ez a rend
szer korlátokat szabott az elő
rehaladásnak és a lemaradás 
felszámolásának. Moot válto
zás történt. Hosszú évek után 
megjelent az a rendelet, amely 
szerint a tantervek, a tan
anyag és a tanulmányi idő 
igazodik a felnőtt emberek 
korához, érdeklődéséhez és 
szükségleteihez. 

A szentesi építési főnökség 
élt a lehetőséggel és az el-

múlt tanévben Jól sikerült a 
beiskolázás. 19 hetedikes és 
12 nyolcadikos felnőtt tanult 
az új rendszerű oktatás kereté
ben a főnökségre kihelyezett 
általános iskolában. 

Egy-egy osztály eJvészésére 
180 óra volt a kötelező tanul
mányi idő, melyet a�legaJkal
masabb be06ztással lehetett 
!Elhasználni. Az építési főnök.. 
ségnek és dolgozóinak a leg
kedvezőbb a szabad szombaton 
való tanulás. Ezenkívüi a 
közös érdek azt kívánta, hogy 
a kötelező óraszámot rövidebb 
időszakba sűrítsék. 1'111 a ta
vaszi é, n11ári nagy munk<ik 
idejére a felnótt tanulók ·dr 
túl voltak a vizsgákon, mert 
nz Iskolai tavaszi szünet alatt 
nem tették félre könyveiket. 
Szabadságuk egy részét tanu
lásra áldozták. 

Ha a felnőttoktatásban 
részt vevők számszerű adacai 
nem is magasak, azért mégis 
nagy dolgok ezek, mert meg
mozdult az egyszerű emberek 
tudata. 

A továbbtanulást is aokaff 
t:álasztották. Különösen a szo
cialista brigádok tagjai tllre
kedtek újabb és újabb isme
retek elsajátítására. Két mér
nök képezi magát tovább a 
Műszaki Egyetem gazdaság
mérnöki szakán. Egy-egy dol
gozó jár marxista egyetem
re, illetve a szakosító tago
zatra. Ketten mérlegképes 
könyvelői tanfolyamot végez
nek. Egy-egy dolgozó felső
fokú munkavédelmi és felső
fokú munkaügyi tanfolyamon 
képezi magát. Oten a közép. 
iskolák különböző 06Ztályal
ban tanulnak. 

Focu 
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A f ejlődéshen· nincs megállás 
Nagyszabású jubileumi ünnepség a 25 éves záltollyi csomóponton 

Dr. Csanádi György köz
lekedés- és P05taügyi minisz
ter különvonata. a jubileumi 
ünnepségre meghívott vendé
J?ekkel, délelött 11 óra után 
érkezett Záhonyba. Nem sok
kal ezután Csap felól is be
futott az a különvonat, amely 
Nyikolaj Alekszejet:ics Gun
dobint, a Szovjetunió közle
kedési miniszterének elsö he
lyettesét és azokat a szovjet 
vasutasokat hozta, akik hosz
szú évek óta közvetlen kap
csolatban vannak a záho
nyiakkal. 

A negyedszázados jubileu
mát ünnepló határállomason 
mindenütt nemzetiszínú és 
vörös zászlókat lobogtatott a 
67.él. A felvételi épület etótti 
téren ünneplőbe öltözött vas
utasok százai várták a nagy 
eseményt. A díszemelvényen 
dr. Csanádi György és Ny. 
A. Gundobin mellett Ny. Sz. 
Oszipov, a Szovjetunió buda
pesti nagykövetségének taná
csosa, dr. Mészáros Károly, 
miniszterhelyettes, a l\IA V 
vezérigazgatója. Gulyás Ja
nos, a vasutas-szakszervezet 

fáradozó és most együtt ün
nepló csapi 1.·asutasokat. A 
népeket elválasztó országha
tár, itt a Tiszánál, a közös 
célok és a következetes együ
vétartozás valóságos kapcso
latává vált a csapi és a zá
hon ·i határállomás szállítási 
technológiájaban. A szálln
mányok pedig minden szó
noklatnál erőteljesebb szószó
loi a nemzetközi munkameg
osztásnak. a népek egvmásra 
utaltságának, annak, hogy a 
különböző társadalmi rend
szerekben élő emberek az 
egyenlőség es a kölcsönös 
előnyök alapján bonyolódó 
kereskedelem revén békésen 
élvezhetik e:;ymás termel sé
nek javait. 

llarmillc percP11l.·é11l 

indul egy mnat 

A min sz!er ezutan a s?á• 
mok ttikreben ismertette Za
hony negyeds,.azado · lej!ö
desét, majd íg_y folytaua : 

jubiláló Záhony va ·ula.,..il 

- A hus:zonötödil· é1, nem 
t·egallomása a záhonyi cso
mopont fejlödesenek. A fej
lodésben nm.cs megállás! A� 

az a meggyőződés, hogy mun
kájukkal befolyásolni képe
sek a kontinens békéjének 
tartósságát a kölcsönös érde
kü kereskedelmet és a pon
tos utnsforgalommal egymás 
jobb megismerését. Legyenek 
büszkék rá. hogy re11dkiviili 
feleLősség1i swlgálatukban a 
szo!'jet vasutasok ba,·atságára 
tamaszkodhatnak. ApoLják, 
riszonozzcik továbbra is tel
jes szívi•el ezt a nagyszerű, 
sokszorosa" tapasztalt, meg
tisztelö barátságot - fejezte 
be nagy taps közepette ün
nepi be. zédét dr. Csanádi 
György. 

,t s:::orjel 

mi11i.,zler/1elyette.� 

köszöntöje 

A miniszter ünnepi beszéde 
ut,m Ny. A. Gundobrn mi
mszt.erhelvettes kiiszöntut!e a 
jubiláló záhonyiakat. 

- A két baráti orsz..íg vns
utasait mar reg;óta ös. ✓�fog
ja a kólcsönöséi: elvén ala
puló. jo e�yüttmilködes 
mondotta a miniszterhelyet
tes, miután tolmác.-olta B. P. 
Bescseel!ek, a Szovjetunió 
kozlekedesügyi minlsztert"nek 
üdvözletét -. Kö:öseri dolgo
zunk. hogy részt regyiink a 
KGST-integració t·égrehajta
sában. A külkereskedelmi 
suíllítások évról évre növek
szenek; lebonyoh tásukban 
egvre nagyobb szerepet ját
szanak a csap, é a zahonyi 
va�utasok. Elmondhatom. hogy 
ebben a nagy munkában a 
záhonyi körzetben. dolgozó 
magyar vasutasol. rendkfrül 
nedményesen uégzik munká
jukat. Ezzel igen sok egít
l'éget nvújtanak nekünk . zcr
vez.é I feladatainkhoz. 

- Az a 25 e ztendó, amely
ne elt lt t t itt kö u en 
únnepeljük, lskolapeldaja ket 
testi-éri nép együttmüködesé
nek. Ezért engedjék meg, 
hogy a zoL•jet 1:asutasok ne-

Ny. A. Gunclobin minisztt>r
helyettt' a szovjet , asuta.o;ok 

üd�·özletét hozta 

t"eben szívbol köszöntsem zá
honyi kollégáinkat és Onokön 
keres::tül a Magyar Népköz
társaság �·a/amennyi i-asuta
sdt. J'>Iunkájukhoz sok sikert 
kít-ánok - fejei:fe be köszön
tőjét a miniszterhelyette:;. 

Az ű"1nepi beszédek el
hllllguisa után dr. Csanádi 
György, dr. l\leszáros Károly 
és Ny. A. Gundobin kitünte
téseket adott át az átrakó
körzet vezetőinek é · kiemel
kedő munkát végzö dolgozói
nak. 

A kitűnt tettek nevében 
Vigrári Zoltán, Záhony ál
lomásfőncike mondott köszöne
tet - hang úlyozva, hogy az 
ellsmerések további jó mun
kára kötelezik az átrakókör
zet valamennyi dolgo:r.óját. 

A jubileum ünnepsé::: a ma
ar szovjet himn\ll,z el

hangzásáv 1 ért véget. Ez
ut.ú n a vendeqek megtekin
tették az átrnkökörzet több 
szolgálati helyét. 

s 

KITÜ NTETÉ S E K  
Záhony 25 éves jubileuma alkalmából 

A záhonyi vasúti c1.omópont 
.rennállá.J;ának 25. évfordulója al
kalmából. eredményes munkd.juk 
e1ismeréséut, a Magyar Népköz
társaság Elnöki Tanácsa a 

l\lUNKA ÉRDEl\lREl 'D 
ARANY FOKOZATA 

h-ttüntetést adom6nyo2ta: Tunó 
Kálmán foielügyelonek, Záhony 
vontatást Főnökség ; Kertész Jó
zsef felvtgyá1.ónak. Záhonyi Gé
pesített Rakodác.;t Fönökség. 

l\lUNKA ÉRDEMRE! 'D 
EZOST FOKOZATA 

kltunt.etést kapták: Tóth G(•za 
tan., Záhony álL, S. Ko'VáCs l"-t• 
ván főtan .• Debrecent l� .• Sándor 
P.i.lné ellenör Záhony áll 

MUNKA ÉRDE:\IREND 
BRONZ FOKOZATA 

kltilntetésben részesültek : Poto_ 
Janos munkás., Záhony áll. ; Gál 
Miklós munkás. Záhony áll.; 
Kark István szaktechnikus :t6int., 
Debrecent Jg. 

A Magyar Népköztársa'!lág 
kl\zlekedé�- és po�taUgyi n'Hnisz
tere a 

KÖZLEKEDl,S KIV ALO 
DOLGOZÓJA 

kit�ntet ben r szesftette : Golo• 
vátij tje-k 7:&ndr Terentye,:h-sel, 
a Szo,�Jetunlo k:Ot.lekedésl rr,;ms -
terénr.k helyetteset; R.i.tyin 
S:zamuil Grlgorjevlcset, a Szov• 
jetunlú \"nsútilgyi Miniszt Jium 
Forgalmi Föi,nzgató<:;ága vezető
jét: Bogdanov1cs Grlgorlj Jos;,i
tovlcsot, a Lvovi Vasótlgazgat6-
sig vezetőjét : IJndner Józ�N f 
igat�atot, M v \.ezértgazgat()
he!yettest ; Békf I Rezsó fótaru!
cs0&t. Debrecent Ig.; Vas.s B(!la 
főellenört. Zahony áll. ; Dá,·id 
Lajos felORyelőt. Debreceni Ig.; 
Ormosi Viktor f6Celügyelöt, Deb
receni tg. : 

KIVALó VASUTAS 
kltUntetésben rwesUltek : Ra• 
Jev� 7.kiJ NylkoláJ Georgie,ic!CI, o 
s:zoVjetun16 Vasótilgyt Min1szt 
rtum Nemzetközi Közlekedési 
Igazgató g fómérnöke ; Ribalov 
Jf"melJán Szavf"ljevi<'s, az UZ!-1,l:O
rodt VasutJ Alii:nzgatóság he
lyette� vezeMje : Vthovanec Jot;;ztf 
hánovks Csop ,illomás s,:akszrr
Vt"Zeti bizottságának elnökhelyet
tese. 

f:RDE.'\lES VASUTAS 
kltüntetcsbcn rtszesÓ!tek : Delján 
. zemen zt páno, j , Bátyc o 
állomás tolatást meneUrányitója i 
Szladko lihatl JosziCovics. Csap 
állomás mozdonyszln vezető.te·  
Kelebec .Jo zlf Jo�zltovko;, Csop 
állomás I kocslvlzs_gálója;  ,101-

nár Artat, Csop éllomás AtadásJ 
trodájának helyettes vezetője . 

A közlekedés- és postaUgyt 
miniszter 

'.\UNISZTERI DICSf:RETBE.'ll 

részesítette: B 1ázska l'erenc fó
ell. Záhonyi pft. főn. ; Gajdos 
László főfelügy„ Zóhony áll.; 
liertész Józ-.et föell., Záhonv áll.: 
Ráli.ÓCZI Zoltán lfl, fl)ell.. Záho
n vi Gép. Rak. Főn, : Szalmás tst
\ an fóíelUgy .. Záhony áll. ; Sztar• 
na Tihamérné teli.lgy., Záhony 
á.11. 

A közlekedés- �s postnOgvl 
miniszter helyettese.. n MA V ve• 
z rt�azcatója 

VEZÉRIGAZGATÓI 
DICSÉRETBEN 

rf'szesftette: Bodor Bé Ja 1öint •• 
F'ényeslltke áll . ;  Darai Gyula fé>
felilgy., vasutasok szakszerveze
te Debreceni TB. : Fábian Gyula 
felvtgy ., Tuzsér éli. ; Gulyás F_e
ren<" fóint.. • EperJcske-rendezo.; 
Kertész András ell.. Záhonyi 
vont. Főn. ; Korda Károlyné ell., 
Záhony é!l. ; I<.ovR.cs Zoltán mér• 
ndk tan .• Záhony BeruházásJ Fel„ 
0gyetősé� : Már Ferenc főell., 
Záhonyi P!t. Fón.: M,száros Al• 
brrt feh•igv .. Záhonyi Gép. Ra�. 
Főn. : Perei Jó7:sef m. f6cl1.. Za• 
honyi. TBFF; R("vé z P. Bert�ln_� 
fe1vt•� ., Eperjeske-átrakó : Szo• 
gvéni Géza lnt., Záhony Szertár
lo'n. 

A SzovjetunJó vasűtUgyt m1-
nlszterc 

KH'AW VASUTAS 
klt.ilnteté-sben ré&zesftette : dr„ 
Mé�záros Károly mintszterhelvet
te-.t. a MAV vezérigazgatóját; 
SzPl?edi Nándor ignr.gatót. a Deb• 
recent vaslltf$azgatósá� i.'ezetö
jét: Ga:zdl Dl'nrs szaktechnikus 
főtanácsost. M \ V Vezérigazgató-
s.."\� vasúti Nemzetközi önálló 
Osztály vezetőtPt: ,vutrédl József 
mé-mök föintf'zc5t. a Magvar Köz
lf"kedés- éc; Postaü�yl Mlnlszté
rtum moszkvai képviselőjét: Víg-
dr! ZolUn felUgyelö�. Záhony 
állomás főnökét. 

A Szovjetunió Lvovi Vasút
tgazgatóságának vezetője 

A SZOVJET SZOCIALISTA 
SZALLITAS KIVALO 

DOLGOZÓJA 
klttlntetésbe-n rénesitette : Balo�b 
G�·ula töfelilgyelot.. Záhony áll.; 
Czldor András Mint.. Záhony 
AJJ. ; Enyedl tstvAn főlnt .• Záhony 
dll. : Illés Sándor m. fc5felü�ye
l(lt. Záhony !ill . ;  Kiss Jóisef „ 
z hony áh.; Komár JQzset f6ell.., 

:táhony áll.: �omk�rekl György 
m ... felügy., Záhonyi MC\szaki Ko
cslszolgálatl FönökBég : Tóth Gé-
1'& tan., Záhony áll.; Varga And• 
r:ls ell .

1 Záhony áll. ; Vlnt'ze Be1·• 
talan m. ell., Ztihony áll. 

Dr. O;anádi György köezönti a 

titkára. Ott voltalc S1.abolcs
Swtm.ár, Hajdú-Bihar megye, 
valamint a Szovjetwlió Kar
pái.on tull területe part- és 
állami szerveinek képviseloi, 
a Közlekedés és Postaügyi 
Minisztérium és a vasút ve
:wtő beosztású dol;;ozói. 

idén 12  millió, 1975-ben pc- -------------------------------------------------------

Ilazánk büszkesége 

A7. ünnepséget dr. J\le•zá
ros Károly miniszterhelyet
tes n ·itotta meg. Bevezetöjé
ben arról be,szélt, hogy egy 
hónappal korábban a záhonyi 
körzet dolgozóinak jól vegzett 
munkájával, a múlt évi kiváló 
t.ejesítménnyel elnyert kitün
tetést adtuk át a kórzet ve
zetőinek, mo�t pedig jubileu
mot ünnepelünk. 

- A:,; a megti ·zteltetés ért 
be11nünket - han"súlyozta a 
miniszterhelyettes , hogy 
azok osztoznak a mai ünnep-
6égen örömünkben, akiknek 
segítsége és barátsága nélkül 
Záhony és környéke soha nem 
fejlődhetett 1.·olna az egesz 
1.iaa11ar L·asút és hazánk 
büszkeségévé. Arról a mun
J<áról, amely a szovjet és a 
magyar vasutasok szoros 
együttmGkódésével folyik itt, 
az elismerés hangján beszel
hetünk. Jól tudjuk, hogy az 
a hatalmas árumennyiség, 
ami ezen a hauírállomáson 
keresztülflramlik, kihat egész 
országrészek vasútvonalaira. 
Csak jól tervezett, átgondolt 
lépésekkel lehet az ilyen sok
t"étü, bo11yolult szállítási tel
&datokat eredményesen meg
oldani. 

A miniszterhelyettes a to
Tábbiakban szólt Záhony es 
körzet.ének fejlesztési prog
ramjáról, majd átadta a szót 
az ünnepség szónokának. dr. 
Csanádi György miniszternek. 

- A záhonyi csomópont 
fenn.állásának 25. évfordulója 
ünnepélyes alkalmat kínált 
arra, hogy a Szovjetunió köz
lekedésügyi minisztéri·Jmá
Tal közösen megrendezzük 
mai örömteli találkozónkat -
mondotta bevezetőjében 
Illesse elsö szavunk, a hála 
és a:z elvtársi közösségvdlla
lás szava szoi,jet barátainkat, 
& kommuni:::mut építő szov
jet népet, a velünk együtt 

• 

dig mar H,8 millió tonna áru 
rar atrakásra. Figyelmúnk 
már a negyedik progrnm mú
sz11ki-ga,.clasági el6keszftésére 
irányul. Ezen belül s,.ámltús-
ba ve · zük a Duna-Tisza 
csatorna tervét is, tekintettel 
a Du,w-Rajna-.'1ajna csa
torna me nyitására. Felké
szültunk a magyar-szovjet 
vasúti import és tranzit for
galomra, illetöleg a KGST 
integrációs program kereté
ben megvalósuló nemzetközi 
munkamegosztásnak, a terme
lési koperaciónak es a s,.a
kosításnak várható hatására a 
vasúti szallitásokban. Az Im
portforgalom 42, az export
forgalom 18, es az összes 
tranzit forgalomnal, c aknem 
10 százalékát bonyolttják le 
a zaho11yi t·asutasok. 

A zahonyi átrakókorzet 
EperJe.ske. Ko�oró, Tuzsér, 
Fenyeslitke, , !andol, es Tor
nyospálca - alkotta kiter
jedt rendszerében mlÍr most 
30 percenként indulnak áru
val megrakott szerel vények 
az ors:mg különbllzö ré..<c?.e1be 
és határainkon túlra. 11 ·en 
körülmények kozött nem ne
héz elképzelni, hozy milyen 
jól zervezett, felelős égteljes 
munkát l:ell végemi a kör1.et 
állomá ain szolgálatot telje
sltő vnsut.asoknak, azoknak a 
fiataloknak. akit, a minisz
ter s,.avaival élve: Záhony 
fejlődésével együtt nőttek fel. 

- A vasút é, a környék 
lakosságának élete. munkája 
összeforrott. egymást felté
telezi és segíti. Itt a rasutas 
egyenruha i-alóságos népi•ise
letté t·á!t. S kiilön öröm tud
ni. hogy milyen fiatal erö 
dobogtatja itt a vasút szívét. 
Arra kérem az átrakókör:r.et 
fiatal. elismert vezetőit és 
nagyszerú kollektíváját, hogy 
ezután is végezzék munkáju
kat abban a tudatban, hogy 
nincs hazánknak egyetlen 
olyan lakott települ�e. 
amelyben ne élveznék az 
Önök tevékeny<ségének hasz
nos gyümölcsét. Adjon erőt 
az itt dolgozó vasutasoknak 

AKTUÁLIS PORTRÉ 

Huszonhat éve ái1•11A-ómunkás Zábo11yb1111 
- A  Magyar Nepko::társasay 

Elnöki Tanácsa Gál Mfklói 
átrakómu11ká.mak a J\funka 
2rdemrend bronz fokozatát 
adományozta. 

A szólításra alac,;ony, J-is.�é 
darabo., moz,gá-sú fer:fi emel
kedett fel a Záhony állo
más előtti téren helyetfogfaló 
ünnepeltek és ünneplők sorá
ból. s komótosan elindult a 
jubileumi ünnepség diszemel
vénye felé. Amikor odaért és 
átvette dr. Csanádi György 
közlekedes- és po-,taügyi mi
nisztertől a ma�as kormány
kitüntetést. megfordult és már 
derültebb tekintettel tért vi<>z
sza helyére. 

(),-.zinte �allomás 

Az ünnepség után leültünk 
egy kis beszélgetésTe. Elsönek 
akaratlanul is a szokványos 
kérdés csúszott ki a számon : 
•. Mit érzett. amikor a kitün
tetést átt•ette?" Rögtön szív
tam is volna vissza a kérdést, 
amire többnyire csak sablo
nos lehet a válasz. de ő nyom
ban maeyarázni kezdett: 

- Azért lépdeltem ol11an 
megfontoltan, jobban mond1.,a 
bizonytalanul, mert úgy vet
tem észre, mintha Teszketne 
a térdem. Mit tudom én, ta
lán mert kicsit megszédültem 
az erősen túző naptól. Bár 
nem hi..ném, hogy a nap ár
tott volna meg, hiszen az el
múlt huszonhat évben Itt Zá
honvban az átrakásnál.' azelőtt 
pedig otthon Tiszaszentmár-

tonba11. vagy egész Szabolcs
ban a para zll munkán, min
dig szabad ég alatt dolgoz
tam, ha .sütött - ha borult. 

A zokványkérdés ezúttal 
mégi.sc ak célba talált. ·á
lasz pedig e..v munkás ember 
ő zinte vallomása. Rövid hall
gatás után már oldottabban, 
mosolyogva kezdte a vissza
emlé -ezést. 

Mnr 34 éve,, volt, amikor 
bekövetkezett az ország fel
szabadulása. Meggyőződéssel 
állt azonnal a kommunisták 
közé, aztá11 -rendőrnek, ami
kor a f�lujában a Téndet kel
lett fe11ntartani. Amidőn pe
dig híre kelt, hogy Záhonyban 
s >k munkáskézre van szük
ség, mert a kis állomásra 
mind több segítség érkezik a 
Szovjetunióból, már 1947-ben 
jelentkezett átrakómtmkásnak. 
Azóta egyfolytában itt van, 
most · azt csinálja, amit ak
kor elkezdett. lgy ünnepelhet
te az átrakókörzet fennállásá
nak 25. évfordulóján a sajút
maga záhonyi hu.szonhatodik 
évfordulóját. 

Mindent kézi erő� rl 

- lrgalmatlanul nehéz Idő
ket éltüt1k akkor - mond
ja. - Kézzel húzgáltuk a ha
talmas Tönköket, vállunkon 
emeltük a nagy gyapotbálá
kat, ölben cipeltük az 50 r,,_ 
lós vastömböket, lapátoltuk a 
vasércet, a kokszot. Dehogy 
is gondolhattunk még akkor 
átrakógépekre. 

Pedig megkapták aránylag 
hamar a gépeket is. Otvenegy
ötvenketlöben felépült az elsö 
futódaru és Gál l\,liklós is 

odakerült, ml11t darukótozó. 
Aztán a bakdaruhoz osztot
ták be. A darus korszak fi
zikailag könnyebbséget ho
zott, de nagyobb felelősség
gel járt, több fegyelmezettsé
get kívánt, mtnt a kezdeti ké
zirakodás. A fegyelemmel pe
dig baj ,:olt akkoriban Zá
honyban. Sokféle ember jött 
Itt össze, akadtak köztilk kö
tekedők, verekedők. lógósok. 
is1.ákosok szép számmal, s az 
ilyeneknek nem fűlt a foguk 
a nehéc< munkához. 

Könnychb munkahclyi·n 

hatvanas években megindult a 
személyautók, tehergépkocsik 
és traktorok tömeges átraká
�a. Tizenöt évet töltött szaka
catlan munkában a bakdaru
nál. másré1 évtized után azon
ban meggyöngült egészsége 
miatt könnyebb munkahelyre 
kellett mennie. Most a bagge
reknél dolgozík mint il'ányitó. 
Négytagú brigádjá.ban egy
egy ember. egy-egy vágányért 
felelős, de ő mint brigádve
zető mind a négyért felelős
séggel tartozik. Sok fortélya 
van a baggeres átrakásnak. 
!,;merni kell mindenféle ko
csit, tudni kell melyik hány 
bnggermarkolatot fogad be 
ércből és más ömlesztett áru
ból, vigvázni kell. nehogy túl� 
.suly kerüljön a normál nyom
közú vagonokba, mert ez za� 
varokat okozna a vonatössze
úllnasnai. 

Apai biiszke �g 

Felettesei szerint Gál Mik
lós és átrakomunkás társai 
nagy gyakorlattal. pontosan 
látják el ezt a feladatot. Ezért 
a húséges. jól végzett mun
káért került mo-,t fel mellére 
a Munka 2rdemrend bronz 
fokozata. 

S meg valamire büszke. 
Arra, hogy ő. a hat elemit 
t•égzett záhonyi átrakómunká& 
értelmiségit nevelt a fiából. 
A .. gyerek" most pénzügyi 
előadó. a Szabolcs megyei ta
'lácsnál. Közben végzi a pénz
ügvi főiskolát. Terve, hogy 
doh-torál. . •  

Nem volt egyszerú, amíg 
idáig jutottak, mégis a bak
darus idöszakra emlékezik 
legszívesebben. Tizenkét át• 
rakómunkásból meg egy rak
tárnokból álló briglidjával sok 
nehéz feladatot végeztek •L 
Raktak át rönköt, alumínium
port, vashulladékot, kohósala
kot. fémhulladékot és sok mas 
ömlesztett árut. Büszke Tá és 
méltán, hogy az ó javaslatuk
ra szereltek markolót a daru
ra. a poroa áruk könnyebb 
átrakása vegett. Több újítási 
javaslatot nyújtottak be a 
csillék alakjának módosításá 1 
is, hogy balesetmentesen dol
gozhassanak. Javaslatukból 
n füányat meg is valósítottak. r--------------

Az oldalt írták: 
Helyt álJt Gál Miklós brl- VISI FERENC 

gádjával akkor is, amikor a SZÁSZ FERENC 
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19300kotsinlnörelik az OPW-parkot a tehervonatok új menetrendje 
(Foll{tlltás az 1. oldalról) dapestre. E�zel a vonattal Zá- A-z üzemi lehetőségeken be,., 

hony térségét Is bekapcsolták Jül a menetrendi 117.et"kezet 
a Budapest.ró! reggeli órákban alkalmazkodik a fuvaroztató 
induló nemzetközi és belföldi felek be- és kirakási lgényei
gyorstehervonatok csatlakozási hez. A kiszolg.iló meneteket és 
rendszerébe. a vonali közéµ llomásokat el

nalán lebonyolított áruszállí
tás jelentős része ez évben is 
a gyorsteher vonatforgalmat 
érinti. A gyorstehervonatok 
menetrendi fekvése sok évi 
tapasztalat alapján került ki
alakításra és az elmúlt Idő
szakban ezek menetrendi 
helyzetét kedvezőnek ítélték 
meg. 

Az elegycsatlakozás mcs- látó tehervonatok menetrend
gyorsítását 11Z<>lgálj az az in- jel - lehető ég szerint 
tézkedés Is, hogy a Záhony- olyan fekvesben szerkesztet-

Debrecen-Szolnok-Buda- ték. hogy a rakott- és ürea ko-

Fjgyelemmel az elöw me
netrendi Időszak szállítási é6 
üzemi tapasztalataira, 

pest közötti gyorstehervonat csi.kat minél nagyobb részben 
rövidebb menettartammal. ko- a nappali órákban tudjuk M• 
rábban érkezik Ferencváros- kodcuhoz kiallítanl. 
ba. Az 1973 74. évi menetrend 

a l')'OIWtebervonat klldeke
désl rendszerben alapve
tö változások nem történ-

tek. 

A MAV nru«zn!l(t.ásl te,·é• teher:vonat-forgalm ban nagy 
kenys�gH a következő n,c- jelentőségú ltozás a vonat-
1Wtrendi id&rzakban Is nagy- továbbítts lehetós�geinek szá. 
mértékben befolyásolja 11 ,J. mottevo megja,·itá a. KBzl&
megárut sz.állító tehervonatok mert már az új 2000 Jóerös 
menetrendi helyzete. Ezért szovjet ártmányú M b2-es Külön ki kell azonban emelni 

a Záhony-Budapest k5zötti 
intézkedéseket. Záhon11ból 
.Miskolcon át Ferencvárosba 
új 1111orstehen-onatot ',elveztek 
forgalomba. Ez a vonat a dél
e!ótti órákban Indul Záhony
ból és éjf l után érkezlk Bu-

az ITá.ny. közvetlen- bi to- Diesel-mozdonyok beszerzé-
laió tehervonatok menet- e. amely ,kel II ré zben c:Ue-

Linclner lóuel vn6rigazcató-hel:vette. megnyitja az OPW- ta.nács lllé&ét 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

rendJel.nek tervezése során selesitett ,·onalak te'jes diese-
a fuvaroztatók zállitási les(tésére és újabb vonalak 
kívánságait legme58Ubb- Diesel-vont-11tásra történő be-
menóklg figyelembe ,·et- rendezá<;ére történt megfelel6 Mint arról lapunk május 

21-1 számában beszámoltunk 
az OPW tanácsa május 21. 
és 26 között Szombathelyen 
tartotta XXIII. ülését. A ta
nácsülés, melyen Lindner Jó
zsef vezérigazgató-helyettes 
látta el az elnBkl teendőket, 
értékelte a szocialista orszá
gok közös teherkOC1Siparkjá
nak múlt évi munkáját, majd 
számos, az OPW kocsik üze
meltetésével kapcsolatos kér• 
dést tárgyalt. 

kája. Ma már túlzás nélkül 
elmondhatjuk, hog11 a park 
fejlesztésének üteme és az a 
cél, amiért 1964-ben létrehoz
tuk, megfelel a KGST-ben 
rögzített komplex integrációs 
programban elfogadott fe!ada
toknak. A tanácsülésen �gyéb
ként szó volt az üzemeltetési 
technológiáról, azaz a közós 
park használatának, forgalmá
nak valamennyi nemzetközi 
kérdéséről és határozatot hoz
tunk a köz1!6 park bővítésére. 
A tagvasutaknak eddig &sze
sen 230 ezer kocsija vett részt 
az OPW forgalomban. Most a 
tanácsülés olyan határozatot 
fogadott el, hogy július l-től 
19 300 kocsit-a! növeli a par
kot. Ebből, kéttengelyes egy• 
ségben számítva, a Magyar 
Népköztár848dg 300 fedett és 

3000 nyitott kocslt-al vesz 
részt, �-a(111iB enn11lvel növeli 
eddigi OPW kocsiparkját. 

tél<. menetrendi lnthked • 

Arra a kérdésünkre, hogy 
milyen munkát végzett a ta
nácsülés Szombathelyen, a ve. 
zérigazgatóhelyettes a követ
kezőket mondotta : 

- Mit Jelent ez a növeke-
dés a MA V szemponljaból ? 

Húsz szakmában 1600 ipari tanuló 

S?ékesf:?hérváron tan6cskoztak 
a járműjavítók fanműhelyeinek ve;:efői 

- Mindenekelőtt azt, hogy 
ezzel a nóveléssel a MAV az 
összes exportképes fedett és 
nyitott kocsiját'al belép az 
OPW parkba. Ez e11rben azt 
Is jelenti. hogy a nem része 
vasutakra irányuló forgalmun_ 
kat is csak OPW kocsiban A MAV jármújavító üzemek -telek mellett a végzős tanulo
tudjuk telje Heni, klv ve azo- timmúhelyveze.ói május 29- kat munkásállományba sorol
kat az export rakodasokat. 00-án Székesfehért:áron Vitnt- Ják és szakmunká bérrel fog
ame!ye.·et hazatérő Idegen ko- -ták meg az 19i2 73- év okta- lalkoztassák. E lehet get 
csíkkal bonyolítunk le. Ennek ,ti\,! tap ztalatalt és a szak- nem használták ki az Qzemek, 
következtében a határállomá- munkásvizsgakkal kapcs.ola,t06 mert a tobb, mint 500 1:égzós 
sok kocslszolgálati munkáját, enni�·a\ókat. A megjelenteket tanulónak 57 százalékát sorol
különösen a nem részes va • tNémeth Imre. a székes!ehér- ták c3<lk munkásdUomán11ba 
utakkal határos határállomá- ,vári jármújavító igazgatója szakmunkáabérrel. 
sokét. lén)egesen meg kell ja- <idvözölte, majd Büki Ferenc, Az elmaradás okát vizsgálva 

- Azzal szeretném kezdeni, 
ho1111 a korábbi évekhez vi
azonl/Ítva jelentősen javult a 
közöa teherkocsipark mun- \-!tani. mert rnigyo" fontos e 10. szakosztály elónd ja tar-
---------------------------• kocslgazdcilkodási és pénzüg11i tott vttalnditót. Elmondta. 
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Két évtized 
a vasúttervezés szolgálati ban 

hog11 a nem része., t·asutakra 
hogy a jármüja,•[tó üzemek m1 eredmények ls be[olyásol

kilépett OPW kocsik nyilván- -t.anmühelyelben ii6 •.m 20 Ják a lemaradást. Ha a gya• 
tartá�a a lehető legpontosabb szakmában - ebből 12 emelt• korlati munka a hét masodik 
legyen. szintü, 8 pedig ha(111omán11Dll felére esik, a 57.abad s.oomba• 

� több mint 1600 ,anulót ok- "to • mellett l«>oés a muhelyi 
A vezérlgazga!óhelyettes el- tat,w.k. jelenlét! idó és egy jó t.anuló. 

mondotta a:z:t is. hog • a tanáa; órabérrel aem juthat tlibb jö-
A MAV Tervez6 lnUzet get mea/0Q4(ma.ott előadasait felkérte az NDK vasútj.ü; a A gyako:-latl oklnl!l t ez év• ,.-edclemhez, mint tanulmányi 

1953-ban alakult és 15 évi&, iót egl1%UldiA: kf a ;ftiQoazJ4,,, XXIV. tandcsülésre a kapott •ben i fejl.6dés ;/ellenuizte. Az ósztbndíj}a.l. Az I rolában 
mint MAV Vaaúttervez6 Vu- • lnf711d, • &ölQdt- la u NDK t•élemények alapJán terJeu:en elsőéves tanulókat többségé- otaziul 1 e!WJ.tött órlikat 
mi Vállalat működött. A gaz- tervezőintézetek képt•iselóinek e!ö anyagot az OPW kocsik öen a tanmenetnc megfelelő ugy11n.s szakrnunk bérb valo 
dasági irányítás új rendszeré- elóadásai. Elmondhatjuk, hogy önműködő kapcsolókészlllékre od ktl · ·-•·• f 1 1,,_ ,;oro:ás esetén egyáltal n nem 
ben 1968-tól a MA V önelszá- �·aló átállásának ellikészi�sét ,pr v muiuwn og 11 ,..,._- 4ehet !igyelembe vennl. 
moló egységeként, mint inté- valamennyi előadás jól szol- illetően. .tattlik. A másod,hcsck okta-
:r.et fejti ki tevékenységét. gálta a tapasztalatcserét és -tására csoportos foglalkozást A 1-egfonlosabb feln.datn k 

bővítette a hallgatók Ismeret• A tanácsülés egyébként azt __. k A uüM d lk jel.i>lték meg a végzős tanulók 
Az elmúlt 20 év alatt, a is elhatározta, hogy a közös szen·...-.. ,e · "' ' -ren e e- felkészítését a szakmunkás-

máso„ik világháború pusztítá- körét. Csak helyeselni lehet, koc,;ipark létrehozásának 10. :zks "-zellemébcn a végző.s ta- 'Vizsg r9. 
saina.k újjáépítésétól napjain- hogy az előadásokat írásban is évfordulójáról 1974-ben 8 Ro- nulókat termelő munkáscso-
kig, a közlekedési koncepció megjelentetik. mán Szocialista Köztársaság- portokba osztották be. A vlzsg,.iztlltá sal egy 1dó-
megv11lósulásának segítéséig; ban tartandó ószi ül" • elo"tt A d 1 tek leh _ ..,. 

'ben elő kell készlten a jovű 
pályafelújítások, pályaudva-

ren e e etosc,;et ad- 'tanév beindit.ánit is. Ez külü• 
rok felújításának, bővftésé-

s. J. ünnepélyesen megemiékezne ·. tak arra, hogy bizonyos felté- nösen fontos azért, mert a 
nek tervezése; a korszerű vas- i-----------------------------------------l szakmunká.sképzó intézetek 
úti jelző- és biztosítóberer.dc- :irányítása szeptember 1-tól a 
zések tervezése gyártásának 

, ,T I SZTE L E  T 8 E L  I K I  S D Q  8 Q S Q K, ,  
'tanácsok hatáskör "be kerül, 

megindítása, a különféle vas-
útgépészeti berendezések, A tanmühelyvczeto - lx-sz.á-

speciális járművek, vonalvil- moltak a végzett munkáról 
lamosítás, utasforgalmi, üze- tájékoztat k a vezet t, ho" • 
ml, jóléti és szociális épületek az Ü7,em által kért Ui.,iuló-
terveinek készítése fémjelzi ·létszámot kkentetW:k. de az 
az intézet dolgozóinak alkotó -engedélyezett létszám beisko-
tevékenységét. Nehéz lenne !.ázását a jelentkezési !dő vé-
felsorolni mindazokat a léte-
sítményeket, gépeket, beren-

-géig b!ztosltanl tudják. Ez Is 
dezéseket, melyeket az intézet 

-előrelépés az elóző évekhez 
dolgozói terveztek, mégis ki- ·képest, ami elsősorban a jobb 
emelkedik ezek közül Ferenc- '!)ropagandamunkának koszon-
város rendező-pályaudvarának hető, �lyben az é=kl, a 
átépitése, Zá'Wflll átrakokór- dunakeszi, a szolnoki és n 
zetének fejlesztése, Szolnok miskolci jármújavít.6 túnt ki. 
állomás rekonstrukció,ia, a 
Keleti pál11audvar metr6csat- Sebestyén János 
lakozáaa, a Déli pályaudvar 
utasforgalmi épülete, hogy 
csak néhán11at említriink. 

Ózd állomás 
példája 

Az a körülmény, hogy Ozd 
állomás dolgozói jó munká
jukkal kiérdemelték a MAV 
vezerigazgatóill és a Vasuta
sok Szakszervezetének Elnök
sége Dicsérő oklevelet, olyan 
tanulsá„okat rejt, 11melyeket 
m szolgálati fónökségeknél 
Is érdemes felhasználni. 

Ózd ugyanis - épületeit, 
vá_ nyh lózatát, berendezését 
tekintve - elavult, régi kis 
állomás, ahol a zűk kereszt
metszet•• gyakran akadályozza 
11 munk gyors, utas!tásszenl 
elv�gzését. És mé is : az ózdiak 
1972-ben menetrend szerint 
indították a személyszállító 
vonatok 100 százalékát, s leg
tlibb esetben a tehervonatokat 
is pontosan közlekedtették. A 
koc tk tartózkodá I Idejét a 
tc:-,,·hez kép t 3 orával csók
k k, s a szálll 1 tonna. 
tervet 104,36 százalékra tel
jesltették, miközben maradék
t lanul kiszolgálták hazánk 
egyik legnagyobb, exportra is 
hatalmas mennyi égben ter• 
meló gyárát, az Ozdi Kohá
szati Üzemeket. 

Mi a siker titk ? 
Elsősorban az állomáslak 

szoclalJ.st.a brigádjának 
helvtállasn, amelyek 

kgzül a Petofl brigád az 
arany-, a Lenm brigád all, 
ezustkoszorus kitüntet tulaj
dosa. Ezenkívül abban rejlik 
a kiváló eredmények titka, 
ho · igen jó az egyúttmúkb· 
des a s:o!Qá!atl vezetók. • 
párt-. a ,::ak •cn-ezet és a 
KISZ helyi L'ezetós ge. tlszt
ségr;Lsel/ii kózott. Ennek alap• 
ján név szerint Is dicsérhet
jük Raj6 Béla állomá !ónök, 
Magyar József szb-t !tkár, Sán· 
dor J enó ktg-s tiszt es mások 
szaktudá át, szervező készsé
,::ét, politikai képzett égét, a 
dolgozókkal kialakított szoros 
kapcsolatát. Az ózdi �lda eb. 
ben a vonatkozá ban is köve• 
tésre méltó. 

l\Iurányi Tibor 

A színvonalasabb tervező
munka érdekében közvetlen 
műszaki-tudományos együtt
működést alakítottak ki a 
csehszlovák, jugoszláv, len
gyel vasutak tervező intézetei
vel és most van folyamatban 
hasonló megállapodás az NDK 
vasúti tervez6 intézettel 

Tizenkét 
ünnepségét tartották június 
5-én a Vasúti Főosztály kul
túrtermében. A szakszervezeti 
bizottság és a KISZ-csúcsve
zetőség által rendezett benső
séges hangulatú ünnepségen 
szeretettel köszöntötték a !ds 
állampolgárokat és hozzátar
tozóikat, majd meg is ajándé-

VÉDJE FAHÁZÁT, 

BEÉPÍTETT FAANYAGÁT! 
Május 7. és 1 1. között a 

MÁV Vezérigazgatóság kul
túrtermében az Intézet dolgo
zót az elmúlt húsz év tapasz
talatairól szakmai előadás
sorozatban adtak számot. 
Megnyitó el&ldásában dr. Mé
száro, Kdrol11 miniszterhelyet
tes, a MA V vezérigazgatója 
méltatta az Intézet tevékeny
ségét a vasút technikai- forra
dalmának segítésében és 
hangsúlyozta, hogy a tervez6-
munkában a vasút egészének 
gazdasági érdekelt kell előtér
be helyem!. 

A három nap alatt elhang
zott 22 e16adás bepillantást 
adott a MA V Tervező Intézet 
munkájába. A hazaf t,aaútter• 
wzók tudomci11ro, toén11enéo-

kozták őket. A kicsinyeket 
,.tiszteletbeli kisdobossá., 
avatták az ünnepségen közre
működő pajtások. 

A szombathelyi L'ontat.isi 
főnökségnél hasonló esemény 
zajlott le a közelmúltban, 
amikor Is a szakszervezeti bi
zottság két társadalmi aktivis
tájának gyermeke kapott ne
vet: Nagy István múszakl re
szortos és feleségének kisfiát 
Zsolt, Tóth Károly villanysze
relő és feleségének kislányát 
Brigitta néven jegyezték be az 
anvakönvvbe. 

Fenti ·képünk a Vasúti Fó
osztá!yon, alábbi felvételünk 
Szombathelyen készült. 

Tetol - FB vegys1erünk minden faanyagot véd. 

- Gomba-, rovarölő és égéskésleltető hatású. 

FAANYAGVÉDELMI ts FATELiTÖ VÁLLAtAT 

1367 Budapest, Népköztársaság útja 23. 

Tel . :  427-571 .  



ffl3. .JONIUS MAGYAR VASUTAS 

A szakszervezeti szervekkel egyetértésben Tanácskozás 

az anyagmozgatásról 
A MÁV hatékony intézkedésekkel segíti a vasutasok munkakörülményeinek 

javít6sát, az egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtését 
A MAV Vezérigazgatóság 10. 

szakosztálya, a Közlekedéstu
dományi Egyesület jármújaví
tó szakosztályának anyagmoz
gatási állandó bizottsága és n 
KTE üzemi szakcsopo1 �ja kiál
lítással egybekötött, anyag
mozgatási ankétot rende
zett a Landler Jenó Jármű
javító művelödési házaban, 
„Az üzem! anyagmozgatás és 
szállítas korszerűsítése, a fej
lesztés Iránya és lehetőséget'' 
c,mmel. 

A központi vezetőség május 
25-i ülé,;én - mint lapunk 
előző számában erre utaltunk 
is - a MA V 1972. évi munka
védelmi tevékenyséi,;éról szóló 
jelentést Szücs Zoltán vezér
igazgató-helyettes terjesztette 
elő, a második napirendi pont 
keretében. A beszamoló elöl
járóban hivatkozott a kor
mány 201911971. (V. 25.) szá
mú határozatára é az azzal 
kapcsolatos elni>kségl határo
zatra, vezérigazi,;atói utasítás
ra, s megál!apitotta, hogy az 

elmúlt időszakban a határoza
tok és a szabályok megvalósí
tására irányuló töreh•és jel
lemezte a �•as11tasok munka
t·édelmi tet·ékenységét. A je
lentés meggyózö ténvekkel 
igazolta, hogy a MA V · haté
kony intézkedésekkel segíti 
elö a dolgozók munkakóriil
ményeinek folyamatos javítá
sát, az egészséges és biztonsa
gos munkafeltételek megte
remtését, az üzemi balesetek 
megelőzését, a munkaárta1-
mak további csi>l<kentését. 

Csaknem 2 és fél mi l l iárd forint 

beruházásokra 
Annak az elcnek az érré-

nyesülését, hogy mindez el
sősorban nem szakszer,·ezeti, 
hanem gazdasági feladat, a 
t'a.,út ·eezetőínek számos in
tézkedése bizonyítja. Eszerint 
alakították ki a MAV munka
vé'1elmi szervezetét. A Vas
úti Főosztályon munkavédel
mi és munkásellátási osztálv, 
az igazgatóságokon ezzel a té
mával foglalkozó csoportok, 
a nagyobb külszolgálati helye
ken függetlenített ügyintézők 
látják el a munkavédelmi te
vékenység elvi Irányítását, a 
szervezést, az ellenőrzést. A 
feladatok ellátása minden 
szinten a szakszervezeti szer
t·ekkel egyetértésben törté
nik. 

forinttal. Ezt a megvalo itott 
létesítménvek programköltsé
gének megváltoz sa és főkép
pen az egyes beruházásoknál 
már nagyobb mértékben 
megkívánt felelősség indokol
ta. 

A IV. otéves terv e!s6 két 
évében munkavédelmi és 
egészségügyi beruházásokra 
felhasznált 1 milliárd 262 
millió 840 ezer forint összeg 
még nagyobb jelentóségű, ha 
figyelembe vesszük, hogy nem 
szerepelnek benne a korszerű 
vontató járművek beszerzé
sére. biztosító berendezések 
létesítésére fordított költ é
gek, holott a munkakórülmé
nyek javításához ezek is lé
nyegesen hozzájárultak. 

túrheti a legkisebb engedé
kenységet sem. 

A munkavédelmi tevékeny
séget p ldásan végzőket. a 
munkavédelmi vetélkeclóls leg
jobb tudású részvevóit, tov.ib
bá a szakszervezeti munkavé
delmi óriiket, társadalmi mun
kavédelmi felügvelóket, iigy• 
intézóket több helyen jelentos 
összeggel jutalmazták. Ezt a 
i::yakorlatot a jövöben 1s foly
tatni kell. 

Jelentősen csökkent 

a túlórák száma 

A további feladatok kózé 
tartozik, hogy szélesíteni kell 
a munkavédelmi jellegű vál
lalásokat. felnjánlásoknt a szo
cialista brigád mozgalomban. 
Folytatni kell az ü.zem- es 
munkaszervezésberi reilő lehe
tőségek kihasználását. hiszen 
a konkrét munkaredelmi in
tézkedések és beruházások 
megralositásán túlmenően ez 
is hozzájárul - mint eddig -
a túlfoglalkoztatottsáa csök
kenteséhez, a murikakorlilmé
nyek jat·ltásához. A túlór;\k 
csökkentése különö,en az el
múlt évben volt nagvmérvú. 
mivel a MAV terQletén 2 mil
lió túlórí1val kevesebb rnerult 
fel, azonban még ,gy is mni<1• 
nem 9 millió túlórát kellett 
teljesíteni a vasut oknnk. 

A h-fizponti vezető eg a JC• 
lentést - nz nbbnn felsor.1lt 
további lntezked ekkel a 
vitában !hangzott észr "<n. 
lekkel, J:wnslatoklcal e et ·t
ve - elfogadta A t'asuta ok 
biztonság()., és eqé.,zs�oes 
munkafeltételei erdekében a 
szakszerrezeti szer ek, t,sz • 
séai-iselok saját területükön 
mindent megteszn!!k a jöi-'il>e'l 
!s azért, ho911 a MAV fels -
szintti gazdasáat t'e�etö, n k a 
munka ·éclelemben és a t·aru•
egészségüg11 feJles:ttesébl!11 
�g1111il ·cinuló hclyfs törel,t• 
sei 111abb eredmén.Ji kct hOTZII• 
na�. s ldva íbrn s fol(oz f·m 

dolgoz6k nl·ttvit a n , on t
kozó utasítások, munkav&lcl
ml szabá1 ·ok megtartó ában. 

Az ankéton részt vettel;: a 
MA V járműjavító üzemek ve
zetói éti anyagmozgatással fog
lalkozó szakemberei, valamint 
az INTRANSZMAS Magyar 
-Bolgár Tarsasag szakértoi. 

Fenyi·esi I.•tt·án üzemigazga
tó. a KTE üzemi szalfcsoport
jának elnöke megnyitó beszi?
de után Matkó József mérnök
Wtanncsos, szakosztályvezetó
helyettes többek között el
mondta, hogy az Országa.� Mú
szaki Fejlesztési Bizottság fel
mérése szerint Magyarorszá
gon az anyagawzgatás egy
millió dolgozó teljes munka
idejét íi,;ényli, s a vasúti iár
mújat"!tó iparban a kizárólag 
anyagmozgatassa1 foglalkozók 
létszama körülbelül 1200 fó. (A 
szombathcl�i Járműjavító 
üzemnek például ugyanennvi 
produktív munkát végző dol
gozója van.) A KTE jármújn
vító szakosztályának keretében 
mükodó an ·agmozgatásl állan
dó bizottság tagja, éppen azon 
munkálkodnak, hogy az emlí
tett 1 t zámot kelló S'U'rvez -
se!. gepeslt scl, h lye intéz
kedé s 1 csi>kkentenl lehessen. 

Bor lstván, a Landler jár
?T't\jnv1tó uzemszen·ezóje 1s
rrertctte a már elért eredme
nyeket, s elóadását vetített ké
pekkel tette még meggyó7ób
bé, bizony1tva, hogv más uze
meknek Is erdemes átvenniük 
a Landler járműjavítóban 
�zerzett gyakorlati topasztaln
tokat, A vitában felszólalók el 
Is Jsmertck, hogy vnn mit flt
yi;im{ilk, ennek alapján 
wonrlh11tjuk, ho y .i� n,ikét és 
a k1.Jlt s elérte célJlit. 'Me -
,annak a lehetőségek oz 
am·agmozgat· további kor
sz rusttéséhez. 

A beszámoló elsö része az 
1972-re tervezett munkave
delmi beruházások teljesítését 
elemezte. Ehhez figyelembe 
kell venni, hog: a t·asút szo
ciális, munkarédelmi, egész
ségügyi, továbbá a kedt'ezőt
Ien munkakörülmények fel
számolására és a rakodás gé
pesítését szolgála beruházá
saira a IV. ötéves tert•ben 2 
milliárd 449 millió 159 ezer 
forintot irányoztak elő nem 
számítva a munkavédelmi és 
egésvreg" 1 propa�andára 
fordithato 1öbb. mint 2 mlllió 
forintot. Az 1971-re ten,ezett 
612 és fél millió forinttal 
szemben 599 millió forintot 
használtak fel ténylegesen. 
t.·iszont az 1972-re terrezett 
658 millió forintos előirányza
tot tüllepték, öt é& fél ml!hó 

A szinte vég nélkül sorolha
tó, nemrég megvalósult beru
hazások k ,,úl kiemelkedik 
Debrecen gurító. Nyíregyháza 
állomás, Misko\c-'fi un pálya
udvar, Debrecen vontatás, az 
északi és a debreceni lármúja
vitó szociális létesf ménye, a 
Landler Jenö Járműjavító, a 

budapesti TBf:F. Bp. Ferenc
város, Rákosrendezó !\llomá
sok és a dombóv ri építési fó
nök mun €1ja. e -
hony átrakókorzet daru�! 
o jászkí ri íto p ]IU'l o 
üzemben é az e�znki jámiu
javítóban daruk, illetve 20 ton
nás darupálya létesítése, mns 
üzemek, múhelyek rekonstruk
ciója, korszerúsítése, 92 pálya- .----------------------------

építőgép, 6 !oldmunkagép, tar
goncák, szállítószalagok, rako
dógépek stb. beszerzése. 

Nem lehetünk e légedettek 
A beszámoló második része 

a közvetlen munkavédelmi te
vékenységet, az uzemi balese
ti helyzet alakulását vizsgáim. 

A számadatok 1971. és 1972. 
évi összehasonlításából egyér
telműen megállapítható, hogy 
mind a balesetek, mind az 
ezek folytán kiesett munkana
!JOk száma csökkent a t.·asút
nál, s ugyanez ronatkozik a 
l1alálos vagy csonk-ulásos bal
esetekre is. Az összes baleset 
száma tavaly 112-vel volt ke
vesebb, mint 1971-ben. ugyan
akkor a kiesett munkanapok 
száma is 6831-gvel csökkent. A 
helyzet javulásának érték<>t 
még ink/ll>b emeli, ogy mbd
ezt a vasútüzemi teljesttmé• 
nyek növelésével párhuzamo
san sikerült elérru, a vasúti 
dolgozók létszámának 3386 fos 
csökkenése mellett. 

.,Annak ellenére, hogy őrü
lilnk a baleseti helyzet jat·u• 
lásának - hangsu!yozta a je
lentés -, nem lehetiink elége
dettek az eredményekkl!l. :Vcm 
indokolható ugyarns. hony 
miért kellett 1972-ben is 45 

vasutastársunknak az eletéi,el, 
negyvenháromnak pedig t•ég
tagjának csonkulásáral, el
vesztését-el fizetnie akár saját 
maguk, akár mások mulasztá
•a. figyelmetlensége, szabály
talan munkavégzése miatt.'' 

A baleseti helyzet ,·Izsgáh
ta közben, illetve a betegnyil
vántartások egveztetéscl<or ar
ra is fény derült, hogy enves 
helyeken feltúnően sok az 
olyan sérülésból eredó táppén-
7es beteg, aki nem az üzemben 
vagy szoli,;álatban szenvedett 
balesetet. A debreceni igazaa
tóság teriiletén például l9i2-

ben 348 üzemi bal esetet szen
t'edett dolgozó volt. ezzel szem
ben a nem územ; serültek szá
ma meghaladta a 2200 főt. A 

szegedi igazgatóságnál 
235:1170. a pécsieknél 181 :1475 
"'1(1anez az arány. Tekintve, 

hogy a Legfóbb Ügyészség ko
rábban megtartott vasúti cl
lenörzésénél sem találtak arra 
utaló nyomot, hogy n vezetők 
esetleg üzemi balesetek eltit
kolására bírtak volna dolgozó
kat, a munkavédelmi felvilá
gosítást, meggyőzést, propa
gandát, egyéni beszélgetéseket 
az irányban is, fokozni kell, 
hogy munkatársaink szolgála
ton kívül és otthon, Illetve sa
ját portájukon is legyenek kö
riiltekint6bbek, óratosabba r,, 
megfontoltabbak. 

Nagyobb szigort 

a mulasztókkal szemben 

A beszámoló leszogezte, hogy 
a bizton ágtechnlkai fegyele.n 
megteremtése elsódleges a bal
esetek megelőzése érdekében. 
A VMSZ el írja, hogy a mun
kavédelmi sznbályok megsértó
jét elsö ízben figyelmeztetés
ben kell részesíteni, ismf\tlo
dé esetén pedig a munkától 
eltiltani. A bnlcs�t •k ofordu
lásában hibáztathatókat fe
gyelmi úton kell felelóssér,.-e 
vonni, vagy bizonyos juttat.,
sok elvonásával büntetni. su
lyosabb esetekben ellenUk 
búnvádi eljárást kezdeményez
ni. Az elmult időszakban az 
igazgatóságoknál, illetve az 
üzemeknel minderre volt pél
da. Osszesen 376 esetben ti>r
tént fegyelmi felelösségre co
ncis. ezenkívül a szegedi. a bu
dapesti és a szombathelyi te
rületen 6 búnvadi eljárás le
folytatására is sor került. E7. is 
tükrözi, hogy a gazda5ági. 
szervezeti egységek vezi:töi 
mindinkább felismerik a bal
esetmegelözo intézkedések fon
tosságát. A jö\'Öben a mulasL
tók még határozottabb szigor
ra számíthatnak, mel't a dol
gozó emberek testi épségén"k, 
egészségének L'edelme nem 

FIGYELMEZTETÖ STATISZTIKA : 

A balesetek 92 százaléka sorompóval 

ellátott útátjárókon örténik 
A •a utl keresrtezlldésck-

b<'n szaporodó tragiku klme
netelu baleset k miatt a köz
lekedési szerv$flek meg kell 
vlzsgálnl az útMJárók helyze
tét é ki kell dolg zni n ten
nh'alokat, 

A pécs, igazgatóság kezde
ményezésére ot megye közuti 
lg3Ze:atósága, a megyei taná
csok epítesi é. közleked si 
osztálya, a BM közlekedésren
dészeti osztálya és az illetékes 
VOLÁN Vállalatok, valamint 
az Igazgatóság képviselői nem
reg tanácskozást tartottak. A 

tanácskozás targya a közút• 
t•asút szintbeni keresztez6dc
seinek biztosítása i:olt. 

A pécsi igazgatóság terllle
tén I34R útatjaró 1·an. Ebbol 
514 el t•an látt·a sorompóval, 
834 hely1•n nincs sorompó. A 
sorompóval ellátottak között 
52 fén_v,sorompó\al rendelke
zik. Megállapítást nyert az 1s, 
hogy 43 sorompó nélküli útát• 
járón át autóbuszforgalom bo
nyolódik le, 382 útátjárót nem, 
t•agy csak nehezen lehet be
látnl. A belátást gátló okok 
között 85 esetben fa vagy bo
kor, 103 épület, 104 helyen a 
bevágás, 57 helyen a pálya íve. 
33 egyéb ok van. Idegen léte
sítménv 141 helyen gátolja a 
belátást. 

A Baranya megyei vizsgá
lat sok figyelemre mélto ta
pasztalatot, számos konkrét 
eredményt hozott. Megl'iZsgál
tak 3i0 útátjárót és ennek 
eredményekéiit 26 útátjárót 
szüntettek meg. Vannak olvan 
sorompók, runelyek kiemelke
dő helyet foglalnak el a bal
eseti króhikában. A sil<lósi 
s7.ólólmél levö útátjáróban 
három ev alatt 10 baleset tör
tént. Azt is me!(állnpitották a 
balesetek idejéből, hogy az út
átjáró közelében levő i!albolt 
zárórájának Ideje egybe esik 

a vpnatcsoport idejével. A zár
l a idejét n hány perccel 
megváltoztatták. a MÁV pedig 
vöros fényü. villamos világí
tással látta el az átjárót. Az
ota nagymértékben csökkent 
az útátjáróban bekovetkezett 
balesetek száma. 

A t"izsgálat megállapította 
azt is, hogy a balesetek 92 'Szá
zaléka sorompóra! ellátott ut
átjáróban tórtént. Ez viszont 
a kelló figyelem hiányát, a 
domborzati viszonyok kedve
zőtlen égét, az utak korszerú
södésével megnövekedett se
bességet és a járművek szamá
nak, valamint sebességének 
nagymérvű nö,•ekedését is 
mutatja. A legtöbb baleset 
oka '. a közúti ki>zlekedés na
bályamak megszegése. 

Altalános megállap[tás volt, 
hogy a legradikálisabb és leg
hatásosabb megoldás a keresz
tezódés meg. ziln tetése, de ah
hoz még sol,áig nem lesznek 
meg az anyagi feltételek. Az 
útátjárók indokoltságát viszont 
érdemes felül izsgálni, mint 
ahogy az Baranyában meg ts 
történt. Egyebek mellett az is 
kiderült, hogy az útátjárót jel
ző berendezéseket nem min
denkor tartják karban. Nin
csenek jól láthatóan festve, a 
szabványnak sem mindig fe
lelnek meg. 

Az Igazgatóság állal kísér
letképpen két helyen alkal
mazott fényvitszaverő fó!hík 
alkalmazásánalc általánosítása 
is elhúzódott. mert az illetékes 
szervek részéról lassan megy 
a sznbványok módosítása, kü
lónösen a sorompók csapórúd
jab és az And1·ás-keresztek
nél. 

BalDlai Jánoe 

., 

Jó. nyara lást, gyerekek ! 
Véget ért a tanét>, s a MÁV nevel6otthonaib6I is vakóclóz• 

ni mentek a gyerekek. Az évzáró előtt q,wnban fotoriporterünk 
ellátogatott a kászegi otthonba, s megörökített néhány pillana
tot a növendékek mindennapi életéből. Ezekből a feluételek• 
bál választottuk ki az alábbi három képet, szándékosan mel• 
lőzve immár a szorgalmas tanulás meghitt hangulatát ábrá
zoló filmkockákat. Elvégre itt a szünidő. Most már a vakációzó 
gyerekeké az épület. 

A vasutas-szakszervezet ezen a nyáron 3umus 6-tól 
augusztus 28-ig - 3420 gyermek nyaraltatásáról gondoskodik. 
A kőszegi .'\IAV Nevelőotthonban két turnusban összesen 480 

tskolásgyermek üdül. A répceszentgyörgyi otthont ugyancsak 
két turnusban 240 gyerek veszi birtokába. A le{ltöbben persze 
kenesei gyermeküdülónkben va.kációz'iatnak, ahol egyszerre 
négyszázött-.eneri, a. hat turnusban tehát kétezerhétszázan nya
ralnak gondtalanul. 

A készülódéshez a clpóti'l'Ztitás Is hozzátartozik 

(Laczkó Ildikó felvételei) 

Negye-dszer valasztották 
a városi tanácsba 

Szegeden számos vasutas 
dolgozót vála ztottak meg a 
városi tanács tagjává. Köztük 
Virág Istvánt, a vontatási fő
nökség Diesel-lakatosát, ím
már negyedszer. 

A Szabadság tér környékén 
lakókat már hosszú évek óta 
ő képviseli a városházán. Se
gített az aszfaltozás, a világi
t/is korszerűsítésének és ez 
üzlethálózat bővítésének meg
valósításában. A legutóbbi 
választás óta is sokan felke
resték már gondjukkal-bajuk-

kal, mert tudják, hogy min
dent megtesz választói erdeké
ben. 

A 42 éves Virág István a 
munkahelyén sem vall sze-
gyen!. A szakszervezeti bi• 
zottság titkáraként ott is a 
közügyeket intézi, Négyszer 
nyerte el a Kiváló dolgozó ki• 
tüntetést, húsz éve törzsgér
datag, s a Munkú-Paraszl 
Hatalomért Erdemérem tulaj
donosa. Tovabbi jó munkájára 
a jövóben is számítani lehel. 

Szlládi SáDder 



M IIRSZ � ..__.. 
„ i6tada1ml muntball 
4'(tatt Jd1'b1Nlt,ilf ... MtMlc 
� 21-n • aohlord ,.,._ 
•�'I, A J6 erédm6-
DY9kkel rendelka6 aenaet 
tamalnak. valamint u Osem 
mlmzervezeU á 1a..,aú11 
�nek ea(lttea lllazefo.. 
PM alapjAn nületett meg a 
tanal6koe tiszti klub és a 111-
ftlZklub tagjainak kulturált 
plhenWt 6a a ldk6púal mun. 
lr,lJ6t aetdt6 hel)'ls6g. Az ün
aep6lyes 6tadÚOD Ca41c S41'
"1f', a MHSZ üzeml vezet6s6-
pnek UtkAra m6ltatta a klub 
$qJ&lnak munkáját. 

A megjelenteket kilszöntöt
te Molftdt' G11örw, a vasutu
azabzervezet titkára és Amb. 
na J4fl0a, az llzem 18azgatója 
IL 

A TORNA 0 DiT, 

FELFRI S SIT . • •  

A IZODlbathel)'l vontatási 
!5nökl6g azollálatl helyein 
tll&nunk6t végz6 dolgozó n6k 
la rendazerealtették a munka
bel)'t testnevel6at. A volt ki vá-
16 aportolón6: C16kla Jánoml 
SaNri Gtzena vezetéllével 
naponta 8 óra 50 perckor meg
aaldtják munkájukat és 9 óra 
05 percig tornagyakorlatokat 
vtaeznelt. 
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1'11hfo.r ..., • tll,fOWI Nan 41 CNt6 ........ Nemd
__,,.,_.Jr -"'-'* tii M- 9911 p6lüul Budapeat eoen
.,.,__ Ua,anakkor taaJa lc6nU hadftu. bajnoklálán a 
YOlt a VB-n hetedik, IUetve verHDJ'eD ldvOl elindult i.e
u ollmplml hatodik belyneU r6kp6rolalllk 'ftlanlennYlu 
maoar � 6lme&6nyben ri8atn. lllnd� 

1b tii á „ NOii wMffl. 
doflcllJ, ftl,ttJl IIIIJIPCII, lffeL 

A bfl'IIIY IOfl!ell �- a biztató a jGv6 nemaontJá• 
hlb6ja", boa Gft'lü ,o1dcol b6l. A,n Cl ,.,..,, nNI fe
Wcclbb IIIIIG'llwonaig "7'1fflV- M1&1gd11Mt, ffdfflftttelll• 
16jeWm tllt'tj4k námo11, lllffl& ,a,atei ml,t,eN1c el-'IOt'l>Ctt 
• JltaJcolct VSC t,rilqiá,o,a- Gba ,..,.,p11,. JMmlt'ODG 
fen&. Holoti neld kellene, 11• ""'1, akinek lnduláára az 
tetve neld ta kell f6mjeleznle Idei aond6nt6 venen,eken 
a vasutas aakoatál)'t. naaon Allmftunk. 

- H4t toen - kezdi, bú Bem6lhet6lea mindezt tud
elél nehezen, a belzélletált ja, th'Z1 maaa a riloptott 
Jnc,el J6uef, a klub elnök• veraen)'l6 lai 

(tleW) 

A tavím.16k ■inden Sllltúl� lllbpaak 
A mtlJcolct NriffQaoatóa4o 

uemil11n&t •• ok&at4■t out4-
11/II 11W' az elmúlt év vépn 
meakezdte a uervezéllt a dol
aozók ezakmal 10vábbképaáe. 
valamint az ált&Unoe llkolal 
riazettsé1 megnená6t el6ee
aft6 r6vldltett tanfolyMIM)k 

el6k•z[téal!re. A „rvn&l 
munka eredm,ny•nek bizo
nyult: 145 dolc,oc6 jeletl&fcnett 
t01'dbbta!IVlámL A1 6ltalá
llkolal bizonyftviny me..-er
léléért ptld6ul Ull dol&mó 
OU febru6rt61 a& luolapadba. 

helyett-. - Gft-a lmrm 
tlG'1J/ ufUcHQ« NIi, pontoaab
fl4n ttaov arilcaéoe letlu • 
aa1coat41v,aat. Neve, eddlli 
eredménylistája uoanta ha
tútalan vonzer6 a fiatalok 
körében, s uoanakkor ea
egy klemelked6 uerepl'9e a 
uakoszt4ly létének el)'lk alap.. 

A feln6ttek naa kedvvel 
tanulnak, me&,�k az dj _..;_ _____________________ 1oktatá■I rendelkeús jelent6eé-
gét, 1 azt, hou ma1uabb Is
kolai végzettaél birtokában 
ma1uabb t>eoaztúokra képe
llit6 ,uktantol)'amokat vé&ez
hetnek el Az ioaoatóado mln
dffl auméll/l f• tdrwt felté
telt bfz&ontott • too4bbtanul61c 
az4m4ra. A továbbtanulók 
1zol&álaU f6n6kel pedig blz
tosltják mindannyiuk számára, 
hogy megjelenbeaenek a tan
folyamokon. a munkát do 
Otemezlk. ho&Y a ■zolgálatoi 11 
maradéktalanul elláthassák. 

Ja 1a. - ' "  
- A sport6g fejleaztédre 

szánt közvetlen támogatást 
ugyanis az eoe■Oletek közötti 
ran190r alapján kapják a 
szakosztályok. A pontverseny
Qe mlndösne két viadalt, a 
boeszű távú egyéni bajnoksA
&ot, valamint a 100 km-es 
csapatbajnok■'got számltják 
be. Nos, eaoal11 112 MVSC 412• 
ae1n U pontot aznNtt. 
Hon mUt1 Uven keNNt7 
Azfft. mm •Wlk et'&léoink, 
N,W.11111 kAtonll oolt, Gé1'a 
pecliQ nem t!ldult el 112 eovinf 
ba,ftlolc,dgotl. Velük bizonyára 
egészen máaképpen alakult 
volna a rangsor. 

- A uakosztály azonban 
nemc:■ak Gérából 411. • •  

PEDAGOGUSOIC NAPJA 

a Törekvés Múvel6dési Házban 

A Törekvés M1loelc5Ud hajtva. emelje a dol8ozók ál· 
Hdzbca,a, június 8-án, a vasu- taUnos mQveltaégét. 
tas-szakszervezet budapest!

1 
Rélcalf I.Wtt a tov6bbl fel

terllleU blzotlllága által ren- adatok lsmertetáse után j6 pl
dezett ünnepsé&en köszöntöt- henést klvánt a peda&ógUIOk 
-ték 82l0kat a pedagógusokat. nyári vak6clójAhoz, majd át
ekik a vasutas dol�k ta- adta a IIZlllcnenezet ajándé
nításáva:, nevelésével a leg- kalt. Az ünnepaé1 után BoJ
eredményesebben foglalkoz- Cor Imre és Vör& Sári ma
nak. Az llnnepségen megje- ayarn6ta-énekesek aórakoz
ient Kellner r,todn. a kultúr- tatták a megvendégelt pedaaó
nevelé■I- és sportosztály veze- cUIIOkat. t6je, Juháu MUcló1, a Pedagó-
gusok Szakszervezete buda- .------------
pesti területi bizottságának 
-titk6ra 1s. Onnepl köszöntőt 

Kont�--rfo-alom Rélca,d Jsti,411, a vasutas-szak- - • •  
szervezet budapesti terllleti bl-
7A>ttságánat.. Utkára mondott. 

Beszédében az 1972/73-81 
oktatási év eredményeit ért6-
kelve, (Qen ft401l"I értékelte a 
11edagógusok 41dozato, munká-
:fát. 8116lt a -tonbbtanul6 tt
wtaaok munkahelyi is Clla!Adl 

Egert is 

belcapcsoltólc 

Szeptemberben el6reUtha
tóan djabb 150-180 dol1ozó 
vesz rmt u oktatásban. • a 
tanulál lebet6eé1elt a követ
kez6 mkben II folyamatoaan 
blztollltjAk. Az IOIUoatóldo N• 
1:ef6l1Nlle IIZ G adndllca, hoW 
mlndett, mlo • leglctaebb be• 
osn41bcaa leo6 dolgo.zó ti ren
dellcnzllle a 111/0lc 4ltalá!IOI ta
kolaf olozetulooeL 

1Ja17&1 Súidor 

- • aüMa llfllM. A  
y&zt61 lNJ, rnapa6p(MII "" 
lyamesterl szakau ezoelaJ,_ 
brigádja M felajánJálab!d 
ldmaaas16 teljelftéléffl .,._ 
melte ki az- aranykOlliatft. A 
közösség tagjai t6bbek Jr.e.,1111 
41 200 forintot takaritoM 
meg bontott • � 
anyagok hasznositúbal, .. 
klvül - f6k6nt tskoWrball • 
1000 óra ttrsadalml lll1IDlr:M 
végeztek. s V6azt6, Siectwa, 
Kötegyán állomúok rir6to
mét rendszeresen � 
tAk a Tiszta vasdtm't ! mQllll,ó 
lom meghlrdeW. 6ta. 

- öt 6ve mANIII • ""' 
emelked6 eredm6nyekkel 111111-
kélkedhet �6aclabe 6114mll 

MHSZ-alapsze.-v� 
tartalékos klub1L A JNJ111t 
Tibor f6fetll�e16 által ...... 
klub tagjai legutóbb la � 
lóan szerepeltek a vANIII ..,_ 
talékosok honridelml .,.,.. 
nyén. A 35 éven felllllek iol
csoport!á ban a vuutuGlt: lm
harda Gvula, Erd68 8'ndar. 
Barabás Béla 5sszeálfflisd .,_ 
oata szerezte meg u e1■6 ... 
tyet. 

- UtasUJ'k...W ....... 
det aeretnek fel N� 
za állomás három pontJá, a 
debreceni �tll

;c
� 

tartozó TBFJr -berel, 
tl!bb mint eom fórtntGI 

Népszerü a sportlövészet 
gondjairól, többek között ar
'l"Ól, bog:• a továbbtanulók kö
zlll sokan utazószo)gálatot tel
jesítenek. Előfordul, hogy 

A. llllkoleon &Nnett udft• 
z6 tap�•tok a?apj'n 14-
nlua i-&al l:oir'l'bn 11 „Wnati
llff-p,il114udoan'' m41cödtet a 
miskolci Igazgatóság. Kecsk& Gllbor, Debrecen: szoco 

Ferenc. Hatvan : C&lzmazla Bé!Anf, 
Szombathely: GoldS,Ubel Pl.!. BU• 
dapest; Bolcl1zár O:,ula. Mkúcsa
ba; Sz!16dl SAndor, Szeled: llurA
nyt Tibor, 8'nrtw: leveleU.n la· 
puni< ..,,. .. a..a relbu-'1jul<. 

költséggel. A korazenl binli
dezés szovjet gylrtm6n,t. • 
úgynevezett lapozó rendnerG. 
A központi lrány(t6 hel:,Wl
b61 egyszerre Uz vonat 11'6-
nyát. helyét k6z6lhetllc M 
utazókl!z6nséggel. 0:wmbe be
tyezése még • ny6r •• 
várható. 

Vtrio GábM, Budapest-Ke
letl c:aomópont MHSZ-lövész
klubj� titkára a Magyar 
Honv6delml Szövetség 25. évei 
Jubileumára rendezett llnne
pl 8)'0.lésen Ismertette a szol• 
8'1atl '8ak honvédelmi 1port
terikeny■égét, az ezzel kap
c:■olatban el6rt eredményeket. 
AI értékelés szerint a Woéu
ldü 41'41 azen,ezett oe-rse
rtVelle a lec,nipazerllbbek a 1/IU• 
IICalok klizcJtt. 

J.ellemz6 erre, hogy a cso
móponton szolgálaU áganként 
tartottak lövészvenenyt, a■ 

ünnepi 8)'11l•t megel6z6en. A egyesek fáradtan érkemek az 
legjobb helyezést elért csapa- ,iskolába, 11 mindez nagyobb 
tok bekerllltek a csomóponti türelmet, több megértést, hoz· 
dönt6be, ahol végül Ili hat csa- 'Záértést, fáradtságot Igényel a 
pat 18 veraenyz6je mérte ösz- '()edagógusok részér61. A taná-
sze céllöv6 tudá■át. TOknak Is kiemelkedő szere-

Hatvanban Is népszerQ pllk van abban, hogy az 
■port a lövészet. Ott a vasúti 1972/73-as tanévben slkerillt 
csomópont lövészklubjának ismét elörelépnl a felnőttokta
tagjal olyan 16teret létesltettek tálban. Budapesten p4!ldául 1 
- nagyrészt társadalmi mun- 112olg41ati helven m1llcődlk lel· 
k6val -, hogy a városi rna1a- he!11ezett fakola. tly módon Is 
sabb szlntll versenyeket Is eredményesnek bizonyult a 
ezen a 16téren rendezték az területi blrottság arra lrá!'lyuló 
MHSZ jubileumi ünnepségso- munkája, hogy a vasutas-
rozata keretében. szakszervezet VIII. kongresz-

Sdes Fenne IIZUSának határozatát végre-

K E R ESZT REJTV É N Y  
s,a lelent& d,tum : u eat1,8' 

t1lnlua ll•M QnnepeltQI< (vizszln• 
ia I.J. a múlkat jQllua 1-An Cin· 
�Cllt: Cfilll6le1ea 11.J. 

ffaAlatetlt H. A pllpal korona. 
• .Tllria u'611 elqtelen C10nlk• 
... •e&6n lrelelkezlk. 1e. Sok• 
- _, erre m9fl' a jll�lt. 11. 
D161 - 11. Kihalt n&CY\ff
..0 fld6madllr, IO. A juh blmle, 
.. ....... u. &pM anyaa. .. 

Z6 ered�J'. f(I. Kopasz. & T6H 
csapadö. ... BIYlPIODII lliremlék. 
n. l\4alOI nóró. a Német Uldl• 
nev. M. Keservesen usat. u. Ma• 
u::ld:

i

=�•�rn N::��� 
köz. •• Klluq N68r.idban. 41. Né
met .- a Volme mentén. u. 
Keres a .._..,, '3. Z6 euQ. H. AD-
101 kel'Nlledelml a.raas.ts. tS. R6-
vld Otoa. ... Vlaul<enl .._ t:z&n a 
INp'6n jMaal a lalldarlll6 vllAI• 

bajnoall1ot. so. Hanstatan tlfr. SI, 
Pen� 113. e_., közepe. H. T-• 
ráz. 111, Litomu. II. Európai 
besya�. IO. Folékonynak tenriL e:J. 
Fúvóe ban11zeren jétaz6. 

PGs.-,-, 1. Tajt61t. L Zénlllm. 
1. Slkkaat. t. Dalmil riroa. S. 
ldOmm-6. L A nélrtum k6m1a1 je
le. 7. Monehan1. L Eleven. t. 
• , , ment. hll-ruhll&ú (francia). 
lL Nemes '""· 11. Elk61ZQJI -· 
U. N61 bans. 11. :1'#11 zeka. 17. 
VAroa Uz'Qelilzlinban. N. A bo1-
vlk pin neves vezel6je volt. 11. 
rQ116keftle a hét vl1'8CIOda ein,t
ke. a. Orvoal mOszer. 211. Kietlen. 
�- 11. Plrit bllromll\llcle. n. 
anyai� rt.=�.��=• ;.:ft: 
11. Vl16statan. II. . • • Lór6nd 11111 
-IINJ mqyar 1111lrmaúl11 1pan:,ol 
!ró. •· Nevea francia lealO (1832 
-1aa, . n. A bél 9erir antke, ll& 
�em�':.6:1. 't';,� :1.bet� 
Ye. 4'1'. A Don mentln lu4 n6,;, • 
._ Tllval-blett _,... 11. • • •  ta
u., a IJ'ilazGviril i,Gv•:,tut oe
..._ a . . . .... m, hfrw llollandl 
ridl66DOIIIU. M, -•el Hrflllff. 
.. N41 ...... N. A& 'Uatok llff• 
....... "· H6up lt6sepa. ... . . .  
8'mueL N. vtusa: ront. e. & A. 
• s� a. � T1lnÜ8. 

-...-, � 1. .. .  
taom- ... .......... l,addM: 
lfil:" jdlla ll. 

,\11 . ..... �llllwtaF ....,._ 
�• Bel:,eND 6lnt a IDCII· 
� � JolOII:· 

.F.:f"u. ==---� 
=='t:11e�= 
��

�
u. 1. � ..r:; 

H/a. •• .. Jallvún4 .... D-
llblellU'allla, nnre 11:n. a. Po"' 
=.,. �..=,,:,.=� = ... - íloaikat  „ 1. 

Az onzAg nyolc városába, 
Illetve azok 50 kllométeres 
körzetébe gyorsan, e célra 
rendszeresi tett járatokkal, il
letve vonatokkal jutnak el az 
Egerb61 lndltott szállltótartá
lyok, é1 ugyanolyan rövid ld6 
alatt &keznek E&f!Tbe Is Uy 
módon a Budapestr61 vagy 
mái városból oda lrányit:>tt 
iruk. 

Összefogta 
a balesetek eften 

Balesetelhárltásl ankétot 
tartottak helyi kezdeményezés 
nyomán a Keletf Mt1azakf Ko
c,fazolg41atf Fc5n61calonlL A 
részvev6ket részletesen tájé
koztatták a Keleti csomópon
ton el6fordult balesetek okai• 
ról, a baleseti vizsgálatokat 
hátráltató körlllményekr61, a 
le11gyakorlbb veszélyforrálok
róL 

A fellzólalók Ulbb jaoaala• 
tot tettek euk meo,z611tetl-
1he. 

A jól 1lkerlllt ankéto:t a 
szakszervew budapesU terO
letl bizottságának munkavé
delmi felllgyel6je. a c:■om6-
pontl pártblzotta61 tttk6ra. u 
lgazaatóllá& IV. osztályának 
képvlsel6je II rént vett, 1 
toe11 haafflomalle 111/llodmtoe
tálle • �vezln. 

Fl!ldl ;József, Szolnok: Kozma 
JOuer FeMrvArc.11ra6: Boldlzsér 
Gyula. Bfkéscaa ba : Botka István 
SArbosllnl: -·-· Wet6ke1 
laelyre toYAl>lltlGW1all. 

L A K Á S C S I R E  
EIC!eer6ln6m Aca llllom'9on tev(I. 

L emeleti. ktla&Obú & e1y killlln 
bej6ratll uobival kle1t.zlteti !él· 
komfonoe. otca6 116r0 lakA10ma1 
(amelyha pince, pad!Aa. baromfi• 
udvar, konyhakert M kfl mer,nG• 
vethet(! löldterOln la tartozik) f6-
v6roai VasY Pest kllmyü:1 e,iyszo
bú lakú6rl. tnlekl6dni leh� • 
m-ou telelonszAmon. 

• 
- CJaJ,b aoldft!ltk A 

MAV május 7-t61 Bék__. 
állomást Is bekapc:■olta a • 
rosközl. gvol'II forgal1116 aQ. 
lltótartálvos fuvarodabe. • 
óta a már klalakfto" a

v\szonvlatban. Szegedre. lla
dapestre. Miskolcra. °"'9-
cenbe. Gv6rbe. S7.0fflblthe!YN 
és Pécsre lgénvbe vehettlr a 
vasút békkcsabal Ogrfelel e&t 
a koruenl sznlúltatált. 1 l1Y 
módon az emlltett v6t'0■0""61 
rendelt áruikat Is ayonabblll 
megkaphatjAk. 

Utazós előtt 61 utazós ut6n 

EDESSÉGET, 
AJÁNDÉKOT, 
TRAFIKÁRUT 
nasi, v61autAban v6s&olhal az 

p61,audtarl pavllonJalban. 
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NAPIRENDEN 

a közlekedési dolgozók érdekvédelme, 
a vasúti közlekedés helyzete 

Június 4-8 között Varsóban tartotta VI. konferenciáját 

a Szállítási Szakszervexetek Nemzetközi Szövetsége 

Június 4-e és 8-a között 
Varsóban ülésezett a Szállítási, 
Ki.kötöi és Halászati Dolgozók 
VI. Nemzetközi Konferenciája, 
melyen 51 ország 146 küldötte 
12 millió 322 ezer szakszerve
zetJ tag képviseletébe:1 volt je
len. A magyar vasutas dolgo
zókat, mint azt lapunk június 
4-i számában megírtuk, Szabó 
Antal, szakszervezetünk főtit
kára és Révay Sándor, a du
nakeszi jármújavitó szb-titká
ra képviselte. 

A varsói tanácskozás napi
rendjén szerepelt a közlekedé
si dolgozók harca a monopó
liumok politikája ellen a kapi
t:llista országokban, továbbá 
egy olyan közlekedéspolitika 
kialakításának követelése, 
amely a legjol:iban megfelel a 
néptömegek és a közlekedési 
dolgozók érdekeinek. 

A beszámolót Debkumor 
Gongulí, a szövetség főtitkára 
tartotta. Hangsúlyozta a nem
zetközi proletár szolidaritás 
11iükségességét. Ezen belül 
szólt o közlekedési aolgoz6k
nak a i·1etnamí népnek n11üj
tott segítségéről. Megmutatko
zott ez egyrészt a szocialista 
országok népei részéról abban, 
hogy a vietnamiaknak megad
tak minden szukséges anyagi 
támogatást. Kifejezték szolida
ritásukat továbbá az egész vi
lág összes szállítási dolgozói, 
1-•asutasok és dokkmunkások, 
tengerészek és közúti szállítási 
dolgozók. Szolidaritásuknak a 
legkülönbözőbb formában ad
tak kifejezést, az aláírások 
gyújtésétól keulve, egészen az 
USA hajóinak bojkottálásáig. 
Mindezzel azt Igyekeztek bizo
nyítani, hogy a hős vietnami 
nép oldalán állnak. 

Szabó Anlal fól.itkár felszólal a taná kozáson. 

földi személ11- és áruszállítás
ban ma is a �•asút a Zeggazda
ságosab b, Ehhez azonban nem
csak beruház "Okra van szük
ség, A Celazólalók példaként 
állitottAk a szocializmust építő 
országokat, ahol a vasút nap
ról napra tovább korszenlsö
dik és olyan közlekedéspoliti
kai kon<:epcíókat dolgoznak ki, 
hogy a gazdaságtalan szárny
vonalak bezárása után a for
galmat a közútra tere Lik. Ez
által a lakosság, a munkába 
járó dolgozók, nem károsod
nak. Ezekben az országokban 
a vasút technikai korszerűsí
tésével állandóan együtljár a 
vasutasok élet- és munkakö
rüLményeinek állandó javítása. 

A magyar vasutM<Jk és közle
kedési dolgozók nevében Sza
bó Antal, sz.akszerveretünk fő
titkára szólalt fel. Konkrét ér-

vekkel és tényekkel bizonyí
totta, hogy a magyar közleke
dési dolgozók élet- és munka
körülményei évről évre javul
nak. Felszólal t nagy 'rdek
lódé. - 1 és lelke.sedés6el fogad
ták. 

A konferencia részvevői a 
következő 4 évre megválasz
tották a nemzetközi szövetség 
új vezetóségét, melynek főtit
kára ismét Debkumar Ganguli 
lett. 

Végül a iwmzetközl szakmai 
szövetség 14 ország 32 szak
szervezetét vette fel soraiba. 
Ez nagyon jelentős, főképpen 
abból a szempontból, hogy a 
Szakszen•e;z:eti Világszöt•etség 
közlekedési tagozata tovább 
erősödik és eredményesebben 
tud reszt venni a nemzetközi 
méretekben folyó osztályharc
ban. 

Dlri Emő 

BUDAPESTEN TARTOTTA KÖZGYŰLÉSÉT 

az lnterkonténer Társaság 

Az Interkonténer Társaság igazgató tanácsának elnöke meg
nyitó beszédét mondja 

Mint ismeretes, az lnterkon
téner Társaságot 1967 végén 
13 európai vasút - köztük a 
MAV - és az Interfrigó Tár
saság alapította a nemzetközi 
szállítótartályos teherfuvaro
zás szervezésére, lebonyolítá
sára. Igazgató tanácsában és 
felüg11elö bizottságában ott 
vannak a magyar vasút kép
viselöi is. A MAV tehát aktí
van részt vesz a társaság üz
leti politikájának a!akításá-

(Laczkó IldJJ(ó felvétele) 

ban, gazdálkodásának ellenőr
zésében. Hazánkban a Inter
konténer képviseletében a 
MA VTRANSZ vállalja, szerve
zi és bonyolítja le a szállító
tartályos nemzetközi szállítá
sokat. 

A társaság - az alapítás óta 
eltelt hat év alatt a tagvasutak 
száma 22-re emelkedett -, 
működésének első évében 874 
ezer tonna árut szállított, 
1972-ben pedig már ennek 

csaknem a négyszeresét, 3 m!t
lió 198 ezer tonnát. A MAV 
hálózatán 1972-ben a társaság 
vállalkozásában 7244 nagy 
konténer haladt át különböző 
országokba, főleg tenger, kikö
tőbe. Az Interkonténer nyúj
totta lehetőségek révén a ma• 
gyar fuvaroztató vállalatok is 
bekapcsolódhattak az egész vi
lágot átfogó konténer forga
lomba. 

Az Interkonténer Társaság 
június 21-én Budapesten a 
Magyar Tudományos Akadé
mián tartotta igazgató tanács
ülését és évi rendes közgyúlé
sét. Az igazgató tanács megvi
tatta az idei forgalmi és pénz
ügyi eredményeket, foglalko
zott a társaság elszámolásá
nak és üzemvite'Ll feladatainak 
elektronikus feldolgozásához 
szükséges feltételekkel, tenni
valókkal. A társaság elégedett 
a szállítópark munkájával, 
eredményeivel. Ezért az igaz• 
gató tanács megvizsgálta to• 
vábbi ezer speciális konténer 
szállító kocsi beszerzésének Ze
hetöségét. Erről egyébként az 
év végi ülésen döntenek. 

A társaság közgyúlése meg
tárgyalta az 1973-as év eddiiti 
eredményeit és meghosszabbí
totta az öttagú felügyelő bi• 
zottság mandátumát. 

VASUTASNAP, 1973 
Budapesten és vidéken egyaránt gazdag program várja a vasutasokat 

A hagyományokhoz híven, 
az idén is július második va
sárnapján - július 8-án 
ünnepeljük a vasutasnapot. A 
sorrendben XXUI.. vasutas
nap programja Budapesten és 
vidéken esyaránt bővelkedik 
eseményekben. A központi 
rendezvények a XXIII. or
szágo$ vasutas képzómüvésze
ti kiáll!tás megnyitásával kez
dődnek. A vasutas-szakszer
vezet elnöksége által meghir
detett pályázatra 312 olajfe t
m,my, 205 grafika, 87 szobor, 
27 ipar- és népmüvé. zeti tárgy 
érkezett. A beérkeze(t alkotá
sok közúl az öttagú, hivatá
sos múvészekból lló zsüri -
figyelembe véve a kiállítás 
céljára rendelkezésre álló ter
met - 90 festményt, 48 gra
fikát, 4l szobrot, és 5 plake
tet ja�"1SOI kiállításra. 

A kiállítás megnyitója ;ú
Zius 5-én 18 órakor lesz a Vas
utasok Szakszervezete Köz
ponti Képzőmúvészeti Iskolá
jában (Bp., VIII., Népszínház 
u. 29.). 

A tisztavatásra az eddigi 
gyakorlattól eltérve, nem va

képesítő vizsgaknak. A vasút 
történetében először az idén 
bocsátanak ki az intézetből 31 
mozdonyszolgálati-műhelyl ta
gozatos tisztet. Ugyancsak el
ső ízben oktatták külön tan
terv alapján a 136 forgalmi és 
a 30 kereskedelmi t.1,;,:tjelöltet. 
A kereskedelmi tagozatról kü
lönösen jól képzett középveze
tók kibocsátása várható. 

Az építési és pályafenntar
tá:,i szakszolgálathoz 35 fél
építményi és híd, illetve 17 
maga:,,építményi ti.�zt kerül. 

A munkában elenJáró vas
utasok kitlintetésérc a vasutas
napi ünnepségeken kerül sor. 
A Kir<iló Vasutas kl!Untetése
ket július 7-én, szombaton dél
előtt adják át Budape.�ten az 
Utasellátó Vállalat Nyugati 
pályaudvari éttermében. Az 
Erdemes vasutas kitüntetések
re ezúttal is a vasútigazgató
ságok, illetve az intézmények 
ünnepségein kerül sor. 

A Vasutasok Szakszerveze
te központi kulturális és sport
ünnepsége július 8-án, t•asár-

nap lesz a BVSC Szőnyi útl 
sporttelepén.. Az egész napos 
program délelőtt 9 órakor 
sportversenyekkel kezdődik. 
Női kispályás labdarúgó-mér• 
kőzések, nemzetközi női röp
labdatorna, vasutas öresfiúk 
és úttörők labdarúgó-mérkő
zése, súlyemelő-bemutató, 
MHSZ-bemutató, meghívásos 
aUélikai verseny és ne'llzetkö
zi labdarúsó-mérközés köve
tik egymást. A sportesemé
nyek befejező akkordjaként a 
BVSC a Kolozsvári CFR lab
darúgócsapatát látja t·endégil!. 

A kulturális músor színfolt
ja a centenáriumi esztrádmú
sor lesz, melyben neves fővá
rosi múvészek lépnek fel: Ka• 
bos László, Kibédi Ervin, Hlat
kay László, Zárai Márta, Vá
mosi János, Puskás Sándor, 
Radnay János, Szegedi Mol
nár Géza, Németh Marika, 
Marik Péter, Aradszky Lász
ló, Bojtor Imre, Urbán Kati, 
a Váry-nővérek. Koi•ács Fe
renc és Szuhay Ba!á�s. Kísér 
a Kék Csillag zenekar, kon
ferál dr. Hegedüs János. 

sárnap délelőtt, hanem július ,--------------------------

6-án pénteken délután fél 5 
órakor kerül sor a BVSC Szó
nyi úti sporttelepén. A most 
befejeződött tanév végén a 
Ti„ztképzó Intézet 253 hallga
tója vágott neki az év végi 

Határforgalmi tárgyalások 
a debreceni igazgatóságon 

A magyar-szcvjet t:-asút-

A konferencia rendkívül 
nagy figyelmet fordított a vas
úti közlekedés problémájára. 
Rámutatott, hogy számos kapi
taliSta ország kormán11a és 
rzakért6je azt állítja, hog11 a ,---------------------------------

--
-

--- forgalmi uegyesbi=ottság jú
nius 11-16 között Debrecen
ben tartotta a Záho11y-Csap 
átrakiókörzet forgalmát,al kap
csolatos határforgalmi tár1111a
Zását. A MA V és a szovjet 
vasutak képviselői három cso
portot alkotva tanácskoztak. A 
többi között értékelték az ex
port-import és tranzit áruk 
fuvarozásának 1973 első öt ha• 
vi tervte1jes[tését, a határfor
galomban közlekedő vonatok 
menetrendszerű közlekedését 
az átrakó körzet határállomá
sai között, s az idegen kocsik-

ra megállapított tartózkodási 
normákat mindkét fel részéról. 
Megtárgyalták továbbá az 
1973. évi gyümölcs - minde
nekelőtt a szabolcsi alma -
és a zöldségszállitás lebo
nyolitásával kapcsolatos teen
dőket, a rakodólapok segítsé
gével történő rakodást, külö
nös tekintettel a konzervipari 
szállításokra. A tanácskozás 
részvevői végül felülvizsgálták 
a Lt,ovban 1972. április 17-22. 
körott megtárgyalt és jegyző
könyvbe vett pontokat, utasí
tásokat, a vonatközlekedéssel 
kapcsolatos kérdéseket. 

1--asúti szállítás már idejét 
múlta, vagy csak bizonyos vi
azonylatokra korlátozódik. 
Még ma is teryezik a nem 
rentabilis vonalak bezárását. 
Gyakran azonban ezeket az 
Intézkedéseket nem előzi meg 
mélyreható gazdasági elemzés, 
nem törődnek azzal, hogy a 
vasút által korábban kiszolgált 
területeken megfelelő eszközö
ket bocsá sanak a lakosság 
rendelke7.ésére. 

Ezeket a határozatokat a tő
kés monopóLiumok érdekei ve
zérlik, előttük csupán egyetlen 
dolog van, amely fontos, ez 
pedig a nyereség állandó, nap
ról napra történő maximális 
emelése. Ebből a szemléletből 
fakad az is, hogy ahol a 
1zárnyi•onalakat nem is szün
tették meg, fékezik a vasút 
korszerüsítését. Ennek követ
kezménye, hogy számos or
szágban sem a vasút, sem a 
közút nem tudja kielégíteni a 
közlekedési igényeket. 1850 és 
1950 között a rilág i·asútháló
zata 36 ezer kilométerről kb. 
másfél millió kilométerre nö
vekedett. Ez rendkívül gyors 
és nagyarányú fejlődés volt. 
1960 óta azonban a kapitalista 
országokban a fejlóctés telje
sen megállt. A szocialista or
szágokban 1950-től kezdődött 
el a vasutak korszerúsítése, 
modernizálása és fejlesztése, 
és ezzel szorosan egyiittjárt a 
dolgozók élet- és munkakörül
ményeinek állandó javítása. 

A konferencia fe;hívta a fi-
1Yelmet arra, hogy a száraz-

ÚJ FELVÉTELI ÉPÜLET 

A vasutasnapra, Július <l-én adják át rendeltetésének Fillöpszállás állom.la úJ, korszerű fel
vélell épületé&.. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

MÁV-VOLÁN komplexbrigádok 

tíz évi mérlege Miskolc�n 
A misckolci vasútigazgatóság 

területén tíz évvel ezelőtt ala
kultak meg az első MAV
AKOV komplexbrigádok, azzal 
a céllal, hogy szocialista 
együttmüködésük révén a ko
csirakományú küldemények 
rakodását, illetve szállítását 
gyorsítsák. 

A brigádok munkáját, a 10 
év alatt elért eredményeket 
ünnepélyesen értékelték Mis
kolcon, a vasutnsok Vörös
marty Múve1ődési Házában. Az 
ünnepségen részt vettek a va
sutas-szakszervezet, a Volán 
Tréiszt, a Vasúti Főosztály 11. 
szakosztályának képviselői, a 
miskolci va.sütigazgatóság Ille
tékes veretói, valamint a 3., 4. 

és a 7. számú Volán vállalatok 
küldöttei. 

A felszólalók méltatták a 
komplexbrigádok jó munkáját, 
s rámutattak, hogy tiz év alatt 
13,9 -százalékkal csökkent a ké• 
setten rakott kocsik mennyisé
ge. A Volán mind nagyobb 
mértékben vesz részt az elfu
varozásban, s a rakodások a 
nap mind;,n szakában folya
matosan történnek. Az ered
mények azzal is összhangoan 
állnak, hogy a MAV-VOLAN 
komplexbrigádok száma tíz 
év alatt megkétszereződött, -s ci 
korábbi 7 helyett már 16 ál
lomáson múködnek együtt ci 
közös célok eléréséért. 
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A szakszervezetek érdekvédelmi 
és érdekképviseleti jogai VI. 

9. M ellenőrzéoi jog 
A Mun1ca Törvénykönyve 14. 

§. 1. bekezdése biZltosítja a 
H.:1k,;zervezetek számára a 
dolgozók élet- és munkakörill
ményeire vonatkozó szabályok 
feletti ellenórzés jogát. Ez az 
általános ellenőrzési Jogkör 
örködése a dolgozók jogai fe
lett. A szak.s=ervezet e jogköre 
alapján vizsgálatokat tarthat, 
a i,áUalatoktól adatokat és 
tájékoztatást kérhet, illetőleg 
beszámolót a vállalat részéről. 
A vá11alati szervek kötelesek 
teljesíteni az ellenőrzéssel 
kapcsolatos szakszervezeti kö
veteléseket. A szakszervezetek 
az ellenőrzés során felhívhat
ják az illeték.esek fi gycl mét a 
hibá.kra, mulasztásokra, határ
időt szabhatnak azok felszá
molására, eljárást kezden1.é
nyezhetnek megszüntetésük ér
dekében. 

A gazdasági vezetók kötele
sek lefolytatni az ellenőrző el
.iárást, ha a szakszervezetek 
erre felszólítják őket, az ered
ményről pedig tájékoztatniuk 
kell a sza.ksöervezeti szerveket. 
Ali!kor is, ha viss7..aélés és jog
sértés nem történt. A szak
szervezetek jogosultak arra, 
hogy büntetőbfrósá.gck előtt 
eljárást 1,ezdeményezzenek, ha 
úgy vétik, hogy az ellenőrzés 
nyomán hibákra derült fény. 
Az üzemi demokratizmus kö
vetelményeinek tesz eleget a 
szakszervezeti szerv. ha az el
lenőrzések tapasztalatait nyil
Yánosság elé terjeszti. az üze
mi demokratizmus közvetlen 
fórumai előtt i smerteti az 
egyes konkrét eseteket. 
10. A szakszervezetek eljárást 

kezdeményező joga 
A szak.szervezeti üzemi szer

vek jogosuitak eljárá:.st kezde
ményezni a gazdasági vezetők
kel vagy beosztottjpikkal szem
ben, ha awk a hatáskörükbe 
utalt jogaikkal visszaélnek, jo
gailcat nem rendeltetésszerűen 
gyakorolják, ha m�érti:k a 
szabályokat, a kollektív szer
ződést. az együtbmúködésre 
vonatko7,ó egvé-b megállapodá
sokat ,•agy általában a szocia
lista együttélés szabályait. A:: 
eljárás lehet fegy„lmi, szabály
sértési vagy büntető eljárás. 
A szakszervezetek az illetékes 
felsől:>b állami-gazdasági szer
veknél kezdem(o<nyezik az eljá
rás lefolytatását. 

A hatóságok a sza1cszerveze
tek észrevételeire az eljárást 
kötelesek Jefolytabni, és közöl
niük kell álláspontjukat, a fel
jelentésekre vonatkozó vizsgá
lat eredményét, és az általuk 
kívánatosnak tartott vagy 
a?JOnnal megtett iintéikedése
ket. Az eliárási jog az üzemi 
demokráciával öss7.efüggésben 
a hatékionv ellenőr7."s .-S?köze. 
11. A szakszervezeti tisztség

viselők védelmének joga 
A dolgozók bizalmából a 

dolg=ók érdekeit képviselő 
szaksrervezeti tis2'1:ségv.iselók, 
felelősségiteljes munkájuk köz
ben, némelylkor szembekerül
hetnek olyan gazdasági vez;e.. 
tóklk.el, akiknek egyébként be
osztottjai. Előfordulhat, hogy 
egyes gazdasági vezetők a jo
gosan fellépő szakszervezeti 
t'isztségviselőt a későbbiek so
rán hátrányos íntézkedésekkeZ 
sújtják, megtorlás céljából, Az 
ilyen vezetőkkel szemben a 
törvény szigorával kell fellép
ni, és felelősségre kelZ vonni 
őket. A Munka Törvényköny
ve kimondja, hogy a választott 
szakszervezeti tisztségviselők 
- tisztségük ideje aiatt - tör
vényes védelmet, biztonságot 
élveznek. A szakszervezeti 
tisztségviselóket csak a fel
sőbb, választott szakszervezeti 
szerv hozzájárulásával lehet 
áthelyeZill.i, bérüket megvált.oz
tatni és részükre új munka
hely elfoglalására ki túzött idő
pontot megállapítani. Ha a 
::zaks-zervezeti tisztségvjselőt 
eredetileg is változó munkahe
lyen alkalmazták, a más mun
kahelyre való beosztásról a 
felsőbb szakszervezeti szervet 
értesíteniük kell a gazdasági 
vezetőkinek. A munkaügyi 
döntőbizottságok tQ(ljait t3 
niegi!leti ez a védelem. sőt a. 
tisztség megszünését követő, 
még továbbí egy éven át. A 
társadalmi bíróság tagjait is 
munkajogi védelem illeti meg, 
és mint hivatalos személyek 

büntetőjogi védelemben is ré
szesülnek. 

Az üzemi demokratizmus jo
gait megvalósító szakszerveze
ti tis2ltségviselóket tehát tör
vények védik. 

A joggyakorlásról általában 
Az utóbbi években jelen,tő

sen m,,.gnőtt a szaks7.ervezeti 
szervek szerepe, politikai sú
lya, tömegbefol�·ása. A dolgo
zók élet- és munlvakörülmé
nyeit érintő kérdések eldönté
'Sében lényegesen na.gyobbalc a 
jogaik, mint korábban. Ez nö
velte tekintélyüket a közvéle
mény, a gazdasági vezetők 
előtt és erősítette a kapcsola
tot a vezető testületiek és a 
tag.ság között. 

A választ.ott testületek mun
ká,iában egyrn inkább kifeje
zésre jut a szakszervezeti 
mozgalom sajátos arculata. 
Fokozatosan élnek a megnöve
kedett önállósággal. Alkalma
sabbakká váltak az érdekkép
viselet és az érdekvédelem 
hatékonyabb ellátására. Köz
rejátszik ebben az is, hogv 
emelkedett a tisztségviselők 
képzettsége, felkészültsége, ja
vult a gazdasági vezetők hoz
záállása. Nag_v többségükben 
kialakult a politikai bátorság 
és az a készség, ho!?)• elvi ala
pon, bátran alkalmazzák a 
szakszerTezeti jogokat. 

Ennek értékét növeli, hogy 
mindezt olvan időszakban ér
ték el. amikor társadalmi. gaz
dasági életünkben s ennek kö
vetkemében a srakszervezeti 
munkában is . zámos új jelen
ség, feladat, intézkedés jelent
kezett. amelyek meinsmerése 
és valóra váltása nt'héz felada
tot rótt a zömében társadal
mi munkában dolgozó tisztség
viselőkre, testületekre. Nagv 
többségük mindinkább képes 
- megfelelő mérlegelés alap
ján - helyes állá,;pontot ki
alakítani. ezyeztetni a társa
dalmi, vállalati és a dolgozók 
egészénék, kisebb vagy na
gyobb C\'<Oportiának f, dekeit. 

Magunkat áltatnánk viszont, 
ha a hiánvossál(okat nem ten
nénk s7.6\·á. Nem egyszer és 
nem egy szervnél tapasztalha
tó még bátortalanság, tanács
talanság, a jogok alapos isme• 
retének hiánya. 

Egyes jogkörök.kel élés sem 
mozog azonos sz:inten. A jogok 
jellege, a funkcionáriusok fel
készilltséire. a gazdao«ági veze
tók hozzáállása befolyásolja a 
gyakc,rl,atot. Legkevésbé tud
nak élni a szakszervezeti szer
vek a vétójoqgal, a gazdasági 
vezetők megítélésében kapott 
jogkőrükkel. Különösen a gaz
dasáid vezetők m<>gítélésénél 
adódik elő olyan helyzet, ho!!V 
a gazdasági szervek szinte 
azonnal kérik a véleményt, 
így objektíve nincs ldő arra, 
hogy a választott testüleret 
összehívják a vélemény kiala
kítá.<;a végett. 

A jogkört sokszM 11.em a, 
testület gyakorolja, hanem 
egyes személyek., Ezzel kap
csolatban le kell szögezni, 
hogy a szakszervezebi jogok 
gyakorlására a szakszervezeti 
válas:zitott vezető testületek a 
jogosultak. Ennek az elvnek a 
betartása a demokn'�ia fontos 
felJtétele és biztosítéka. A szak
szervezeti tisztségviselők mint 
egyes személyek csak a kol
lektiv döntés után jogosultak 
és kötelesek tár1711alni a kol
lektív vezető testület felhatal
mazottaiként és megbfzottai
ként. A kollektív döntés kellő 
biztonságot ad a tisztségvise
lőknek a gazdasági vezetőkkel 
való tárgyalások során. 

Ha a testületi álláspont lé
nyeges megváltoztatásának 
szükségessége merül fel a tár
gyalás során, akkor újból tes
tületi állásfoglalás szükséges. 
A szakszervezeti vezető testü
let döntései alnpj:ín a titkár 
vagy a testület meghatalmazá
sából bármelyik mfis, válasz
tott személv <>cjádiat a gazda
sági vezetőnél. 

A jogok gy:u<orlásá.ban 
munkamegesztás szlik.séges 
Ez azt jelenti, hogy el kellett 

határolni és formálisan ts ren
dezni kellett, hogy milyen 
szintű szak.szervezeti szerv mi
lyen kérdésben, milyen sza-k
szervezeti jogokat gyakorolhat. 
Meg kellett jelölni azt is, hogy 
milyen szintú gazdasági, ve0$3 

partnereként teheti ezt. Ezt a 
szaks?-ervezeti szervek hatás
köri jegyzéke rögzíti. A hatás
körök megállapításánál fontos 
követelmény volt, hogy }egye
nek összhangban az egyes 
szakszervezeti szervek partne
reiként szerepló gazdasági ve
zetők hat.ásköreivel. 

Ez a munkamegosztás a po
zitív törekvések ellenére még 
nem kielégítő. A dolgozókhoz 
legközelebb álló múhelybizott
ságol,, bizalmiak, a ta:ggyúlé
sek helyenként még rendel
keznek elég hatáskörrel. 

Az egyetértési jog gyakorlá
sában bekövetkezett változá
soh-nal, túlzott jelentóséget 
tulajdonítva a bizalmiak mun
kájában elsikkad az egJ•éb ha
táskör biztosításának jelentő
sége. Az eddiginél sokkal na
gyobb gondot keli fordítani a 
véleményező, ja1,aslattevö és 
ellenőrző hatáskörök érvénye
sítésére. Felaaatukká kell ten
ni, hogy a törvényeket és a 
szocialista erkölcsöt sértő 
ügyeket gyorsan jelezzék az 
intézkedésre jogosult szak.szer
vezeti szerveknek. 

A giazdasági vezetők és a 
szaksZE"rvezeti S7.ervek együút
müködésében előrehaladás ta
pasztalható. A testületek 
többségükben megfeleltl part
nerei a gazdasági t·ezetőnek. 
Az egyes intézkedések megho
zatala előtt általában megala
pozott és segítőkész és7.revéte
leket, javaslatokat tesznek. 
Többségében mee;felelóen, a 
dol,gozók oldaláról befol •ásol
ják a helyi intézkedéseket. 

'Érdekegveztető munkájuk 
sokat fejlődött, de még sok a 
tennivaló. Egyes o;zakszervezeti 
szervek egyoldalúan "okat fog
lalkoznak a gazd.9.;ági kérdé
sekkel. es kevesebb erő jut a 
politikai nevelésre. Gyakran 
elemzés nélkül túlzottan azo.. 
nosulnak a ga7,dasá!!i érdekek
kel. Hel11enként bizonytalanok. 
a társadalmi és ,·tillalati érdek, 
t•alamint az e<r11énl h c.•oport
érdek megítélését Illetően. 

A fel.«5 s-z:intú Ve?Jetók -, s 
ez vonatkozik a S'ZOl�ati he
lyekre is - áltaJábon tájé
kozottak a szakszervezetek jo
gairól, iór-észük a Munka Tör
vénykönyv vonatkoztató sza
bályozásának megfelelÓE'n kö
telezlrn.ek tart;a a szakszerve
zeti szervekkel való együttmú
kodést. Ugyanakkor gond, 
hogv nem tanítják éq nem is 
kérik száman az alsóbb szintú 
vezetőktől a szakszervezeti 
szervekkel Yaló eirrüttmGkö
dést. Eeyes gazd� vezetók 
nem el�é ismerik a velük 
párhuzamosan működő szak
szerve-zeti szerv ioirait, és sok
S'7.0r saiát hatáskörük csorbítá
sát látják azok érvénvesítésé
ben. A határozoott.,.bb fellépés
nek sokszor akadálya a függő
ségi viszony is-

A gazdasági és szakszerveze
ti vn,etés ka,pcsolatában ese
tenként csorbát szenved a 
testület szerepe. Az idő rövid
ségére hivaturnzva a ga2ldasági 
vezetés csak a titkár vi,lemé
nyét kéri. A választott testület 
csak a két ülés köwtt végzett 
munkáról szóló beszámoláskor 
értesül az egvszemélyben 
adott állásf�1alásról, véle
ménvről. A szakszervezeti bi
wttsá.q titkára. a vezető testü
letek határozatai végrehajtá,sá
nak. kérdéseiben ern, személy
ben is állást foglalhat. A tes
tület hatáskörébe tartozó 
Üi!Yek eldöntését a?.Onban nem 
lehet a titik.á.r hatáskörébe 
utalni. 

A pártszen-•ezetek általában 
igénylik a szaksrervezetek se
gít.�égét a politikai feladatok 
kialakításában és végrehajtá
sában. Ez nagym�rtékben segí
ti a szakszervw.etl vezet.ők tá
jékozódását és biztonságát. A 
szakszervezeti szerveknek 
azonban a pártszervezetektől 
több seaf.tséget kell igényelni 
abban, horni a párttag gazda
sági vezetőktől k.érjf,k számon 
a szak,:,er11ezeti jor,ok auakor
lásának elősegítését. Nélkülöz
hetetiLen a oárúszervezetek esz
mei, politikai segítése és tá
mogatása esetenként a kelet
kezett viták rendezéséhez, a 
szakszervezeti jol!'Ok határo
zottabb érvénve-sítéséhez :is. 

(Vége) 

19'73. .JŰUtJ� ... 

A vasutasok munka- és egészségvédelmi nemzetközi szemináriuma részvevőinek 

FEL HÍ VÁ S_4 
a vasúti munkások szaksn�rvezeteihez 

1973 maJus 26-tól fúnius 2-ig Moszkvában 
megtartották Ausztrália, EAK, Belgium, Nagy
Britannia, Magyarország, NDK, Dánia, In
dia, Irak, Olaszország Kuba, Luxemburg, Ro
mánia, Szoujetunió, Uganda, Finnor�z�g, 
NSZK. Franciaország, Chile, Csehszlovakw, 
Svájc, Jugoszlávia, Japán és más országok 
vasutas szakszervezete képviselőinek. vala
mint a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal dele
gációja nemzetközi szemináriumát. 

A szeminárium részvevői arra a következ
tetésre jutottak, hogy az egyes országo�ban 
a vasutasok munka- és egészségvéde!'!leben 
meglevő eredmények ellenére is vannak még 
tennl\·alók. Az előadásokból és a sze'Illiná
dumon részveYők felszólalásából egyaránt ar
ra lehetett következtetni, hogy sok baleset 
adódik a forgalomnál és a tolatásoknál, a 
villamos felsÖt•ezeték. villamos berendezések 
és készülékek kiszolgálásánál. 

A vonatközlekedés sebességének fokozása 
új problémákat vet fel. A vasúti közlekedés
ben sok foglalkozásnál káros hatással van a 
dolgozók egészségére a hosszú, hely�"lként 
24 órás szolgálat, az Idegi-érzelmi igénybe1:é
tel, a zaj, a rezgés stb. A vasutasok munka
és egészségvédelme megjavítása céljából a 
szeminárium részvevői felszólftották a szak
szervezeteket, fordítsanak különös figyelmet 
az alábbj kérdésekre: 

1. A munka biztonsága a gyorsforgalom 
mellett: 

- a modern jelzó- és híradási eszközök 
alkalmazása; 

- a szintbeli pályaútjárókon való átkelé
sek megszüntetése; 

- új típusú sin fektetés; 
- az utazók munkájának megszerve�ése az 

előre meghatározott technológiai szünetek 
idejének kivételével ; 

- az adott munkafajták !rányitása, előny
ben részesítve a nappali munkaköröket; 

- a munka gépesítése a pályák felújításá
nál és javításánál. 

2. A forgalombiztonság ellátásának szabá
Zyai: 

- a \'ontatási egység irányításának meg
valósítása két személlyel ; 

- a fékezés modern eszközeinek a beve
zetése; 

- az önmúködó kocsi"kapcsoló bevezetése, 
a legrövidebb !dön belül. 

3. Intézkedések az elektromos érintést·éde
lem biztosítására: 

- a villamos fel�ővezeték kiszolgálásának, 
az elektromos berendezések, gépek, gépeze
tek biztonsági utasításainak megjavítása ; 

- a személyzet kiképzése, az elektromos 
biztonsági rendelkezések és utasítások szigo
rú ellenőrzésének a megszervezése; 

- korszerú balesetvédelmi eszközök és 
egyéni védőeszközök biztosítása a személyzet 
számára. 

4. Intézkedések a rezgés- és za;ártalom el
leni védekezéSf'e: 

- a vasúti vállalatok létesítményeinél el 
kell érni, hogy a megengedett zajszintet ne 
lépjék túl, sem az ott dolgozó vasutasok, sem 

a közvetlen környezet szempontjából. beleért• 
ve a pihenő- és étkezóhelyiségeket Is: 

- a vontató járművek vezetőfülkéinek 
hangszigetelése a rezgés- és zajártalmak nor
maértékre történő csökkentése céljából; 

- gondoskodás a vasutasok egyéni védő
eszközökkel való ellátásáról; 

- a zaj- és rezgésártalmak megengedett 
legmagasabb normáinak meghatározása. 

5. A s=emélyzet előkészítése, az oktatási 
propaganda és munkavédelmi tapasztalatcse
re révén a következő eszközök alkalmazásá
val: 

- a munkavédelem szabályainak, normái
nak, utasításainak, oktatási programjainak ki• 
dolgozása; 

- a vasutasok részére szemléltetö oktatási 
eszközök, filmek, makettek, modellek bizto
sítása. hogy megvalósítható legyen a vasuta
sok tényleges felkészülése a munkavédelem
re; 

- a rendszeres biztonságtechnikai konfe
renciák bevezetése: 

- a szalanai oktatás bevezetése kötelezően 
m inden esetben, a munkavédelmi szabályok 
állandó oktatása a személyzet részére mun
kaidőben ; 

- a mechanizáció által felszabadult alkal
mazottak és munkások átképzése és elhelye
zése. 

6. A munka-egészségügyi és fi=iológiai ku-
tatások elmélyítése: 

- rendszeres orvosi vizsgálatok végzése; 
- a betegségmegelőzés biztosítása; 
- a foglalkozási megbetegedések megelő• 

zésének biztosítása; 
- egészségügyi, higiéniai előírások kidol• 

gozása; 
- a kutatások fokozása az ergonomika te

rületén a vasutasok munkakörülményeinek 
megjavítása céljából ; 

- ellenőrzés biztosítás!! a szakszervezet ré
széről az egészségvédelmi törvények betar
tásánál ; 

- minden országban kutatások végzése a 
tudományo an mi,galapozott munka- és pihe
nési rend kidolgozása céljából. 

1. A vasutasok munkavédelmét biztosító 
fontos Intézkedések megvalósítására iránvuló 
anyagi es:tközbk rendelkezésre bocsátása.. I�
gyenes egyéni védőeszközök, munkaruhák, Ct• 
pók stb. biztosítása. 

A szeminárium részvevői ;óráhagyták 11 
t·asu.tasok munka- és egészségügyi kérdései-
1.•eZ foglalkozó memorandu.mot. Ebben a do
kumentumban a szakszervezetek a közleke
dé.�i minisztériumhoz és a vasút vezetőségé• 
hez felhívással fordulnak, hogy biztoslt.sák a 
vasutasok munka- és egészségvédelmi nor
máinak betartását. 

A szakszervezeteket pedig arra kérik, hogy 
propagálják a vasutasok között a szeminári
um dokumentumait. Késztessék a vasutak 
vezetőségét arra, hogy az emlftett problémák 
megoldásához szükséges intézkedéseket elfo
gadják, melynek célja a vru;utasok jólétének 
bizt05!tása. 

Vasúttörténeti Múzeum 

Szombathelyen 
Utazas a múltba - Múzeumban a „kenyérgózös" ha;tány 

Me.glepődik az érke-z:ő, ami
kor belép a szombathelyi igaz
gatóság nemrégen átépített 
díszterme előcsarnokának ut
cai kapuján. A mozgalmas, 
fejlődő város utcájából a 
múltban, a vasút ős- és hősko
rában találja magát. ,,Kenyér
gőzzeZ" - azaz kézzel hajtott 
hajtány fogadja a belépőt. Itt 
nyílt meg ugyanis a közel
múltban az ország harmadik 
vasúttörténeti múzeuma. A he
lyjségben sok más emlék is őr
zi vasutunk több mint 125 évé
nek múltját, Szombathely és a 
környék sínpályás közlekedé
sének történetét. 

Vasútszerető emberek - fő
ként vasutasok - féltve őr
zött kincseiből állt &sze a mú
zeum. Mint Szabó Béla, az 
igazgatóság vezetője beszédé
ben találóan megjegyezte: 
azért siettek a.z anyag őssze
gyfI.jtésével, hogy a napjaink
ban korszer11.sődö, nagy ütem
ben fejlődő vasút 50-100 év
vel ezelőtti emlékeit bemutat
has�ák fiainknak, hadd lás
sák miként dolgoztak elődeik. 
Okuljanq.k és becsüljék meg a 
szooialista vasút vívmányait. 

Sok értékes régi berende
zést valóban a huszonnegyedik 
órában mentettek meg az el
kallódástól, Láthatók régi szel
vénykarók, tablók, fotók, ma
kettek, ma is működő, de már 
mosolyt fakasztó biztosító és 

távközlő berendezések. Az eu
rópai vasuttársaságok emblé
máiból összeállított: gyűjte
mény, s az egykori postakocsi 
hálózat térképe díszíti a fala
kat. Több fényképfelvétel örö
kíti meg Szombathely szerepét 
a vasúti közlekedésben, s a 
fennállásának 100. évforduló
ját tavaly ünnepelt jármújavI
tó üzem életét. 

Kiemelke<jó srerepe van ·a 
látványos múzeum létrehozá
sában a Békei családnak. Bé
kei Vilmos 81 esztendős nyug
díjas mozdonyvezető 1914-ben 
lépett a vasutasság nagy tábo
rába. Mint mondta, sosem volt 
kártyás és kocsmába járó em
ber; szabadidejében hobby
ként foglalkozott azzal, ami 
kenyérkereső munkája volt, a 
vasúttal. Mozdonymakette
ket készített. Három gyönyörú 
példánya :-: k&te egy 327-es, 

talán a legszebb. a szívéhe:i: 
legközelebb álló, hiszen hosszú 
évekig ilyenen ,,lovagolta" a 
vaspályát, - a dísz.helyen lát
ható. A 327-est három és fél 
éven át csinálta. Két fiának 
is kÖS'LÖnet jár. Egyik az angol 
vasú tszeretó nőgyógyász orvos
sal cserél vonatmaketteket. 
fgy jutott hozzá az első an
gol vonat kicsinyített másához, 
amely SZÍJltén megtalálható a 
kiállítási vitrinek egyikében. 

Az egyi.k sarokban hamísf• 
tatlan több évtizeddel ezelőtti 
személykocsi kupét talál a né
zelődő. Már csak a nagyszü
leink divatja szerint öltöz;ködő 
utasokat kell odaképzelni, s 
teljes az élókép. Ugyancsak 
velük kellene benépesíteni az 
igazgatóság szabadtéri mú
zeummá előlépett udvarát. Ide 
ugyanis 60-80 évvel ezelőtti 
kis állomást „varázsoltak" a 
szombathelyiek. Keskeny 
nyomtávú kis vasúti mozdony, 
személykocsi - az előbbi az 
Uzsat Kőbánya, az utóbbi a 
pécsi vasútigazgatóság ajándé
ka -, antik jelzők, régi pero:i, 
petróleumlámpa, pad, hozta 
vissza a múltat. 

Szelei Teréz 
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Cipőtisztító automaták 
Új szolgáltatás a budapesti személypályaudvarokon 

Az utaz.ás kulturáltságának 
nemcsak a vonaton tartózko
dás idejére, hanem az uta
zás egész tartamára ki kell 
terjednie, kezdve a kiinduló 
állomástól a vasút területé
nek elhagyásáig. A kulturált 
utazást tehát nem.csak a ké
nyelmes, tiszta, megfelelő 
fényerővel világított, jól fű
tött várótermek és személy
kocsik, a menetrendszerű 
közlekedés, valamint az ud
varias jegy vizsgálat testesíti 
meg, hanem az utas részére 
a vasútállomásokon nyújtott 
szolgáltatások is, rrúnt pél
dául : várakozási, tisztál.k.o
dási, étkezési lehetőség biz
tosítása. E tekinteben min
den központi és helyi kezde
ményezés is jelentős. 

Viswnylag szerény, mégis 
jelentős az az új swlgálta
tás, amely napjainkban a 
budapesti személypályaudva
rokon kerül bevezetésre. 

Amikor az utas, cipoien 
az út sarával, az utca porá
val vidékről megérkezik Bu
dapestre, rendszerint kényel
metlenül érzi magát, mert 
piszkos cipője az ápolatlan
ság hatását kelti. Nos, ezen 
az állapoton változtat a MAV 
legújabb szolgáltatásával, a 
cipőtisztitó automaták üzembe 
allításával. 

·•<:>';c'Vj 
-� 

Az automatába egy darab 
2 forintos érmét kell bedobni. 
A pénzérme működésbe hoz
za az elektromos meghajtású 
tárcsás tisztító keféket. Két 
kefepár működik egyidejűleg, 
az egyik - tájékoztató szín
megjelöléssel - a világos, 
másik a fekete színű cipők 
tisztítására. Egy-egy kefe
pár egy durvább és egy fi
nomabb kefetárcsából áll. 
Ellőbbit a cipőn levő szenny 
eltávolítására, utóbbit a cipő 

Működés közben a cipőtisztító automata. 

fényesítésére kell használni. A 
cipőtalp szennyeződésének el
távolítására az automata előtt 
elhelyezett lábrács szolgál 

A cipő felső részét, a ci
pőnek durva kefék alá helye
zésével kell a szennyezéstől 
megtisztítani. Ezt követöleg 
a cipő orrát a borítófedél 
előoldalán levő nyílásba kell 
helyezni. és a lábfej mozgatá
sával működésbe kell hozni 

A nagyobb követelmények ellenére 

a krémadagoló berendezést. 
Ez a cipő fejére színtelen, fo
lyékony krémet juttat, amit 
azután a cipő színének meg
felelő kefepár finomabb ke
féjével a cipő egész felületé
re át lehet vinni és a cipőt 
kifényesíti. 

Egy érmebedobásra az au
tomata 2 percig működik. Ez

alatt a tisztitási műveletek 
elvégezhetők. 

Kiskunhalas tartja az elért színvonalat 
Az állomás és a vontatás példás együttműködése legyőzi a nehézségeket 

- Az első félévben döntően 
az volt a célunk, hogy ered
ményeinkkel mi is eló egítsük 
igazgatóságunk jó helyezését 
az országos versenyben -
mondotta Kiskunhalason ká
nyi Károly állomásfőnök-he
lyettes. - Az első öt hónap 
során voltak ugyan problé
máink, de azokat a vontatási 
főnökséggel együtt sikerrel 
megoldottuk. Első öthavi ered
ményeink alapján 1•állalásaink 
teljesítéséről számolhatunk be. 

Beszédes adatok 

Valóban érdemes feljegyezni 
a Kiskuohalas állomás vasuta
gai által elért teljesítményeket. 
A kocsitartózkodás 93 százalé
kos célkitűzésével szemben 
94,6 százalékot teljesítettek, és 
a tehervonati menetrendsze
rűségben - az előírt 73 száza
lékkal ellentétben - magasfo
kú szervezettségről tanúskodó 
85 százalékos teljesítményt 
produkáltak. A személyvonati 
menetrendszerúségben a ter
t>ezett 95 százalék helyett 98,1 
százalékos eredményt értek el. 
Kiemelkedő teljesítmény az is, 
hogy az előirányzott 65 száza
lék helyett 80 százalékra telje
sítették m,!j us 1:égéig a vonat-
7.:özlekedési tervet. 

- Ha valami, ez azután iga
zán nehéz feladat volt - je
gyezte meg másik beszélgető 
partnerünk, Virág Sándor, a 
vontatási főnökség vezetője. -
Szinte naponta előfordult, hogy 
3-4 rendkívüli vonatot Is 

kapt1.mlc Kelebiáról. Ha az ál
lomási és a vontatási dolgozók 
nem olyan egyetértésben, egy
mást segítve dolgoznának, 
m-Lnt ahogy dolgoztak, most 
b;zony nem beszélhetnénk a 
1;onatközlekedési terv sikeres 
teljesítéséről . . •  

A vontatási főnökség az idén 
ez ideig jóval az igazgatósági 
átlag fölötti teljesítményekkel 
járult hozzá a kiváló csomó
ponti célkitűzések: teljesítésé
hez. A korszerű mozdonyok 
üzemkészségét a tervezett 80 
százaléknál lényegesen jobban, 
92 s:zázalékra, teljesltették. A 
gazdaságos mozdonyfelhaszná
lásban 108. az önköltségi terv 
telies!tésé-ben már 109 S7.ázalé
kot ért el a kiskunhalasi von-

tatás, és igen jó eredménynek 
számít a 104 százalékos fajla
gos szénfogyasztás is. Ezt az
zal érték el, hogy gőzmozdo
nyaikkal jól kiterhelt vonato
kat továbbítottak. 

Ivánvi Károlytól és Virág 
Sándortól arról is érdeklőd
tünk, hogy milyen feladatokat 
ró a csomópont dolgozóira az 
idei nyári forgalom. 

Egésx évben „csúcsforgalom" 

- Számított kapacitásunk
hoz képest jelenleg is 1 15  szá
zalékos az állomás kihasznált
sága - hallottuk az állomás
főnök-helyettestől. - Mind
emellett igyekszünk felké
szülni a várhatóan még na
gyobb feladatokra is. Nehézsé
geket okoz. hogy t'onatkísére
tünk állandóan létszámhiány
nval küzd. A nagy rendező
pályaudvarokat rendszerint 
csütörtöki, pénteki napokon 
hagyja el a legtöbb vonat. 
Hozzánk szombaton. vasárnap 
ér ide az „árhullám", ezért az 
is probléma, hogy havonta a 
kollektív szerződésben előírt 
egy szabad t:asárnapot biztosí
tani tudjuk a dolgozóknak. 

- Az idén januárban, feb
ruárban már annyi t>olt a 
munkánk, mint azelőtt a 
csúcsidőszakokban - mondot
ta a vontatási főnök -, pedig 
géphelyzetünk nem a legjobb. 
Három 424-es gépünk több 
mint fél éve kazánjavításon 
van, s ezek nehezen pótolha
tók. A 411-es gépekkel Baja 
felé nem mehetünk, 324-es 
mozdonyaink pedig nem al
kalmasak arra, hogy kétezer 
tonnás vagy annál nagyobb 
terhelésű vonatokat vigyenek 
Kelebiára, Kiskunfélegyházá
ra. 

- Hol tart a fónökség die
selesítése? - kérdeztük. 

Tolatószolgálatra már 
több Diesel-mozdonyt kap
tunk. de a nagyobb arányú 
dieselesítéshez, sajnos. a mi 
motorszinünk nem felel meg 
- felelte Virál! Sándor. - tgy 
azután elsősorban arra ké
szültünl, fel. hogv a2 idegen 
honállomású Di esel-mozdo
nyokra biztosítsuk a váltó sze
mélyzetet. Jelenleg is tiz érett
ségizett fiatalt képzünk ki mo: 

torvezetőnek. Tavaly 16 fiatal 
dolgozó tett moulonyvezetói 
vizsgát. de változatlanul ke
vés a fűtőnk. 

Eppen azon a napon. ami
kor Kiskunhalas csomópontot 
felkerestük, a vontatás átadta 
a kocsitakarítókat az állomás 
lé�mába. 

- Az utasforgalommal szo
rosan összefüggő feladat a sze
mélykocsik tisztán tartása. Re
méljük, hogy ezzel az intézke
déssel még jobban eleget te
hetünk a kulturált utazás tisz
tasági követelményeinek -
mondotta Iványi Károly. 

- Nem egyoldalú intézke
dést hajtottunk végre - je
gyezte meg Virág Sándor. -
A kocsitakarítás átadásával 
egyidejG!eg mi vettük át a 
zárjelző-lámpák akkumuláto
rainak töltését, kezelését és a 
kézi jelzőlámpák karbantartá
sát is. Ez sokkal inkább mű
szaki feladat, mint a kocsita
karítás . . .  

Több munka : 
nagyobb figyelem 

- Milyen a csomópont bal
eseti helyzete - kérdeztük. 

- Ez ideig kiváló csomó
ponthoz méltóan : ebben a vo
natkozásban is javultak az 
eredményeink - mondotta az 
állomásfónök-helyettes. 
Most n,ag_y a forgalom, sok a 
dolgunk, s az emberek ilyen
kor csak a munkával törőd
nek. Kötelességünk megértet:ii, 
hogy a leterheltség koncent
rált figyelmet kít"án. Ez elő
felétele a balesetmentes mun
kának. 

- A vontatás területén ha
sonló a helyzet - vette át a 
szót Virág Sándor. - A tárgyi 
balesetek az idén. már 25 szá
zalékkal csökkentek, de a kár
összeget tekintve 50 százalékos 
a javulás az előző év hasonló 
időszakához képest. Arra tö
rekszünk, hogy tovább tartsuk. 
jauitsuk ezt az eredményün
ket is - mondotta befejezé
sül, hangot adva az igyeke
zetnek, amely áthatja a kis
kunhalasi kiváJó csomópont 
egész kollektívájának• munká• 
ját. 

L. J, 

Házigazdához méltóan . . .  
e azánk'ban és külföldön emberek mil

liói számolják a napokat és várják 
azt az időpontot, amikor tervezett 

ország- vagy világjáró körútjukra elirtdul
hatnak. Hazánkban a nyáron egész sor 
rendezvény - a Szabadtéri Játékok, a He

likon ünnepségek, a Soproni Hetek - tart
ják izgalomban a rendező bizottságokat és 
az utazni szándékozók százezreit. 

Az információs irodákban, a szolgálati fő
nökségeken, az utazási irodákban és a 
személyszállítás szervezésével, irányításával 
foglalkozó központi szerveknél szünet nél
kül csengenek a telefonok, ami azt jelzi, 
hogy erős nyári személyforgalom várható. 

Az utazási igények kielégítéséhez vala
mennyi rasu.tas dolgozó összefogására és 
olyan intézkedések megtételére van szükség, 
amelyek a rugalmas alkalmazkodáson túl 
lehetőt•é teszik a tervszerű felkészülést és 
a tudatos, célszerű irányítást. A korábban 
oly jellemző egy célállomásos utazások ro
vására megnövekedett a körutazások ará
nya. s ezzel együtt olyan igények is kiala
kultak, amelyek azelőtt csak a tartózkodás 
helyén jelent,keztek. Időszerűvé vált tehát, 
hogy az utazási sebesség növelése, a vonat
gyakoriság bővítése mellett az utazási vá
laszték, a kényelem növelése, valamint az 
utaskiszolgálás javítása és a menetrend be
tartása is legfőbb feladataink között szere
peljenek. 

A 
vasút vezetése az igények kielégíté
sének szükségességét már korábban 
felismerte és gondoskodott megfelelő 

program kidolgozásáról. A program elsődle
ges célja az utazási igények mennyiségi tel
jesítése mellett - a személyszállítással kap
csolatos szolgáltatások minőségi színvonalá
nak emelése. Ezenbelül a menetrendszerin
ti közlekedés, a személykocsik tisztasága, a 
vonatolc zsúfoltságának enyhítése, a vilá
gítás biztosítása, az utastájékoztatás meg
bízhatósága, s végül, de nem utolsósorban a 
vasutas dolgozók magatartása képezi a 
legfőbb teendőket. 

A célkitűzések nagy részénél már eddig 
is sikerült eredményt elérni, de összességé
ben mégsem lehetünk elégedettek, ezért a 
nyári forgalomban a rendelkezésre álló 
szellemi é anyagi erőforrások célszerű fel
használásával biztosítanunk kell a kívánt 
színvonalat. Szeretnénk elérni, hogy az uta
sok az utazás befejeztével az elismerés 
hangján nyilatkozzan.a.k a vasútról és a vas
utasok munkájáról. 

Egy cikk keretében rendkívül nehéz len
ne meghatározni, hogy egy-egy szakszolgá
latnál az utasilá okban megfogalmazotta
kon túl kinek-kinek mit kell tennie, így 
csupán arra vállalkozhatom, hogy összefog
laljam a legfontosabb teendőket, s ezúton is 
kérjem valamennyi vasútas segítségét. 

Köztudomású, hogy a vasútvonalak át
bocsátó képességét jelentős mérték
ben befolyásolják a pályafelújítási 

és karbantartási munkák. Nagy segítséget 
jelentene, ha a nyári forgalom időszakában 
a pályafenntartási szakszolgálat úgy tervez
né meg e munkákat, hogy a személyszállító 
vonatok közlekedését ne akadályoznák. A 
legfontosabb teendőket célszerű lenne az éj
szakai órákban elvégezni. A másik jelentős 
segítség az lenne, ha az ideiglenes lassúje
leket felülvizsgálnák, és számuk csökken
tése érdekében elvégeznék a legszüksége
sebb helyreállitási munkákat. Kétségtelen, 
hogy az említett igények nagy áldozatokat 
kívá.,nak az érintett dolgozóktól, de már 
sokszor tanúbizonyságot tettek jó hozzáál
lásukról. 

Az elmúlt években gyakran előfordult, 
hogy a vontatásnál a mozdonyfordulókat 
önkényesen megváltoztatták, és az el5írt tel
jesítményű mozdonyok helyett kisebb vo
nóerejű jám1űvet vezényeltek. A meggon
dolatlan intézkedés eredménye: több uonat
n,ü számottevő késés keletkezett. 

A dolgozó, illetőleg üzemképes személy
kocsi állagot erősen befolyásolja a javítá
sos kocsik műhelybe, majd megjavítás 
után a honállomásra való visszaküldésének 
gyorsasága. A nyári személyforgalom za
vartalan lebonyolítása érdekében az előb
biekben fel.sorolt munkák gyorsításával a 
jelenlegi 10 százalékos állagot legalább 8 

százalékra kívánatos csökkenteni. Sok mú
lik ezen a téren a kocsik továbbításánál, 
javításánál közreműködő kocsiszolgálati, 

forgalmi és műh.elyi dolgozókon. Az üzem
vitel területén is rendkívül sok a teendőnk, 
ezek közül csak a legfontosabbakat emlí
tem. 

A menetirányító szolgálatot gondosan fel 
kell készíteni a nagyobb vonatforgalom sza
bályozására. Feltétlenül érvényt 1eell sze
rezni a vonatok fontossági sorrendjének. Az 
állomásoktól azt kérjük, hogy időben ké
szítsék el a hétköznapokra és a hét végére 
vonatkozó üzenú tervet, illetőleg technoló
giát. A jelentősebb utasforgalmú pályaud
varokon a vonatforgalomhoz alkalmazkod
va kell meghatá,·ozni a pénztárak, ruhatá
rak és árudák nyitva tartási idejét. 

Munkánk egyik hiányossága, hogy nem 
használjuk fel megfelelően az utazó
közönség részére készült kiadványokat 

és tájékoztatókat, szolgáltatásaink propagá
lására. 

A jegypénztárak előtti sorba állás, 'i csar
nokok zsúfoltságának és az utazással álta
lában együttjáró ideges ég elkerülése, il• 

letőleg levezetése érdekében fokozni kell az 
elővételi propagandát. A budapesti személy
pályaudvarokon gondoskodni kell a nappali 
órákban folyamatosan nyitva tartó elővé
teli pénztár létrehozásáról. 

Az utastájékoztatás alapvető eszköze a 
Hivatalos Menetrend. Ezért renkivül kínos, 
amikor az utazóközönséggel közvetlenül 
kapcsolatban álló vasutas dolgozó nem tud 
egy-egy kérdésre megnyugtató választ adni, 
mert menetrendkönyve nincs módosítva. 
Tapasztaljuk azt is, hogy egyes szolgálati 
helyeken több éves, elpiszkolódott hirdet
mények vonják magukra az utasok figyel
mét. Az utasforgalom céljait szolgáló vala
mennyi helyiségben felül kell vizsgálni a 
kifüggesztett hirdetmények állapotát, az ide

jét múlt, megkopott és szakadt hirdetmé
nyeket, feliratokat el kell távolítani. 

Az utastájékoztatás korábbi tradicionális 
formáját - amelyet a kapusok végeztek 
- az utóbbi években ellianyagoltuk. Az élet 
azonban azt igazolja, hogy a technika még 
e területen sem tudja teljes egészében pó
tolni az embert. Törekednünk kell ezért a 

kapusszolgálat fejlesztésére, annál is in
kább, mivel az említett dolgozók az utas-
tájékoztatáson túl ügyelnek a várótermek 
és csarnokok általános rendjére és intéz
kednek az állomásokon illetéktelenül tar
tózkodók e1tá volítására. 

Hasonló a helyzet a táblázó munkakö
rökkel is. Az általános munkaerőhányra va
ló hivatkozással főnökségeink minimálisra 
csökkentették a táblázók számát. Sok he• 
Zyen ezért elmarad az irány- és kocsisor
számtáblák elhelyezése, s különösen ';öbb 
vonat egyidejű indulása esetén az utasok 
bizonytalanná válnak. Ezen túlmenően a 
táblázók e munka mellett teljes mérték
ben el tudnák végezni a fakultatív ülőhely
biztosítással kapcsolatos teendőket is, 

Minden eszközzel - beleértve a fegyel
mezés eszközét is - érvényt kell szerezni 
annak az elvnek, mely szerint az utas ven
dég; mi vasutasok pedig házigazdák ua
gyunk. 

G
ondoskodni kell a vasutasok rendsze

res szakmai, politikai továbbképzé
séről, általá:1_os műveltségük és ide-

gen nyelvtudásuk gyarapításáról. Az oktatá
sokon, ellenőrzések során és a szolgálat át
adások alkalmával hangsúlyozni kell a fe• 
gydmezettséget, a határozottságot, az ud
varias, készséges magatartást és a kifogás
talan megjelenést. E tekintetben még elég 
nagyok a lemaradások. 

A személyszállítással kapcsolatos munka
körökben foglalkoztatott központi és kül
szolgálati dolgo�óknál hangsúlyozni kell azt 
a nagy felelősséget is, amely tevékenysé
gük természetéből eredően rájuk hárul. Tu
datosítani kell bennük, hogy a közvélemény 
elsősorban az ó munkájuk alapján ítéli meg 
a vasút működését, a vasutas dolgozók tár
sadalmi hasznosságát. A dolgozók szemlé
letének ilyen irányú átalakításához kérjW!: 
és igényeljük a pártszervezetek, a szak
szervezeti bizottságok, a szocialista brigá
dok és a kommunista kollektívák segítsé
gét. Az elmúlt évek eredményei bizonyít
ják, hogy a politikai és társadalmi szervek 
segítsége biztos bázisa a sikereknek. 

Kurucz Károly, 
a 8. szakosztály helyettes vezetője 

Mit tudnak a fiatalok ? Tüzoltóverseny 

Hatfordulós vetélkedő 

Kiskunfélegyházán 

Kiskunfélegyháza állomás 
létszámába 119 olya.n vasutas 
tartozik, akik még nem töltöt
ték be a 30. életévüket. A 
KISZ-alapszervezet álta.l ré
szükre meghirdetett szellemi 
vetélkedőre közülülk ötven
egyen jelentkeztek. 

A vetélkedő hat forduló.ia 
három hónap alatt 21ajlott le, 
éspedig azzal a céllal, hogy a 
fiatalok önképzés útján alapo
sabban megismer!kedjenek a 
hazai és a külföldi vasutak 
történetével, napjai.nl!iban be
töltötj; szeropév_el 

A hat forduló legjobb tudá
sú versenyzőjének Tóth Már
ta, naplózó forgalml szolgálat
tevő bizonyult : 72 kérdésből 
62-re adott kitűnő feleletet. 
Második helyen - 54 találat
tal Szikora Mihály kocsirende
ző végzett. egy ponttal meg
előzve Vincze Mária mérnök
főtisztet. 

A győztesek díiait a vasutas
napon adják át. ezenkívül 
megjutalmazzák a vetélkedő 
szervezéséért és sikeres !ebo
nvolftásáért Seres László mér
nök-fót.i,sztet J:;. 

A Heves megyei Dormánd 
községben rendezték meg a fü
zesabonyi és a hevesi járás ön
kéntes. illetve létesltményi 
tíízol tórajainak versenyét. 

A 800 liter/perces motorfecs
kendő szerelésben a füzesabo-
nyi állomáEfőnökség önkéntes 
tűzoltói. (Veres János rajpa
rancsnok. Bak.as Gyula, Dankó 
József, Pataki Imre, Detrik 
András, Hajdú József, Szabó 
Sándor, Kovács László) 388 
ponttal megszerezték az elsó 
helyezést, megelőzve a kápol
nai Dohánybeváltó és más üze
mek raját. 

A füzesabonyiak fell,észíté
sében nagy segítséget nyújtott 
Kovács Ágoston, vonali tűz
rendészeti dolgozó. 

(szlgetvá,ry) 
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Tudósítóink íriák: 

Évről évre szorosabbá viílik 
a munkahely és az iskola kaptsolata 

Véget ért az 1972 '73-as tan
�. s minden gyerek megkap
ta bizonyítványát. Ki-ki olyat, 
amilyent megérdemelt. Am 
nemcsak a jól tanuló diákok
nak jár kitűnő osztályzat, ha
nem azoknak a felnőtteknek 
is, akik önzetlenül, tőlük tel
hető módon mindent elkövet
tek azért, hogy a gyerekek ta
nulása minél gondtalanabb, 
zavartalanabb legyen. 

Ezek a gondolatok jutottak 
eszünkbe, amikor napról nap
ra olvasgattuk a szerkesztősé
günkbe érkező leveleket. tudó
sításokat, mert közöttük bi
zony szép számmal akadnak 
olyanok, amelyek azt bizo
nyítják, hogy az elmúlt tan
évben ismét szorosabbá vált a 
munkahelyek, szolgálati fö
nökségek és az iskolák kap
csolata. 

Idézzünk néhány ilyen le
vélből! 

Nem várt ajándék 
„Régen lezárult a Televíziót 

minden iskolának mozgalom, 
éppen ezért gondoltak KISZ
szervezetünk fiataljai arra, 
hogy biztosan akad olya

_
n 

hely, ahol a készül.éket mar 
nem ártana kicserélni - ír
ja Rapi József, a józsefvárosi 
pályafenntartási főnökség 
dolgozója. - lgy tudták meg, 
hogy a csengeri általános is· 
kola tv-készülékének megja
vítására nincs lehetöség. A 

fönökségen dolgozó fiatalok 
és az idősebb szakszervez,;,ti 
tagok együttesen vettek részt 
a kommunista vasárnapon 
végzett munkában, s az ellen
értékként összegyűlt pénzből 
egy új televlziót vásároltak a 
csengeri iskolának. A június
ban átadott, nem várt ajándé
kért az iskola igazgatója sze-

ténelemból és egyéb, termé
szettudományos témákból tar
tottak előadásokat a vasuta
soknak. 

Hol, mire van uiikség? 
,,A gyermekek láthatják, 

hogy a valóság ma talán még 
szebb, elevenebb, érdekesebb, 
mint a mese" - írja Fogas Pál, 
miközben a MÁV Szentesi 
f:pítési Főnökség gépál!omá
sán dolgozó Zója szocialista 
brigád által a balástyai ne,;e
lőotthonnak készített tanesz
közök, valamint a szabad idót 
kellemesebbé tevő játékok, 
hinták, mászórácsok átadását 
méltatja . .. A gyerekek és a Zó
ja brigád örömében osztoztak 
a főnökség Makarenk6 szo
cialista brigádjának tagjai is, 
mivel szakipari munkájukkal 
ők is segítettek az eszközök 
készítésében, valamint az aján
dékcsomagok összeállításá
ban. A gyerekek viszonzásul 
músort rendeztek a patroná!ók 
tiszteletére." 

Halmai János pécsi tudósí
tónk a dunaujvárosi pálya-
fenntartási fönökség József 
Attila brigádjának életéből 
említ több olyan példát, amely 
az iskolások és a vasutasok 
kölcsönös együttmüködésének 
előnyeit érzékelteti. 

,,Verli Ferenc, a József At• 
tila brigád vezetője maga is 
iskolás, a közgazdasági szak
középiskola levele-i:ó tagoza
tát végzi, ezenkívül mások is 
tanulnak a brigadbeliek közül. 
Jól tudják tehát, milyen sokat 
számít, ha a tanulást s a pi
henést egyaránt biztosítani le
het. Ezért vállalták többek kö· 
zött két nagycsaládos pálya· 
munkás gyermekeinek patro
nálását és tanulmányi ered
ményeik figyelemmel klséré-

nek érdekében kommunista 
szombatot tartottak a brigád
tagok), és ezért rendeztt!k két
napos programot június 16-

17-én a Dunai Vasmüben ta
nuló föiskolás t:ietnami diá
kokkal, amelyre meghívták és 
saját költségükön vendégül 
látták Le Van Than;, vietna
mi professzort is." 

Ezek után idézhetnénk még 
azokból a leve-lekból, amelyek 
hű tükrözói a siker fölötti 
örömnek, a jogos büszkeség
nek. Nem kis dolog ugyanis -
akár� a munkahelyeken 

Hara.szin Guta 

helytállni - az iskolaban, a 
1 jobbak közé kerilln1. Hely
szűke miatt azonban már csak 
Murányi Tibor sorait adhat
juk kozre: 

Gitta a döntőben 
,.Egy bánrévei vasutas-há

zaspár, Haraszin Károly és 
felesége (mindketten forgal
mi dolgozók) Gitta ne\'Ú kis
lánya oroszból, valamint ma• 
gyar nyelvből és irodalomból 
bejutott az orizágos tanulmá
nyi verseny dontojébe. Gra
tulálunk, s elmondhatjuk, 
hogy t.'alamennyien nagyon 
drukkolunk Gittának, az ózdi 
József Attila Gimnáz!um 3. 
osztályos tanulójának, aki 
már éi·ek óta részt i·esz a já
,-ási és megyei tanulmányi 
versenyeken magyar nyelv és 
Irodalomból, sót, egyszer már 
országos szintre is eljutott 
Petőfi költészetének elemzé-

Va.káció cfmmel szóra.kozta.tó müsort rendeztek a Landler I\Jü
velödési Ilázban kisiskolások részére. 

sével, valamint saját t:ersei
vel. Büszkeségünket meg in
kább növeli, hogy most orosz
ból is a t•ersen11 legjobbjai 
közé küzdötte magát, híren 
kitűzött céljához. hogy a deb
,-eceni Kossuth Lajos Tudo
mányegyetemen szerezzen 
majd magyar--orosz szakos 
tanári diplomát . .. " 

Az ilyen levelek, tudósltá
sok is méltán fejezik ki a 
munkahely és az iskola mind 
szorosabbra fúzódó kapcsola
tát. 

-mélyesen, a gyerekek pedig le
vélben mondtak köszönetet." 

Szücs Ferenc tudósítónk 

(Gyergyói János felvétele) 

sét, a dunaújvárosi Vidám 
Parkban üzemelő úttörővasút 
fenntartási munkáit (amely-

két, haso'1ló vonatkozású ese-
ményröl számolt be: ,----------------------------

A hatvan-füzesabonyi gé
pesített mozgó pályamesteri 
szakasz szocialista brigádtag
jai. akik Vámosgyörk állomá
máson lakókocsikban vannak 
elszállásolva, Bodrogolaszi 
község általános iskoláját pat
ronálják, mivel oda a helyi 
MAV-nevelőotthonból is sok 
gyerek jár. Az elmúlt tanév
ben értékes segítséget adtalc 
a brigádtagok az iskolások
nak, ezenkívül Vámosgyörkön 
is végeztek társadalmi mun
kát: sportpályát építettek a 
fiataloknak. 

A másik hír Szúcs Ferenc 
levelében arra utal, hogy a 
vasutasok és a diákok kapcso
lata a vakációban sem szakad 
meg: az újhatvani 2-es és 4-
es számú általános iskola ta
nulói a tanév befejezése után 
egyhetes üdülésen vettek részt 
a hatvan--füzesabonyi pálya• 
fenntartási főnökség mátra
derecskei üdülőjében. 

Ugyanezt a két iskolát a 
hatvani vontatási fór.ökség 
mozdonyvezetőinek 19 tagú, 
Alkotmány szocialista brigád
ja patronálja, s az elmúlt tan
évben az egyik helyen 15 OOO, 
a másik Iskolában 18 OOO fo
rint értékű társadalmi munkát 
vége-i:tek a brigád tagjai. A ta
nárok viszont földrajzból, tör-: 

a 

A szülői szeretetet 
brigádtagok pótolták 

A Békéscsabai MAV Neve
lőotthon évzáró ünnepségén a 
vasú ti csomópont szoci a lista 
brigádjainak képviselői is részt 
vettek, hogy átadják - mint
ha csak édesszülók lennének 
- az általuk évek óta patro
nált lányoknak ajándékaikat, 
és együtt örüljenek a szorgal
mas tanulással megszerzett bi
zonyítványnak. 

Kiss Piroska például az 
érettségi bizonyítvánnyal 
együtt kapta kézhez azt a ta
karékbetétkönyvet, amelyet a 
Vasúti Főosztály szakszerveze
ti nóbizottsága az ötéves pat
ronálás emlékeként adomá
nyozott számára, azzal a se
gítőkész szándékkal, hogy le
gyen mivel megalapc,zni mos
tantól kezdve önálló életét. 

A lányok közül nemcsak 
Kiss Piroska érezte hosszú 
éveken át a vasutasok nagy
családjának szeretetét. közvet
len segítségét. hiszen az évzá
ró ünnepségen tanúi lehettünk 
a gyerekek részéról megnyil
vánult sok-sok köszönetnek. 

Not•ák Ágnes a vasútórség 
Rákóczi Ferenc brigádjának, 
Bedócs Magdolna a vonatkísé
rők Komarov brigádJának fe
jezte ki háláját. Tóth Ilona és 
Balázs Erzsébet a kereskedel
mi szolgálat Ady Endre, Ba
ross Gábor, Rákóczi, Munká
csy Mihály, Tyereskova és Zó
ja brigádjának mondott köszö
netet. Pató Klára a vontatási 
főnökség Dózsa György bri
gádjának viszonozta megható 
szavakkal a gondoskodást. 
Stumpf Katalin az á'.lomásiak 
Május 1., mí� Mohella Eszter 
és F. Koi•ács Erzsébet a vonta
tási főnökség Rámán Kató, il
letve a vontatási számadók 
Martos Flóra brigádjának se
gítségét méltatta. Ugyancsak 
az állomásfönöksé!( Széchenyi, 
valamint Vénusz brlgádiának 
Tassi Teréz és Rabi Mária 
mondott hálás szavakat a sze
retetért. gondoskodásért. 

A brigádok pedig kifejezték 
azt a reményüket, hogy a kap
csolat az iskola befejezése 
után sem szakad meg. 

A legjobb brigád is szorulhat segítségre 
Budapest-Angyalföld állomás vezetői segítik a szocialista brigádok munk6j6t 

A kiváló főnökség címmel 
és miniszteri elismeréssel 
már korábban kitüntetett Bu
dapest Angyalföld állomás 
vasutasai 220 szállíttató vál
lalatot szolgálnak ki. llt dol
gozik a MA V egyik kiváló 
brigádja, a Béke szocialista 
brigád. A kocsitartóz.kodási 
idó csökkentésében és a sok 
más feladat elvégzésében igen 
nagy érdemeket szerzett kö
zösségbe forgalmisták, ko
csirendezők, átmenesztők, 
raktárnokok, váltókezelők, so
rompóórök tartoznak. 

Ha nincs ott 

a brigádvezető 
Az állomáson tett legutóbbi 

látogatásunk alkalmával pH• 
lanatnyilag furcsa ellent
mondásnak tűnt, hogy a he
lyi „ve:zérkar·• éppen arról 
tanácskorott: miképpen nyújt
hatnak segítséget ennek a bri
gádnak. 

- Miért kell a magas ki
tüntetésben részesített köws
ség fólött „bábá&kodni"? 

- Mert a Jól szervezett, de 
most kissé „elárvult" Béke 
brigád további Jó munkájára 
á!iomasunknak. sőt a vasút
nak is nagy szüksége van -
válaszolta Varga Károly ál
lomásfőnök. 

- Mit jelent a „kissé elár
vult" jelző? 

- Azt, hogy a létszám je
lenleg nem teljes. A l>rigád
vezetó, Kiss Kálmán for
galmi szolgálattevő hár m• 
hónapos szb-litkári iskolán 
van. A helyettese. Török Ist
rán a mü ·zaki egyetemen, 
továbbá Virág Istt•ánné a 

szegedi műszaki főiskolán 
vizsgázik. ezenkívül Rákóczi 
Judit öthónapos párti. kolán 
tanul. Nem számítva azokat, 
akik rendes szabadságukat 
töltik ... 

Nagy László párttitkár, 
gócponti üzemgazdász a túrok 
közötti munkaversenyról be
szélt: 

- A nemes versengés már 
régóta segíti állomásunk 
munkáját a brigádmo7.ga-

lom folyamatos erősödését. 
Ha nem is nagy különbség
gel, de majdnem mindig a 
Béke brigád került az elsó 
helyre. Tagja1 már nem 
kevesebb, mint tíz alkalom• 
mal vívták ki az első helye
zést, és csak két alkalommal 
végeztek a második helyen. 
Döntő szerepük ran abban, 
hogy a kocsitartózkodásl idő 
állomásunkon 1970 óta több 
mint egy órára! rövidült, s 
a t•onatközlekedési terv - a 

menetrendszerű indítás 
csaknem 100 százalékos. A ko
csik rakterületének. illetve 
raksúlyának kihasználása leg
utóbb is 101,46 . zázalékos 
volt, így a vonatterhelési ter
\'et 109 százalékra teljesítet
tük. 

Kölcsönös érdekek 

Mindez igen sok kocsi meg
takarítását, fölösleges vonta
tását tette lehetővé, elósegit
ve a vasút előtt álló szállítási 
feladatok teljesítését. 

A munka minóségének ja
vítását az állomásfőnök újabb 
számadatokkal érzékeltette, 
de megjegyezte, hogy mindez 
nemcsak a Béke brigádnak, 
hanem az állomá többi s:z..o
cialista brigádjának is érde
me: 

- Hét ét•t•el ezelött még ná
lunk is sok volt a kocsisérülés 
tolatás. illett•e rakodás köz
ben. Egy-egy kocsira átla• 
gosan 24 fillér kárérték ;u
tott. Napjainkban már csu
pán 2 fillért tesz ki ugyanez 
az érték. 

Szabó Sándor térfőnök a 
Béke brigád egyik legfőbb 
érdemének neve-i:te, hogy en
nek tagjai kezdték elsőként 
megtartani a !(rafikonos ki
szolgálás rendjét. Sót - ha 
a szükség úgy kívánta - az 
eló[rt napi háromszori ki
szolgálás helyett négy zer. 
vagy akár ötS7,élr i kicserélték 
az ipartelepek rakodóvágá
nvára állított vagonokat. A 
törekv • t elósegltette a vas
út ügyfeleivel met?kötött 
komplex-brigádszerwdés. 

Sok segítséget ad-

tunk például a Volán-
nak, ugyanakkor a Vo-
lán dolgozóitól mi Is sok S\l
gítséget kaptunk - szólt köz
be Juhász Lajos kereskedel
mi főnök. - A Volán álbl. 
beszerzett D-141-es mar
kolódaru 20 perc alatt elvég
zi 2 ember 6-,ll órás munká
ját. De mit érne a gépesítés, 
ha a Béke brigád és a több 
közösségbe tartozó vasutasok 
nem ennek megfelelően szer
vezték volna meg a munkáju
kat ... 

Szabó Sándor - érzékeltet
ve, hogy a hármas jelsw kö
vetelményeinek teljesítéséhez 
még sok minden hozzátarto
zik - kimutat az ablakon: 

- Az állomási peron k<w
látját is a Béke brigád tagjai 
festették friss-zöld színúre. A 

vágányok közötti rend kia.14• 
kltásában is jeleskedtek, s 11 
felajánlott 220 óra társadat• 
mi munka hell/ett 387 Mát 
teljesítettek . •• 

Mint egy nagy család 
J\,lindennek viszonzásául ha

tározták el Budapest Angyal• 
fö!d állomás vezetői, hogy a 
pillanatnyi nehézségekkel 
küzdő kollektívát nem hagy
ják magára. Segítenek ők is, 
segítenek a többi brigád tag
jai iS. Helyesen ismerték fel, 
hogy mindez közös érdekük. 

S amikor láttuk a vágá
nyok között folyó serény 
munkát - amint Acs János 
tolatásvezető irányításával a 
kocsirendezők a nemrég ér
kezett 3370. számú vonat ele
gyét sorozták, vagy amlnt 
Füzi Károly a Chinoinból ho
zott kocsikkal a Kender-Ju
ta iparvágányára indult 
éreztük, hogy a brigád tag
jai Is nagyra értékelik, Bu• 
dapest-Angyalföld állomás 
közö•sége olyan, mint e1111 
nagy család, ahol nem fél• 
tékenykednek egymásra, ha
nem örülnek egymás sikerei
nek. A kölcsönös segítség ré
vén születnek az újabb és 
újabb eredmények. 

Geq�ly József 

KITÜNTETÉS UTÁN 

Rákos csomópont dolgozói 
nem pihennek a ha bérokon 

1972-ben végzett munkájáért 
a közelmúl•ban kapott a köz
lekedés- és postaügyi minisz
tertól, valamint a vasutasszak
szerveze-t elnökségétől Dicsérő 
Oklevelet Rákos csomópont. 

A vontatási főnökség szak
szervezeti irodájában Zombori 
Jánas szb-titkárral, Simon 
A.,tdrás párttitkárral és Debre
czeni Károly állomásfónöklkel 
arról bes:zélgettünk, mivel is 
érdemelték ki az itt dolgozó 
vasutasok a megtisztelő elis
merést. 

Csökkenő önköltség 

Elsőnek Zombori János 
mondotta el, hogy a 105,6 szá• 
zalékra túlteljesített terv rész
eredményei közé tartozik töl>
bek között. hogy a főnökség 
naponta átlagosan 0,7 moz
donnyal adott át többet a for
galomnak; a dolgozó- és a 
tényle�es mozdonyállag-szintet 
az időszakos javítási terv be· 
tartásával 103,7 százalékra te-1-
jesítették; a fajlagos üzemelte
tési önköltséget a tárgyévre 
tervezett 6.16 Ft/100 etkm-ról 
6.03-ra csÖkkentették. Mindezt 
az előző évi - sót a motorja
vító műhelyben majdnem a 
felére csökkent - létszámmal 
sikerült megt,alósltaniuk. 

Mindez pedig a jó öSszmun
kának, azaz a l>rigádok és az 
egyes emberek kiváló helytál
lásának köszönhető. fgy pél-
dául a motorjavltó műhely 
szocialista brigádjai közül 
élenjárt Tellér András és Var
ga József e-i:fütplakettes. vala
mint Szücsi Gábor bronzpla-

kettes K.ISZ-l>rigádja. A l>rigá- valósították meg - ami kere
gádok műszaki irányítását Si• ken 103,52 százalékos össztel• 
mon András művezető és Tóth jesltménynek felel meg. Mind-
4. István, Bene János, Jiihl ezt pedjg túlóra, baleset, és 
József csoportvezetők legjol>b „vendégmunkások" (kirendel• 
tudásuk szerint végezték. A tek) nélkül érték el a dolgo
gazdaságos mo7,danyüzemelte- Zók, köztük az összesen 132 főt 
tés eredményeinek kivívásá- számláló 7 szocialista l>rigád, 
ban Takács Sándor. Kovács amelvek közül kiemelkedó 
László, Szabó József motorve- munkát nyújtott az oklevelet 
zetók, illetve Urbán Balázs, és pénzjutalmat kapott Petó• 
Major József és Koncz István fí, Kossuth és Gagarin nevét 
segédkezelők szereztek kiemel- .viselő kollektíva. S ha az 
kedó érdemeket. A kocsijavi- anyagiakra nem is panasi:kod
tások minőségének és tervsze- hatnak Rákoson (a 20 százalé
rüségének emelése érdekében kos bérklegészítésú budapesti 
(105,6 százalékos eredménnyel) állomások közé tarto-zik), a 
Kelemen Menyhért, Hortobá- szociális körülmén11ek nem so• 
gyi János, Povoral György kat javultak az elmúlt évben 
csoportvezetők, illetve Patkós sem. Az épületek régiek, el• 
József, Skribek István festők hanyagoltak. s a kereskedelmi 
és Kincses József lakatos tet- szolgálato.soknak a mai napig 
tek ki magukért. Nem utolsó sincs folyóvizük. illetve „elvi• 
sorban érdemel dicséretet a lizált" mosdó- és mellékhelyi• 
kocsivizsgálók l>ronzplakettet ségük. 
és pénz.jutalmat nyert négy 
szocialista kollektívája, ame
lyek vezetói: B!llogh Béla, 
Nagy Sándor, Kovács Sándor, 
Bagdi Károly. 

S hogy e kitűnően dolgozó 
nagy közösség munkakedve az 
idén sem csökkent, azt az 1973. 
elsé negyedévi. 105.3-ra telje
sített terv l>lzonyítja. 

,. Vendégmunkások" 

nélkül 

- 0-gy gondolom, az állo
másnak sem kell restelkednie 
a nemes versenyben - veszi 
át a szót Debreczeni Károly, 
majd elmondja. hogv az élüze
mi szint 1972. évi átlaglervét 
86,67 százalék helyett 89,72-re 

Mindezek ellenére Rákos ál• 
lomás dolgozói tapodtat sem 
engednek a technológiai fe
'7Velemból. amely az állomá�
fónök szerint a szolgálat al• 
fája és omegája. 

- Erre elsősorban a brigá
dok lelkiismerete a garancia 
- mondja Del>reczenl Károly. 

A vonatok menetrend sze
rinti indítása, � kocsivizsgálók 
négy turl>a való átszervezése, 
a forgalmi s-zo¼(álattevók p011.

tos munkáia. az Ipartelepek 
le<?iol>b kis„.olgálása. a .réore
várások teljes megszüntetése, 
egyszóval a forr,alom zavarta
lan lebonyolításában szerzett 
érdemek •. igazolják" a minisz• 
ter és a szakszervezet dlcsér6 
oklevelének jogosságát. 



fih3. .TOUUS 2. MAGYAR VASUTAS 

Peisgö élet az öreg falak között 
NYOLCVANÖT ÉVES AZ ÉSZAKI JÁRMÜJA VÍTŐ _TÖREKVES MÜVELŐDÉSI KOZPONTJA 

Utolsó nap az őrhelyen 

A „Törit" nem elóször -
talán nem is utoljára - fel

·újítják. Jelentős összeget, 1 
millió 700 ezer forintot for
dítanak az elaggott épület 
gyógykezelésére (a tetőszerke
zetet 600 ezer forintért már 
helyreállították), s ezért bár
kit is elmarasztalni igaztalan 
lenne. De ami töprengésre 
késztet: vajon korszerű. lesz-e 
a tatarozást követően a meg
lehetősen rideg küllemű mű
velődési ház, megfelel-e an
nak a nemes feladatnak, 
amellyel felruházták és amely
nek recsegve-ropogva bár, 
kötelességtudóan igyekszik 
eleget tenni? Felelőtlenség 
lenne akár egyértelmű igen
nel, akár határozott nemmel 
felelni. Nyilvánvaló: renová
lása után az épület egy ideig 
- az újabb, kényszerű tata
rozásig? - rendeltetésének
céljának többé-kevésbé is
mét megfelel 

Fényes múlt 

Am éppen ez a bökkenő. 
Hogy csak többé-kevésbé. 

Mielőtt folytatódnék az új
ságíró meditációja, szóljunk a 
jubileumról, a fényes múltról 
és arról a gazdag tartalom
ról, amely végső soron a Tö
rekvés jelenét meghatározza 
és egyértelműen értékessé te
szi. 

Nyolcvanöt esztendeje, 1888. 

október 3-án az Északi Fő
múhely munkás kantinjában 
megalakult a Törekvés Dal. 
Zene és Önképző Egyesület; 
fél évtizeddel később, 1893-
ban az elbontott kantin he
lyén felavatták a művelődési 
ház mostani, azóta szinte 
semmit nem változott épüle
tét. Akkoriban - nyolcvan 
éve - méltán lehetett büszke 
rá minden vasutas: a „Töri„ 

az ország legkorszerúbb. leg
elegánsabb munkásku!túrháza 
volt. Az építkezés költségeit 
a MAV-igazgatóság fedezte, s 
a falakon belül jó ideig lgazi 
demokrácia honolt; együtt 
művelődhetett-szórakozhatott 
ott tisztviselő és munkás, min
denki, aki az egyesületbe fel
vételét kérte. 

A dal, a zene és az örikép
zés igényét-szeretetét már az 
egyesület neve is hirdette, s 
a Törekvés nevét tovább öreg
bítette az országhatáron túl 
is rangot szerzett - Olaszor
szágban magas díjat kapott -
dalárda. Az énekkarnak a fő
műhely dolgozóin kívül sok 
vasutas és a környező, első
sorban a józsefvárosi és a kő
bányai üzemek jó néhány 
munkása is tagja volt. Pezsgő 
kulturális élet volt akkoriban 
a még fiatal falak között. 
Gyakori vendég volt Jack
werti, Ferenc, a főműhely 
munkása, aki később Horthy 
börtöneit is megjárta, majd 
a Szovjetunió cserélte ki. Feri 
bácsi ma is aktív látogatója 
a művelődési háznak: ő a 
társadalmi vezetőség díszelnö
ke. 

Illegális 

mú11kástalálko::ók' 

A krónikák azt Is megem
lítik, hogy 1918-ban a „Töri"
ben alakult meg a Kommu
nisták Magyarországi Pártjá
nak első, MAV-on belüli üze
mi szervezete. Az épület a két 
világháború között is számos 
illegális munkástalálkozó szín
helye volt. 

A háború a művelódés· 'iá
zát sem kímélte, jóllehet nem 
döntötte romokba, így a Tö• 
rekvés hamarosan ismét élni 
kezdett, átmentve múltjából 
mindazt, ami értékes, egy
szersmind új tartalommal tölt
ve meg a hétköznapokat. Itt 
alakult meg a főváros egyik 
legszínvonalasabb színjátszó 
csoportja; az énekkar újabb 
hazai és külföldi sikereket 
aratott; a népi tánccsoport is 
figyelemre méltó eredménye
ket ért el. A Manninger Mik
lós koreográfus vezette tán
cosok mindaddig rophatták a 
táncot, amíg meg nem repedt 
a táncten:m padozata. Most a 
Ferencvárosi Vasutas Mílve• 
lődésl Házban próbál az együt
tes. 

Szólnunk kell Vadas La:Jos• 
Tó! is, akinek munkássága szo
rosan ö�szefonódott a Törek• 
vés felszabadulást követő 
'eredményeivel: nyugdíjba vo: 

Fiatalok a Törekvés Művelődési Központ nemrég lezajlott, 
centenáriumi vetélkedőjén 

nulásáig, 1966-ig ó igazgatta 
nagy-nagy szeretettel (mások 
szeretetét-megbecsülését is 
élvezve) a művelődési házat. 
Ma is gyakran említik nevét. 

A jelen örömei, gondjai 

Eljutottunk a mához. A je
len örömeiről és gondjairól 
Balogh Lajos, a művelődési 
ház igazgatója és helyettese, 
Drégelyi Ferencné szól: 

val, az szb kulturális bizott
ságának vezetőjével, Michna 
Sándorral, a XII-es Diesel
mowonyjavító üzem részleg
vezetőjével és dr. Nagy István 
jogtan.ácsossal, a m(ívelódési 
ház helytörténeti szakkörének 
vezetőjével - arról beszélget
tem: mit jelent az üzem szá
mára a Törekvés. őszinte sze-

retettel és féltő aggodalommal 
szóltak ai öreg épületről Nagy 
szükség van rá - hangoztat
ták -, de jelenlegi állapotá
ban, még ha felújítják is, nem 
elég vonzó ahhoz, hogy a jár
műjavító és az egész vasutas
társadalom központi klu,bja, 
művelődési háza legyen, 

Mi lenne hát a medicina? 
Ismétlem az elöljáróban írot
takat: a Törekvés jövőjéről 
csak aLapos mérlegelés után, a 

lehetőségek teljes ismeretében 
szabad véleményt alkotni. E 
lehetőségek pedig köztudottan 
szűkösek. A mai beruházási 
gondok közepette felelőtlen 
vállalkozás lenne a régi épü
let azonnali lebontását és egy 
új kultúrpalota emelését sür" 
getni. Feltehetőleg mindazok, 
akik a Törekvés sorsát vigyáz
zák, szintúgy jobban örülné
nek a teljes megújulásnak. 
Am, a krónikás, befejezésül 
annyit hadd tegyen szóvá: 
azok ·a százezrek, amelyeket 
az elmúlt években fordítottak 
az épület renoválására, és a 
mostani 1,7 millió forint együt
tesen tetemes summa. S ha a 
régi épületen a friss tatarozás 
sokáig nem is látszik meg, az 
öreg falak között pezsgő élet, 
sokoldalú népművelő munka 
folyik. 

Földes Tamás 

Negyvenesztendős helyt
állás után elérkezett az a 
nap is, amikor Varga 
György felvigyázó, Pécs ál
lomás váltókezelője nyug
díjba vonult. Kattan a 
fényképezőgép, a kollégák 
ölelkezve, vagy kemény 
kézszorítással búcsúznak. 
A szolgálati feljebbvaló Ki
váló Dolgozó kitüntetést 
tűz Varga György mellé

. re ... 
A bensőséges hangulatú 

pillanatokban ki-ki emlé
kezik. A munkatársak ar
ra, hogy mindig jó volt a 
vidám, gyakran tréfálkozó 
vasutassal együtt dolgozni. 
Nem felejtik sem most, 
sem később, hogy 1945 óta 
sokat tevékenykedett ér
tük s:zakszervezeti vona
lon, s volt idő, amikor s:zb
titkárként képviselte ér
dekeiket. Tudják Varga 
Györgyről azt is, hogy ép
pen a legkritikusabb idő• 
ben, 1956-ban kérte felvé
telét a pártba, és közvet
lenül az ellenforradalom 
után került sor tagfelvéte
lére. Azóta is kommuni!!tá
hoz méltóan élt, munkál
kodott. Az sem mellékes, 
hogy a fiát és lányát is vas
utasnak nevelte, a felesége 
pedig szintén a MAV-tól 
ment nemrég nyugdíjba. 

S vajon mire emlékezik 
ő, amint befejezte utolsó 
szolgálatát az őrhelyen? 

Arra, hogy milyen nehéz 
volt annak idején a vas
úthoz bejutni. Előbb, csak
nem egy évtizedig, pálya
munkásként dolgozott, 
majd vonatkísérő lett. 
Nem egyszer 80-100 órát 
töltött szolgálatban, s alig 
pár órás pihenő után már-

is újabb út követke:zett. 
Gyomorfekélyt okozott a 
rendszertelen életmód, s a 
műtét után véglegesen ál
lomási szolgálatra osztot
ták be. Legtöbbször az V
ös őrbódéhoz tartozó váltó
kat bízták a gondjaira, 
ahol - a normások kimu
tatása szerint - napi 40 ki
lométert kellett gyalogolnia 
váltóállítás közben. Apró 
termetére célozva, mond
ták is gyakran a többiek, 
hogy azért olyan alacsony, 
mert lejárja a lábát. Az 
ugratásért sohasem hara• 
gudott ... 

Hát igen, ilyen ember 
volt a Pécs állomáson dol
'gozó Varga György, akit 
mindenki szeret, tisztel, 
sokra tart. 

Tóth Béla 

- A tudományos-technikai 
forradalom ki terebélyesedése 
az elmúlt években új, a ko
rábbiaknál nagyobb követel
ményeket támasztott, ugyan
akkor az MSZMP X., a SZOT 
XXII. és a Vasutasok Szak
szervezetének VIII. kongresz 
szusa is határozatot hozott a 
közművelődés intézményeinek 
továbbfejlesztéséről. E hatá
rozatok végrehajtásából a Tö
rekvés Művelődési ház is 
igyekszik tevékeny részt vál
lalni: elsődleges célunk a vas
utasok - nemcsak az Északi 
Jármújavítóban dolgozók 
általános és szakmai művelt• 
ségének emelése. Ennek szel
lemében kezdődtek meg a 
középszintű ismeretterjeszté5 
előadássorozatok. Ma mintegy 
százötvenen tanulnak . szerve
zetten a középs�intű oktatás 
négy tagozatán - az előadók 
a TIT szakemberei -, a hall
gatók az itt szerzett ismere
teik alapján épp e napokban 
érettségiztek. 

A brigádmozgalom úUöröje volt . . .  

Hallunk a békemozgalmat 
támogató munkásságukról mű-
5.oraikról, a szoli da rí tási hajó
utakról, a szocialista országok 
életét bemutató kiállításokról, 
és rendezvényekről, továbbá 
arokról a szocialista 'kulturális 
szerződésekről, amelyeket vas
utas szervekkel, iskolákkal 
községekkel kötöttek. fi.rd 
szóljunk a különböző klubok 
mind tartalmasabb, pezsgőbb 
életéről! 

- Igen jól működik az 
egészségügyi klub, dicséretes 
előkészítő ,munkát végez a 
honvédelmi klub, s rövidesen 
végleges helyet találnak az 
épületben a nyugdíjasok -
mondja az igazgató. - 'Egyéni 
színe a háznak az :e.szaki Jár
műjavító szocialista bri eádjai
nak tavaly alakult klubja: 
gazda.g progromjaik, nagy fi
gyelmet keltő kiállításaik van
nak, sikeres vetélkedőket, 
hangversenyeket, bel- és kül
politikai vitákat rendeznek. 
A klubok mellett szakkörök 
is vonzzák a járműjavító dol
gmóit, a vasutasokat és a kör
nyék lakóit: említést érdemel
nek a fotósok, a filatelisták, a 
helytörté!leti, valamint a szoba
és dísznövény szakkör. Nain,on 
tehetséges általános iskolások
ból most szerveződik az ifjúsá
gi stúdió ... 

Balogh Lajos a Törekvés 
munkájából legaktívabban 
r�zt vállalók között említi 
Kapitány Istvánt, Tóth Gyu
lát. Néma Sándornét, Vitányi 
Zoltánnét, a Michna-házaspárt. 
Pásku Jenőt. Ma!icza Józsefet 
<¼ Bottyán Jinost, szól Naqy 
Sóndor ele'ktromos szakE'T?lber
ról aki több mint 40 éve és 
Srlsdi Béla ügvve,:etli uondnok
ról. aki több mint 15 éve dol
itozik a há,:ban. Mintegy s-z.áz 
aktíva - 90 százalékuk vasu
tas - segíti a s,;erteágazó 
nénm1';velPsi mun1tát. 

Az f,s;zaki Jál."ll'űiavító néqy 
dolgozójával - C.sáH Sándnr 
szb-titkárral, Néma. Sándorné-

Kiváló vasutas 

András, az egykori bánya.mozdony, a nagycenki Széchenyi 
Múzeumvasúton 

Laci bácsi, a miskolci igaz
gatóság IV. osztályának moz
donycsoport-vezetője több 
mint 40 évi szolgálat után 
nyugalomba vonult. Teljes ne
vét aligha kell Ide írni, hi
szen Szunyogh László mílszakl 
felügyelőt mindenki csak Laci 
bácsinak szólította, a megkü
lönböztetett tisztelet és szere
tet jeléül. 

Találkozás a legídósebbekkel 
A Déli pályaudvar szaks:rer

vezeti bizottságának nyugdíjas 
csoportj,a június 7-én ren.clezte 
immár hagyomá,nyos, műsorral 
és uzsonnával egybekötött ösz
szejövetelét, amikor is a 80. 
életévüket betöltött vasutaso
kat vendégelték meg. 

Ez alkalommal hetven idős 
nyugdíj,as vett részt az össze
jövetelen, s a köszöntő szavalt 
és a színes műsor után meg-

hil!t beszélgetés alakult ki a 
részvevők közöbt. 

A csoport ve:zietői úgy hatá
roztak, hogy az egészségi álla
potuk miatt távolmaradt 40 
nyugdíjast lakásukon - kis 
,,szeretetc:;omaggal" - a kö
zeljövőben sorra felkeresik. A 
költségekhez a szakszervezeti 
birottságon és a nyugdíjas cso
porton kívül a budapesti terü
leti bizottság is hozzájárul. 

1930-ban lett a miskolci jár
műjavító lakatos tanonca, 
majd a felszabadulás után 
mozdonyvezetőként folytatta 
vasúti pályafutását. Szorgal
masan tanult, s 1950-ben bíz
ták rá a mozdonycsoport ve
zetését az igazgatóságon. 

Rendkívül sok érdemet szer
zett, többször kitüntették. Leg
főbb érdemei közé sorolhat-

Fehérvári vasutasok Krakkóban 

Székesfehérvár állomás 
szakszervezeti bizottsága már 
évek óta eredményesen mun
kálkodik azon, hogy a csomó
pont dolgozói szabadjegyük 
és a kedvező vasúti összeköt• 
tetések (közvetlen kocsik) ré
vén kulturáltan szórakozha3• 
sanak, hasznos tapasztalato
kat szerezhessenek, látókörü
ket bővíthessék. Ily módon 
már nemcsak hazánk főváro
sába, a megyék székhelyére, a 
közkedvelt hazai tájakra, ki· 
ránd ulóhelyekre szervez cso
portos utazásokat, hanem kül
földre is, a demokratikus or
szágokoa. 

Negyvenen egyszerre 

Az elmúlt évben például a 
vasutasok több csoportja uta
zott Székesfehérvár állomás• 
ról Lengyelországba, a Keszt
hely és Krakkó között rend• 
szeresített Cracovia Expresz
szel, amely előnyös és kényel
mes utazást biztosít. Elég en
nek bizonyságául megemlíte
ni, hogy a fekvőhelyes kocsi 
pótdíja mindössze 32 forint, 
így a csoport szinte mindig 
kipihenve érkezett Krakkóba, 
az egyik legszebb és magyar 
vonatkozásban is gazdag tör-

ténelmi múltú lengyel város• 
ba. 

".:soportjaink általában 40 
fónyiek, mert ennél több em
bert egyszerre elhelyezni és 
együtt tartani nehézkes. 
Alábbi „útikalauzunk" célja 

ni. Utána visszamegyünk a 
pályaudvarra, s a helyben 
megváltott retúrjeggyel irány 
Wieliczka. 

Csodálatos világ 
tulajdonképpen az, hogy azok A vonattól öt perc az út a 
részére, akik hozzánk hason- sóbányáig. Megjegyezzük, 
lóan szívesen keresik fel hogy a pénztártól jobbra van 
Krnkkót és az onnan 13 kilo- a PTTK irodája, ahol a veze
méterre levő, lenyűgöző szép- tó útlevele ellenében magyar 
ségű wieliczkai sóbányát, nyelvű prospektust kapunk, 
megkönnyítsük tájékozódásu- így a lengyel idegenvezető 
kat, s felhasználhassák ta• magyarázata helyett anya• 
pasztalatainkat. nyelvünkön szerzünk tudo• 

Az út azzal kezdődik, hogy 7r-ást a leírhatatlan szépségű 
este elindulunk, és több mint sóbánya nevezetességeiről. 
600 kilométer megtétele után, A három kilométer hos3zú 
reggel 9 órakor már Krakkó- bánya megtekintése 3 órát 
ban vagyunk. Az állomástól vesz igénybe. A 101 méter 
alig 6--7 percnyire van a mélységbe falépcsők vezet
Dom Turysty nevű szálló, nek, felfelé azonban már lift 
ahol rendkívül tiszta, 8 ágyas szállítja a látogatókat. Köz
szobák állnak rendelkezésre, ben két kápolnát is láthatunk, 
személyenként 50 zlotyért. A amelynek sóból faragták va
szállást persze ajánlatos leg- ]amennyi berendezését. Az 55 
alább egy hónappal előre, le• méter hosszú, úgynevezett 
vélben lefoglalni, s Igen meg• szent Kinga !{ápolna szinte 
nyugtató, hogy levelünkre ed- katedrálisnak is beillik. A só
dig még minden esetben 15- kristályokból készített csillá-
16 nap elteltével v!sszaigazo- rok és a többi faragványok 
lást kaptunk. Az épület föld- mind-mind felejthetetlen tát
szintjén olcsó, önkiszolgáló ványt gyújtanak. A ta1•as bar
étterem található, ahol az ér- langok megtekintése után jól
kezés, llletve a tisztálkodás esik megpihenni a Sienkfe
után meg szoktunk reggeliz- wicz-barlang büféJénéL 

kiváló nagyapa 
juk, hogy az egyik leglelke• 
sebb szervezője vo!t a szocia
lista brigádmozgalomnak szak
szolgálati ága területén. A 
munkásőrségben tíz évig tel
jesített szolgálatot, s a párt
szervezetben szinte áUandóan 
vezető funkciót tölt.ött be 1945 
óta 

A kiérdemelt címek közill 
jogos büszkeséggel viseli a 
„többszörös nagyapa" címei 
is. Ebben a minőségben szin
tén „kiváló". A késő délutáni 
órákban gyakran látható az 
unokákkal sétáló, vagy a böl
csődéből velük hazatérő nagy
apa Az ismerősök, a volt 
munkatársak ilyenkor is tisz,
telettel emelnek kalapot előt
te. 

Fekete Lás'llló 

Ugyanott kedves, olcsó, sóbó! 
készült emléktárgyakat is vá
sárolhatunk. A bányász mú• 
zeum érdekességeit négy bar• 
langban láthatjuk, s ezek 
egyikében alkalmi postahiva
tal is működik. Ez alatt van 
a Kinga-szanatórium fektető 
barlangja, ahol a légzőszer
vi betegségekben szenvedőket 
hatásosan gyógyítják. 

Mindez csupán néhány szó, 
holott a XI. század óta mű
ködő sóbánya csodálatos vilá
gát hosszú oldalakon át sem 
lehetne leírni. Ezt valóban 
látni kell ... 

Báthory sírjánál 
No és Krakkói Ez a töbT, 

mint félmilliós lakosú váro, 
a Visztula partján, telistele 
van érdekesebbnél érdeke• 
sebb látnivalóval, történelm! 
nevezetességgel. A maradand6 
élmények közé tartozik Bá
thory magyar-lengyel király 
sírem.lékének megtekintése a 
Wawel-ben, vagy a vártemp
lom tornyában látható, 1520-
ban öntött Zsi.gmond-harang, 
amelynek súlya 8 tonna, a 
Posztócsarnok és körülötte le
vő tér nevezetességei stb. 

A Rynek Glowny-tól, a vá• 
ros főteréről az említett tu
ristaszálló csupán 3 percre 
van, a Westerplatte ul. 15. 
szám alatt. 

Jó utat, kellemes 11Yaralástl 
:Varga József 
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JULIUS 9-ÉN RAJT BEKESCSABAN 

A vasutas ifjúsági válogatott az idén is 

l,izonyítani akar 
Július 9-én kezdődik a IV. 

SZOT nemzetközi ifjúsági lab
darúgótorna. Az előző években 
kitűnően szerepeltek a vasutas 
labdarúgók : két ízben is el
nyerték a győztesnek járó ku
pát. 11:rthető tehát a nagy vá
rakozás. 

- Vajon sikerül-e harmad
szor is? 

- Erre nem mernék, de 
nem is lehet határozottan vá
laszolni - mondja Simonyi 
Ferenc edző, aki Farkas Jó
zseffel, a BVSC Sportiskola 
vezetőedzőjével közösen készí
ti fel a csapatot. Tény, 
hogy szeretnénk hagyomá
nyainkhoz méltóan szerepel
ni, de biztos az is, hogy mind
egyik csapat ellenünk szeret
ne győzni. Mindez nem kis 
feladatot ró ránk. Különösen 
azért, mert tulajdonképpen 
nem is ismerjük az ellenfelek 
játékerejét. Vonatkozik ez 
mindenekelőtt a nyolc külföldi 
csapatra. fme, egyetlen példa. 
Tavaly az NDK-t az a váloga
tott képviselte, amely az idén 
már UEFA Kupa dö:ntőt ját
swtt az angolokkal. Valószí
nű, hogy nem egy országot 
ismét válogatott együttes kép
visel, természetesen a megen
gedett korhatáron belül. 

- Tu a hazai ellenfelek? 
- Mi, Békéscsabán rajto-

lunk a szovjet fiatalok ellen, 
majd utána az lpítőlc váloga
tottja következik. Csapatukat 
nem ismerjük, de annyit tu
dunk, hogy hozzánk hasonlóan 
erre az évre már ők is orszá
gos toborzók alapján válogat
tak. Valószínű tehát, hogy az 
eddigieknél erősebb együttest 
küldenek pályára. Harmadik 
ellenfelünk az osztrák ASKÖ 
csapata lesz, 

- Kik alkotják a vasutas 
válogatottat? 

- A tavalyi csapatból mind
össze ketten maradtak, Varga 
István és Szabó Ferenc. A 
többiek újoncok, ám vala
mennyiükre már a tavalyi elő
készületek során felfigyeltünk. 
S ha már itt tartunk, egyben 
hadd mondjak köszönetet az 
idei toborzók lebonyolításában 
közreműködött sportvezetők
nek, akik lehetővé tették, hogy 
jó néhány olyan fiatal neve is 
bekerült a jegyzetfüzetbe, aki
ket a következő évben feltét
lenül figyelembe kell venni. 

- Kialakult már a kezdő 
csapat? 

A tornára 18 játékos ké
szül, s a tervek szerint a kö-

vet'kezó 11 rajtol Békéscsabán : 
Varga Alfréd (Soproni VSE) -
Varga István (BVSC), Kőhal
mi Gábor (Haladás), Magyar 
Károly (BVSC), Metzinger 
László (BVSC), Mokalisz Kosz
tasz (BVSC), Reverand Ist
ván (Székesfehérvári MA V), 
Dobány Lajos (Celldömölki 
VSC), Szabó Ferenc (Haladás), 
Takács László (Székesfehérvá
ri MAV), Horváth Zoltán (Ha
ladás). A k,aplJ6tartalék Kősze
gi József (Celldömölki VSC), 
védőként Kiss György (BVSC) 
és Lipták András (Miskolci 
VSC), fedezetként Kormos 
Kálmán (Szolnoki MA V), csa
tárként pedig Ferencz József 
(BVSC), Tóth János (Haladás) 
és Téglás János (Székesfehér
vári MA V) áll készenlétben. 
A keretből 9 játékos 1955-ös, 
a legidősebb, Dobány 1955 au
gusztus 4-én született. Nyol
can 1956-osok, míg a legfiata
labb, Téglás 1957. április 28-
án született. 

A tehetséges fiatal gárda 
szorgalmasan, lelkiismeretesen 
készül a hagyományok folyta
tására. Hogy ez sikerül-e, ar
ra a júli1.16 9-21. között lebo
nyolításra kerülő torna ad vá
Laszt. 

Dobó István 

Hatszáz úszópalánta a Szőnyi úton 
Gyerekzsivajtól hangos ezek

ben a napokban a BVSC Szó
nyi úti uszodája. Nem mintha 
ismeretlenek lennének a me
dence környékén ezek a han
gok, hiszen az úszás jó ideje 
a tízen aluliak sportja is. 
Csakhogy ezek a gyerekek 
most teszik meg az első lépé
seket, azaz karcsapásokat a 
vizben. Valamennyjen a 
BVSC úszótanfolyamának 
résztvevői. 

- Azelőtt kéthetes tanfo
lyamokat szervezett az egye
,;iUet - mondja Soós Béla, 
az egykori labdarúgó-játékve
zető, aki két hónapja vette át 
a szakosztály i:rányítását. -
Az idei tanfolyam, illetve tan
folyamok viszont egyhónapo
sak. Eredetileg ugyanis egy 
turnus indítását terveztük, 
csakhogy közbeszóltak a gye
rekek. Egyszerre csak 300 
fiatalt tudunk foglalkoztatni, 
az első felhívásra viszont 
több mint 500 gyerek jelent
kezett. 

Az első tanfolyam Juruus 
elsején indult, s a jelentkezők 
hetente ötször egy-egy órát 
töltenek a medencében. A 
foglalkozásokat összesen hét 
edző irányítja, az úszósza
kos testnevelő tanárok, Vigh 
Péter, Balázsi Péter, Tóth 
István, Rátonyi Gábor és 
Hornyákné Tölgyes Ida mel
lett az egyesület két főfoglal
kozású edzője, Könyesi Vil
mosné és Uderer Ágnes ta
nítja úszni az 1963-68 kö
zött született fiúkat és lányo
kat. 

- A tanfolyamot rendsze
f'esen figyelemmel kíséri Lit
tomerczky Mária, a szakosz
tály vezetőedzője is - foly -
tatja Soós Béla. - A legtehet
ségesebb gyerekeklrul ugyanis 
tovább foglalkozunk, beke
rülnek a szakosztály tagjai 

. sorába. Az első csoportból kö
rülbelül negyven úszópalánta 
nevét jegyeztük fel, s ennyi 
gyerekre számítunk a' máso
dik tanfolyamból is, amely 

vács Edit, Szentirmay vagy 
Császári lesz. Már annak is 
örülnek, ha évente 600, 800 
vagy netán 1000 gyerek ba
rátkozik meg a vízzel, tanul 
meg úszni. S ha mégis akad 
közöttük egy-egy kiugró te
hetség - az külön öröm, bol
dogság! 

D. I. 

Tartalékosok honvédelmi versenye 

A MAV Gépjavító Vzem 
honvédelmi sportokat kedvelő 
dolgozói tartalékosok honvé
delmi versenyén vettek részt. 
A verseny döntője - június 
8-án és 9-én éjszakai és nap
pali erőpróbából állt. Az üzem 
csapata ezúttal negyeds.oer 
szerezte meg az első helyet. A 
csapat tagjai : Tóth József, Fá
bián János és Támadi Mihály 
nagyszerűen helytálltak a ver
senyen, 

Sportvezetöképzö 
tanfolyam 

A Szakszervezetek Heves 
megyei Tanácsának elnöksége 
az 1972-73. évi oktatási terv 
alapján sportvezetőképző tan
folyamot rendezett a gyöngyö
si szakmaközi székházban. A 
tanfolyamon a vasutas szak
szervezeti bizottságok sportfe
lelósei is részt vettek. A két
hetes tanfolyam első hetében 
javarészt politikai és szak
szervezeti előadások hangzot
tak el, de sor került gyakorla
ti, versenyszerű foglalkozások
ra is. A második hét előadá
sainak anyaga főként sport
jellegű volt. A tanfolyam hall
gatói megtekintették a Gyön
gyösi Vasutas se s!ugróinak 
műanyagsánc edzését is. 

A rákosrendezói csomópont 
MHSZ klubjai egyébként hat 
csapattal vettek részt a kerü
leti versenyen, ahol első he
lyen a MA V Gépjavító csa
pata végzett. 2. Danúvia, 3. 
TB:11:F, 4. 11:szaki Járműjavító 
XV. osztály, 5. Hámán Kató 
Vontatási Főnökség. Mint lát
ható, az első öt helyezett kö
zött négy vasutas csapat ta
lálható. 

Hegedüs György 

KÉKES KUPA 

lövészverseny 

A gyöngyösi járási TS által 
alapított Kékes Kupa lövész
versenyt június 16-án és 17-én 
bonyolították le Gyöngyösön, 
az MHSZ Kitérógyári Lövész
klub rendezésében. A kétna
pos versenyen a Debreceni 
Bocskai, a Győri Rába, a Kő
szegi Textiles, a Szolnoki 
MAV, a Miskolci Központi, a 
Budapesti IKARUSZ, a Gyön
gyösi Zalka és a rendező Ki
térőgyá,-i Lövészklub legjobb
jai vettek részt. 

A Kékes Kupa lövészver-
seny a kitérőgyáríak nagysze
,-ú teljesítményével ért végett. 
A kilenc versenyszám közül 
ugyanis nyolcat megnyertek, 
ezenkívül számos második és 
harmadik helyezést értek eL 

július l -től augusztus l-ig ,--------------------------
tart. A rendkívül nagy ér-
deklődésre jellemző egyéb
ként, hogy Budapest szinte 
.Yalamennyi kerületéből je
lentkeztek fiúk és lányok, s 
nem sajnálnak sem időt, sem 
fáradságot, bármilyen mesz
sziról is kelljen járniuk a 
foglalkozásokra. 

- A további tervek? 
' - Az idén sajnos, már nincs 
'tehetőség több tanfolyam in
dítására, de jövőre, tanulva 
a tapasztalatokból, már má
justól délutánonként elindít
juk az első tanfolyamot. 

A szakosztály vezetői őszin
tén szólva. arra egy pillana
tig sem gondolnak. hogy min

, den gyerekből új Turóczy, Ko: 

Miért csak a fővizsgálók . . .  ? 
Január első munkanapjától kezdve június közepéig utazott 

jegy né1kül otthon-a és munkahelye - tehát Ludas és Buda
pest Keleti pályaudvar - között Pataki László, 28 éves fiatal
ember. A jegyvizsgálókat mindennap vállalati lgazolóLapjának 
felmutatásával tévesztette meg, 

A trükk csupán akkor nem vált be, amikor Szfics Ferenc 
és Kakuk Ernő vizsgáló főkalauz együttesen tartott ellenőrzést 
awn a vonaton, amelyen Pataki László utazott. Ugyanakkor 
leplezték le Sáfrán János, Galgahévíz, Kossutt utca 58. szám 
alatti lakost Is, aki „rejtélyes módon", önhata1múlag Galgahé
víz megállóhely pénztári körbélyegzőjével „érvényesítette" rég 
lejárt, félhavi jegyét. A jegyvizsgálók felületességét kihasznál
va, Sáfrán János „csupán" 325 forint 50 fillérrel károsította 
volna meg a vasutat, ami valóban csekély összeg Pataki László 
féléves, jóval nagyobq !4vqlság� ,.blicceléseihez''. képest. 

Tragikus baleset az útátiárón 

[Ilfilffi Lapunk június 4-i számában 
jelent meg az Új „hang" Szé
kesfehérvár állomáson című 
riport, amelyben Kovács Ist
ván főtanácsos, állomásfőnök 
munkáját, a beosztottakkal ki
alakított közveblen kapcsola
tát, az együttes erőfeszítéssel 
és helyes vezetői törekvéssel 
elért eredményeket méltattuk. 

Sajnos, nem sokkal a cikk 
megjelenése után megdöbben
tő hírt kaptunk a székesfehér
vári vasutasoktól : Kovács 
István állomásfőnök tragikus 
baleset következtében, életé
nek 47. évében meghalt. 
Ugyanakkor felesége és sógo
ra, Megyeri István 30 éves 
MAV-dolgozó is súlyosan 
megsérült. 

CIKKÜNK NYOMÁN 

Kovács István és hozzátar
tozói személygépkocsin utaz
tak, miközben Szentes és 
Orosháza között egy nyitva 
hagyott sorompó miatt össze
ütköztek egy személyvonattal. 
A végzetes baleset egy kivá
lóan képzett, nagyszerű embe
ri tulajdonságokkal rendelke
ző középvezető �letpályáját 
törte ketté, súlyo.0 veszteséget 
okozva a vasutasok nagy csa
lád iának is. 

Kovács István állomásfőnö
köt a budapesti igazgatóság 
saját halottjának tekinti, s 
hamvasztás utáni búcsúztatá
sa július 10-én 15 órakor lesz, 
a Farkasréti temetőben. 

\= 

- Ozembehelyezték az 
Utasellátó újonnan Jétcsítelt 
bisztróját Kisvárda állomáson, 
s mos'. a vállalat újfehértói 
bisztrójának korszerűsítése 
van soron. Az Utasellátó sze
mélyzete önképzéssel is készül 
a növekvő forgalomra: Zá
honyban orosz, Debrecenben 
német nyelvet tanulnak a vé'..l• 
lalat dolgozói. 

- Nyolcas névadó ünnepségei 
rendeztek június elején a deb
receni vontatási főnökségnél 
A szakszervezeti klubhelyiség
ben megtartott ünnepségen az 
igazgatóság, a gazdasági veze
tés és a társadalmi szervek ne
vébr Csendom Bálint mér
nök-tanácsos köszöntötte a 
szülőket, névadókat, vendége
ket és a „legifjabb" állampol
gárokat. 

Fegyelmi vizsgálat tanulságokkal 
- Jól dolgoznak a vöröske

resztesek Miskolc-Gömöri 
pályaudvaron. Lósdi Károlyné 
vezetésével. Az elmúlt hónap
ban az állomá,; mintegy húsz 
dolgozóját „beszélték rá", 
hogy jelenjenek meg a mis
koki MA V rendelő fogászati 
szakrendelésén. 

A lapunk május 21-i szá. 
mában közölt HelyjegyváLtás 
- ,,magyar módra"? e. cik
künkre a következ.ó választ 
kaptuk Tóth János vasút
igazgatótól : 

,,A cikk alapján Bp. Nyu
gati pályaudvaron fegyelmi 
inzsgálatot tartottam. A vizs
gálat megállapított.a, hogy a 
jegyváltó nem megfelelően 
kérte a helyjegyet, mivel a 

nemzetközi pénztárnál csak 
Hegyeshalomig, a belföldi 
pénztárnál pedig Bécsig akart 
helyjegyet váltani. Ezt a tényt 
a cikket író és a tárgyalásra 
meghívott Pintér Lajos MAV
nyugdíjas is elismerte." 

Köszönettel nyugtázzuk a 
jegyváltás körülményeinek 
tisztázására, valamint a fele
lősség megállapítására irá• 
nyuló határoz.ott intézkedést. 
Legyen ez intő tanulság az 
utazóközönséget szolgáló vas
utasok előtt. Hozzá kell awn• 
ban azt Is tennünk, hogy -
szolgáltatásról lévén szó! -
ha akár a belföldi, akár a 
külföldi pénztár dolgozói ud
variasan megkérdezik a jegy
váltás szándékával hozzájuk 
forduló ügyfelet (nem pedig 
a könnyebb megoldást választ
va ide-oda küldözgetik), ak
kor nem adtak volna okot a 

panaszra. Megtehették volna 
már csak azért is, mert az 
adott esetben Pintér Lajos 
egyedüli ügyfele volt a pénz
tárnak. A tanulságot más 
szóval úgy is megfogalmazhat
juk, hogy lelkiismeretesebben 
kell foglalkozni az ügyfelJek
kel, az utazóközönséggel, 

A Magyar Vasutas június 
4-i számában megjelent Levél 
Kőszegről c. írásunkra is vála
szolt Tóth János vasútigaz
gató. Kifejtette, hogy a cikk
ben szerepló, a Bp. Déli pu. 
létszámába tartozó jegyvizs
gáló helytelenül járt eL Nem 
vette figyelembe. hogy gyer
mekeket menelközben átszál
lítani egyik kocsiból a má
sikba : kevésbé biztonságos. 
Ezen túlmenően - hangzik a 
vasútigazgató levele „a 

jegyvizsgálónak azt is mér
legelnie kellett volna, hogy 
a MAV Kőszegi Nevelőinté
zetének tanáraival és növen
dékeivel á!l szemben". 

A jegyvizsgáló merev. lé
lektelen magatartásáért fi
gyelmeztietésben és kellő ok
tatásban részesült. 

Ugyancsak a június 4-i 
lapszámunkhan közölt. Víz 
nélküli állomás c. írásunk 
alapján dr. Telek János va&-

- Kéthetes ünnepi músza• 
kot tartanak a XXIII. vasutas
nap tiszteletére Békéscsaba ál
lomás, a szertár, a vontatási 
és a pályafenntartási főnökség 
dolgozói. Az évi vállalásokon 
túl felajánlásokat tettek mun
kájuk tökéletesítésére, a szol
gálati helyek és környékének 
csinosítására. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném egri két szoba 

összkomfortos, gáz!űtéses, loggJás. 
307.- Ft bérű tanácsi lakásomat 
kétszobás budapestire. Lehet MAV 
szolgálati lakás is. Gyöngyösi vagy 
miskolci csere egyidejűleg lehet
séges. Nyugd!jasoknak elónyfiS. 
Bernáth László. 3300 Eger Tittel 
Pál u. 6. III. 1. 11:rdekl<'!dnl lehet 
üzem1 telefonon : 04 31-10, &-16 
óra között. 

- Acs állomA.on lev6 I. emeleti; 
kétstobás és egy külön bejáratú 
szobával klegészltett félkomfortos 
olcs6 béri! lakásomat elcserélném 
(amelyhez pince, padlás, barom!!• 
udvar konyhakert és két megma
velhetó föld•erület Is tartozik) fll
v!lrosl vagy Pest környéki egyszo
b�s laká.sttt. 11:rdeklód.nl lehet: 
333-0l.5 telefonon. 

_____________ útigazgató-helyettes tartott 

A szerkesztőség üzeni 

Behán R67'Sa, Bakó János, KJ&• 
Várdai Jánoo Miskolc; Mara&án 
Pál Debrecen ; Bognár Károly Ta
polca ; Boldizsár Gyula Bél<éscsa
ba; Mlklós Láoz!ó Kls.kuruélegy
háza ; Rapi József Bp. Józse!város; 
Szücs Ferenc Hatvan; Fogas Pál 
Sz.enites ; Halmai János Pécs ; Murá
nyi Tibor Bánréve ; Tóth Béla 
Szentlőrinc; Hegedüs György 
MAV Gépjavító V. Bp. ; Tóth Jó
zsef GYöngyÖS ; Bencze János 
Dombóvár: levelelket. lapunk 
anyagához felhasználjuk. 

Varga Józ.setné Debrecen ; Be-
gyes! Mihály Bp. Soroksári út áll . ;  
Kiss Béla Hatvan-salgótarjáni 
Ptt. Fön.: Bognár Károly Tapolca: 
Bolla Géza Bp. ; Helmat Ferenc 
Jász.berény: leveleiket illetékes 
helyre továbbliottuk. 

Nagy István Püspökladány v. 
pályamesteri szaka.sz : A Minisz
tertanács Tájékoztat.ás! Hlvatatla az 
oldalterje<lelem bővítésének enge
délye-r.ésé1'el egyJdóben a l.ap árá• 
nak emelését 1s meghatározta. A 6 
oldalas lap ára 50, a 8 oldalasé pe
dig 70 fillér. Ez annyit Jelent, hogy 
a lap egész évi előfizetése az ed· 
digt 9,60 Ft helyett 14,40 Ft-ra -
laponként 20 fillérrel - emelke
dett az év elejétől. 

A HIVATALOS LAPBÓL 

A mva.taJos Lapból a szakl:Szer
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe aJánlju'l< a következő
ket: 

A 20, számból : 10�/1973. 1. D 
Az ifjúságról szóló 1971. évi IV, sz. 
törvény végrehajtása a Magyar 
Allamvasutak terWetén. 

102522,/1973. 2. B. A t<,Jsőfokú ls
kolal végz.ettséget Igénylő munka• 
körökhöz előlrt vlzsgaköv>etelmé
nyek, valamint a sz.a,kköz.éptsko
Lákban szerzett érettsé-gl bizonyít
ványok képesítő hatálya . 

A 21. számból: 10599611973. 3. A. 
Az anyagok. a fogyó- és állóesz.kö
zök minóségellenőnésével kapcso
latos feladatok átcsoportosftása. 

A 22. számból: 105898/1973. 7. A. 
Végrehajtási Utasltás az UNIMOG 
100 é!\. 200 pályaszám csoportú hó
eltakarító-gépek Uremeltetésére és 
kö,:lekedtetésére. 

A 24. sz.ámból : 105007/1973. 2. B. 
Vasúti jellegi! szakközépiskolai ta
nulók tanév végJ kötel-ező szakmai 
gyakorlatának szabályozása. 

107397/1973. 12. B. Háztartási tü· 
zelóanyag-táblázat kle!!:észftése, 

A 25. sz.ámból: 100633/1973. 2. B. 
A MAV smktanfolyamra való be
rendelés el6felt.ételei. 

10717711973. 3. e. Vállalatl-h1vatall 
Qdülók U�yvltell szabályzatának 
mó<losltása. 

vizsgálatot, majd a következő 
választ küld te szerkesztősé
günknek : 

.,Vácrátót állomáson a hyd
roforos vízellátást akadályo
zó csőrepedést az Angyal
földi Pályafenntartási Főnök
ség kijavíttatta, A problémák 
végleges megoldása é'Tdeké
ben elrendeltem, hogy az ál
lomás mellett elhaladó veze
tékről, - amely a községi tör
pevízmű társulaté - még az 
idén vezessék be a vizet Vác
rátót állomásra. Az ehhez 
szükséges beruházási összeget 
biztosítottuk." 

MAGYIUI VASUTAS 

• Vasutaso1< Sul<S'lervet.�ek 
lao1a 

Szerke.szu • szerkesztő bl•otts41 
F6s?erkesztö: Gulyás János 

Felelős sz:Prkesztö: v1s:1 Ferenc 
Szerkew:.?"tősée : 
1068 Budapest. 

V1 • Benc-zúr utca o. 
Telefon. vjros.1 :  1211-812. 

Ozeml : 111-TI. 
taadla 1!,o tel'!esz11: 

• Népszava Laok1adó Vállalat 
1964. Budapest 

vn.. R:lkóczl dt "' 
Telefon : 224-811 

�evéldm: BD, tO Pf. lt. 
Felel& 11:ladó: Gábor M!\rtOft. 
a Népszava l,:aok1adlt VWaJat 

teateató1a 
Cse1t'k�7ámtas,:émunk1 

MNB n11-u 859 
Szikra Lapnyomda, Budapest 

Utazós elótt és utazós után 

, . .  ,, 

EDESSEGET, 
AJÁNDEKOT, 
TRAFIKÁRUT 
nagy választékban vásárolhat az 

�UTA S E LlAT O ;i' 
pólyauovari pavilonjaiban. 
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Az első lé/év gyorsmérlege: 

a vasút 58 millió 404 ezer tonna 

árut és 181„7 millió utast szállított 
A MÁV Vezérigazgatóságán 

a napokban elkészült a vasút 
első félévi teljesítményének 
előzetes elemzése. Mint az a 
számokból kitűnik, a vasuta
sok derekas munkát végeztek. 
Különösen kiemelkedő ered
mények születtek az áruszállí
tásban. Júniusban például 10 
mi!!ió 273 ezer tonnát szállí
tottunk, ami 8,1 százalékkal 
hafcadja meg a bázis időszak 
eredményét. Még ennél is ked
vezőbben alakult az árutonna
kilométer teljesítmény és a 
fuvardíjbevétel, pedig ebben 
a hónapban már voltak ob
jektív nehézségek. 

A júniusban elért nagyszerű 
áruszállítási teljesítmény je
lentősen hozzájárult az első 
félévi jó eredmények elérésé
he"- A MAV ui:yanis 

So millió 40 l ezer tonna 
árut szállított, 2 millió 
tonnával többet, mint a 

múlt év elsó felében. 

Ezzel áruszállítási tervét 103,3 
százalékra teljesítette. A bá
zishoz viszonyítva még na
gyobb, 3,7 százalék a forgalom 
növekedése. Az árutonnakilo
méter 6 százalékkal haladja 
meg az előző évi eredményt. 
A fuvardíjbevétel pedig közel 
300 millió forinttal, 7,4 száza
lékkal több a tervben elő
irányzottnál. 

Minek tulajdoníthatók e 
nagyszerű eredmények? Fő
ként a júniusi teljesítmény, 
amelyhez hasonló szállítási 
eredmények eddig csak az őszi 
csúcsforgalom idején szület
tek? 

Mindenekelőtt annak, hogy 
szervezettebb a szállítás 
és sokat javult az üzemi 

munka minősége is. 
Ennek eredményeként a leg
fontosabb mutatók közül a te
herkocsik termelékenysége 
5,5, a statikus terhelés pedig 
3,2 százalékkal haladja meg a 

bázisértéket, a kocsiforduló 
idő 3,3 napi értéke pedig meg
egyezik az 1972. év elsó fél
évi eredményével. örvendetes 
az is, hogy csökkent a gépre
várások, a vontatócsorogtatá
sok száma és a teher vonatok 
késési aránya. A kocsiintézők 
jó munkáját dicséri, hogy az 
első félévben megrakatlanul 
visszaadott teherkocsik meny
nyisége több mint 40 százalék
kal kevesebb az ewzó évinél. 

Jól gazdálkodott a vasút az 
elsó félévben az idegen ko
csikkal és a rendelkezésére ál
ló vontató járművekkel is. A 
mozdonyok 100 elegytonnaki
lométerre jutó fajlagos hajtó
anyag felhasználási költségé
nél például 15 millió forint 
megtakaritás mutatkozik. Saj
nos, 

amit az anyagköllségek
nél megtakarítottunk, az 
csaknem teljes mértékben 

elmegy az árukárokra. 
Különösen szembetűnő a nö

----------------------------. vekedés - közel kétszerese a 

:Jáviral 
a Szovjetunióból 

Moszkvából érkezett dr. Csanádi György, közlekedés- és 
postaügyi miniszter, valamint Szabó Antal, szakszervezetünk 
főtitkára címére a következő tá,irat: 

Kedves Elvtársak! A Szovjetunió közlekedésü'1l(I minisz
tériuma és a Vasutas Dolgozók Szakszervezetének Központi 
Bizottsága köszönti Önöket és a Magyar Népköztársaság vas
uti dolgozóit nagy ünnepük, a vasutasnap alkalmából. 

Kívánunk sok sikert a mauyar vasúti közlekedés további 
fejlesztésében és az országaink t•asutasai közötti együttműkö
dés erősítésében. 

N. KovalJev 
a Vasutas Dolgozók 

Szakszerve7ete Központi 
Bizottságának elnöke 

Miskolc-tiszai pályaud1-VJron: 

B. Bescsev 
a Szovjetunió közlekedés

Ugyi minisztere 

Új öltözö-mosdó 500 vasutasnak 

tavalyinak a nemzetkozi 
forgalomban. Ez nemcsak te
temes anyag, kárt, fölöslege
sen kidobott penzt jelent a 
rasutnak, hanem az edd u 
klalakltott, elismerten jó kap
csolatokat is t·eszélyeztctl, 
J;:ppen azért az átrakásoknál 
és a tolatásoknál vasutasaink 
ügyeljenek jobban a vagonok 
rakományának épségére! 

A személ)' zállitásban a ter
vezettnek megfelelően alakul
tak az eredmények. Az első 
félévben 

181, 7 millió utast szállított 
a vasút, ami 99,6 százalé
kos telJi:-síl.é nck felel 

meg. 
Az egy fizeto u:.askilométerre 
jutó fajlagos menetdíj bevétel 
a l>ázis:iál 2,2, a tervezettnél 
0,1 százalékkal több. A fajla
gos bevétel növekedése a tel
jes árat fizető és a gyorsvona-
ton utazó utasok számanak 
emelkedésével függ össze. 

A személyszállítás minósé
gének első félvi alakulása nem 
rossz. Ennek ellenére a máso
dik félévben még fokozottabb 
munkára, nagyobb tervszerű
ségre lesz szükség, ha azt 
akarjuk, hogy eredményeink a 
személy- és áruszállitásban 
egyaránt javuljanak. 

Hatszaz 
személyes 

öltöző-mosdó 
a gyöngyösi 
Kitérőgyártó 

Üzemben 
J;:veken át túl:r.súfoltság jel

lemezte a MAV Gyöngyösi Ki

térőgyártó üzem öltözó- és 
tisztálkodóhelyiségeit. Ezért 
néhány évvel ezelőtt határozat 
született egy új, korszerű szo
ciális létesítmény építésére. 

1971. november 2-án láttak 
munkához, és 1973, június 10-
re készültek el a MAV Ter
vező Intézet által tervezett és 
a Heves Megyei Allami tpltő
ipari Vállalat által kivitelezett, 
építészeti szempontból Impo
záns, korszerű létesftmény
nyel. 

A XXIII. vasutasnapi ün
nepségen a MÁV Vezérigaz
gatóság, a vasutas-szakszerve
zet, a városi párt- és KISZ-bi
zottság, vala:nint a városi ta
nács képviselőinek a jelen
létében Koller György Uzem
igazgató tartott ünnepi beszé.. 
det. Ezután sor került a közel 
tízmillió forintos költséggel 
épített és berendezett szociá
lis létesítmény ünnepélyes át
adására. Az új létesítményben 
600 személyes öltöző, fürdő, 
orvosi rendelő és munkásszál
ló található. 

(szlge&váry) 

KEDVEZŐ TAPASZTALATOK 

A Déli pályaudvaron 

A DéH pályaudvar úJ ntascsamokát Urlán Lajos vezérfgu
gató-heJyettes július 10-én, ünnepélyesen átadta az utaw

közön.ségnek 

Pillanatkép a Déli pályaudvar impozáns utascs&rnokábóJ 

(Laczkó Ddlkó felvételei) 

Politikai oktatás 
- magasabb szín vonalon 

A közelmúltban befejeződött 
az 1972, 73. evi szakszervezeti 
politikai oktatás. Az elmúlt 
oktatási vben tartalmában, 
színvonal ban él számszerűsé
gében is örvendetes volt a 
fejlődés. 1801 tanfolyamon 
37 421 dolgozó - köztük csak
nem 8000 nő - fejlesztette 
politikai tudását, 

A területi bizottságok és a 
szakszervezeti bizottságok 
megkülönböztetett figyelmet 
szenteltek e fontos munkának. 
Minden eszköz7,el segítették az 
oktatást, erősítették a foglal
kozások oktató-nevelő, agitá
ciós és propagandahatását. A 
tapasztalatok azt mutatják, 
hogy ez az oktatási forma 
rendszerében és formájában 
megfelel mind az egyéni, 
mind a társadalmi elvárások
nak. 

Elmondhatjuk, hogy ez az 
oktatási fonna igen nagy se
gítséget adott a dolgozók poli
tikai neveléséhez. Elősegítette 
a politikai célok megismtrle
tését, megértet-ését, valamint 
azok elfogadtatását. A temati
kák módot adtak arra, hogy a 
dolgozók megvitathassák mun
kahelyük gazdasá.J,:i feladatait, 

a szocialista demokratiunusbói 
adódó ismereteket, a vasutas
szakszervezet részvételét a 
nemz tkbzl sz.ak,,zervezetl 
moz alomban, és ti\jékozód
hattak a világ munkásmozgal
mának helyzetéről is. Pozití
vuma volt a foglalkozásoknak, 
hogy a propagandisták egyre 
inkább és mind erőteljesebben 
a mindennapi gyakorlatból, a 
konkrét munkahelyi példákból 
kiindulva magyarázták az 

egyes kérdéseket, s ezzel meg
teremtették az alapját a te
remtő vitáknak, a kérdések 
legmélyebb megvizsgálásának. 

Al talános tapasztalat, hogy 
az elműlt oktatási évben nem 
volt az egyes témakörök kö
zött akkom szóródás, mint az 
elózó években. Jobban érvé
nyesült az arányosság. 

A legkevesebb tanfolyam a 
Világpolitika időszerű kérdé
sei témakörből Indult. Ennek 
okait vizsgálva kiderült, hogy 
egyes szakszervezeti bizottsá
gok nem bíztak abban, hogy 
megfelelően képzett propagan
distákat találnak a foglalko
zások levezetéséhez. Sok he
lyen az a téves felfogás alakult 
ki, hogy ezeken a tanfolyama-

kon a napi külpolitikai kérdé
seket kell feldolgozni. Ennek 
ellenére csaknem 400 tanfo
lyam szolgálta a nemzetközi 
munkásmozgalom, a szakszer
vezeti egységtörekvések meg
ismertetését. 

Emlékezetes marad az Idei Is, hogy a miskolci vasutasok 
vasutasnap Miskolc-Tisza! pá- rászolgáltak erre a létesít
lyaudvar dolgozóinak Az ményre. Nehéz körülmények 
ilyenkor szokásos soronkívüli között is ellátják feladatukat, 
előléptetéseken, kitüntetése- � példaként állhatnak az or
ken, jutalmakon kívül ugyan- sz.ág vasutastá.rsadaLma előtt 
is nagyon szép, 500 személyes abban is, hogy saját erőből 
szociális létesítményt kaptak, kocsimosó berendezést kész!
amelyben 335 férfi és 165 nő tettek. Azóta ne-n érheti pa
részére biztosítottak öltöző- nasz - az utasok részéről -
mosdót, s külön pihenőhelyisé- a Miskolcról induló személy-

TISZTAVATÁS A SZŐNYI ÚTON 

A vezető propagandisták: és 
a propagandisták nagy száma 
- mintegy 1800 - igazolja, 
hogy a vasutas dolgozók közül 
sokan vállalkoznak e fontos 
politikai és társadalmi megbí
zatás teljesítésére. Az ő felké
szültségük, tárgyi és módszer
beli Ismereteik, pedagógiai 
készségük, az évek során szer
zett gyakorlati tapasztalatuk 
volt a biztosítéka annak, hogy 
a párt politikáját, a párthatá
rozatokat, az ebből adódó 
szakszervezet! feladatokat tisz
ta szellemben, közérthetően 
magyarázták. A bevezetó elő
adásokban hivatkoztak a helyi 
példákra, ezzel felkeltették a 
hallgatók figyelmét, majd a jó, 
értelmes, a kérdésre vonatko
zó vitavezetéssel ébren is tar
tották az érdeklődést. A pro
pagandisták és a hallgatók kö
zött kialakult bizalmas légkör 
eredményeként a legkénye
sebb kérdések, problémák is 
napirendre készültek. A vita
készséggel sehol sem volt baj, 
a kétségeket támasztó kérdé
seket addig vitatták, amíg 
megnyugtató módon nem tud
ták lezárni. get és venaegszobákat. kocsik tisztaságát. 

A 9 millió forint költséggel Jó volt hallani, hogy a Ti-
épült létesítmény építéséhez a szal pályaudvar dolgozói mi
miskolci vasutasok is hozzájá- lyen elismeréssel szóltak a 
nittak. Mintegy ezer óra tár- szépen berendezett szobákról, 
aadalm! munkát vállaltak a a hangulatos, kényelmes tár-
1zocfo!ista brigádok. Főleg a salgóról, s egyáltalán az egész 
tereprendezésnél és a már kész épületről. Mintha a falak szí
épület takarításánál segédkez- ne is szimbolizálná, hogy nap
tek. jalnkban másképpen gondos-

Régi hiányt pótol ez a léte- kodnak a vasutasról, mint haj
s11mény. Köztudott, hogy a Ti- danán. 
szai pályaudvar - vidéki vi- Sokan voltak ott az avató
szonylatban - a le�forgalma- ünnepségen, s még többen dol
rrabbak közé tartozik. Az ál- gaznak mindmáig a Tiszai pá
lomásépület azonban regt, lyaudvaron olyanok, akik még 
korszerűtlen. J;:s ez nemcsak saját tapasztalatból tudják, 
az utasoknak, hanem a szol- hogyan volt régen. ,,nyen pi
gálatot teljesító vasutasoknak henóről álmodni sem mer
t.s sok kényelmetlenséget okoz. tank" - mondta az egvik 

Az átadási ilnnepségen dr. !dós vasutas, aki nem állta 
Pásztor Pál, a miskolci igaz- meg, hogy ki ne próbálja a 
gatóság vezel�je köszönetet vadonatúj heveró rugózását. 
mondott azoknnk az épftúk- .,Otthonában sem klvánhat az 
nek Is, akik jó munkáju.ckal ember különbet" - jegyezte 
hoz7.ájárulta.k. hogy az erede- meg valaki más. 
tilea tervezett határidőnél Miért Is kívánna? Hiszen 
egy h6nappal korábban, a vas- olthnn ez is. A vasutasok ott
utasnapra átadhatták az úi hona. 
épületet. Hangsúlyozta . azt B. D. 

Dr. Mészáros Károly 
rakozott tisztek előtt 

A propagandisták helytállá
sát segítették az SZMT-k és a 
területi bizottságok azzal, hogy 
magas szintű felkészítő előadá
sokon látták el őket az adott 
téma tudásanyagával. Ezek a 
felkészítők biztosították a fon
tosabb elméleti kérdések egy
séges értelmezését, magyará
zat.át. 

A propagandisták mindenütt 
megfeleltek a bizalomnak lel
kiismeretesen elvégezték � rá
juk rótt feladatot, szívesen 
vállalták ezt a jelentős, időt 
és energiát igénylő munkát. A 
jövőre nézve adjon nekik erőt 
az a tudat, hogy munkatársaik 
politikai, világnézeti ismere
tei t bóvítették, s tevékenysé
gükkel hozzájárultak a művel
tebb emberfők sokaságának 
meuteremtéséhez. 

miniszterhelyettes, a MAV vezérfgu,gatója ellép az avatásra felso- Elismerés és köszönet le11ci-

(Laczkó Ildikó felvétele) ismeretes munkájukért. 
(Tudósltá& az 5. oldalon) T. B. 
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Megtettünk-e mindent 
dolgozó nők érdekéhen? 

Könyvismerleté, 

Dr. Németh Imre 

hibliográfiá ja 

A KIN'eai Szakszervezetek (ltalános 
Szövetségének levele az országos 

és nemzetközi szakszervezeti szervekhez 
A központi veretóség mel

lett működő nóbtzottság júni
us 27-én •ülést tartott. Meg
tá_rgyalta az 1013/1970. számú 
nok helyzetének a javítását 
célzó kormányhatározat �
arányos végrehajtását. A kor
mányhatározat nagy érdeme 
i.ogy nemcsak irányt és ösz� 
tönzést adott a nők helyzeté
nek javításához, hanem fel
vetette a felelősséget ís. l!:p
pen a felelősségérzetből adó
dik, hogy a határ<)$t ma is 
élő. A gazdasági vezetők a 
mozgalmi 7.et'vekkel köz&ert 
ma már a látszateredmények 
helyett, a hétköznapok sok-sok 
apró gondjai:iak megoldására 
törekszenek. 

. blegállják a helyüket 

A nóbizottság ülésén Szúcs 
Zoltán vezérigazgató-helyet
tes, a vasút vezetőinek a nők 
érdekében végzett tevékenysé
gét ismertette. A szakszervez.et 
vezetése részéról Molnár 
György titkár és Rétfalví Ti
bor osztályvezető, valamint a 
nóbizottság tagjai a dolgozó 
nők véleményének és elvárá
sainak adtak hangot. 

A vas-úton több mint 25 

ezer n6 dolgozik. Mll>llkájukra 
a zavartalan üzemvitel érde
kében feltétlenül szükség van. 
Minden területen, ahol dol
goznak, elismerten megállják a 
helyüket. Tudomásul kell ven
ni, hogy személyes gondjaik 
megoldása egyben a munka
helyhez való kötődést .is je
lenti - és erre áldozni is 
ke!!i 

Anyagiakban 
jut-e mindez? 

kifejeresre 

A különböző beosztásokban 
dolgozó nők munkaköri bére 

Kevés a fürdókocsl, ezért so
kaknak csupán lavór áll ren
delkezésükre. Legutóbb Dom
bóváron épült korszerű, 150 
férőhelyes munkásszállás. A 

szépséghibája mindössze any
nyi, hogy „megfeledkeztek" a 
n6dolgozókról. Emiatt közel 
negyven nő továbbra is lakó
kocsiban kényszerül élni. Köz
tudott, hogy a férfi munka
erő-utánpótlás lehetősége kor
látowtt, ezért a nők további 
munkába állítására kell tö• 
rekedni, amit a technika gyors 
fejlődése ez.eknél a szakszol
gálatoknál is lehetővé tesz. 

Tagadhatatlan, hogy a ha
tározat óta van javulás, aron
ban a nők felelős beosztásba 
való állításának üteme nem 
volt olyan mérvű, hogy az a 
több évtizedes lemaradást pó
tolná. Ezt igazolja az is, hogy 
a vasútnál a vezetőknek csak 
mintegy 5,5 százaléka nő. Még 
azokon a területeken is, ahol 
többségben nőket foglalkoztat
nak - számvitel, könyvelés 
stb. - férfi.ak a vezetők. Be
iskolázási és káder!ejlesztési 
tervek tanúsága szerint he
lyenként terwzerúen készítik 
fel és teszik alkalmassá a nő
ket felelős munkakörök ellá
tására. Ismereteink szerint 
azonban az elkészült káder
fejlesztési tervek többségében 
nő egyáltalán nem szerepel. 
Ezeken a helyeken a nemen
kénti arányok ilyen irányú 
javításának még a reményét 
sem csillantották meg. A ta
nulással járó áldozatvállalást 
nem a férfiakkal szemben és 
rovására akarják érvényesíte
ni, de mindig vannak nyug
díj előtt álló, vagy más ok
ból megüresedő, jelenleg fér-

fiak által betöltött munkakö
rök. 

A nóbizottság ülésén még 
számos, a nódolgozókat érintő 
olyan kérdés vetődött fel, 
amelyekben a felső vezetés In
tézkedése szükséges, Ilyen töb
bek között az óvodai, bolcsó
dei férőhely-szám növelése, 
több műszakos óvoda üze
meltetése. Mindez számos 
édesanyának megoldhatatlan 
i:ondként nyomja a vállát. 
lsmer e a vasút nehézségeit 
és anyagi lehetőségeit, ez nem 
oldódik meg máról holnapra. 

A fejlődés azonban biztató. 
Jelenleg közel négymí!Iió fo
rintot fordítanak tanácsi léte
sítményekben férőhelyvásár
lásra . 

Nemcsak 
a jó szándékon múlik 

Az, hogy mennyit lehet óvo
dár.i, bölcsódére, munkahe
lyek korszerúsítésére, vagyis a 
reál.is Igények kielégítésére 
költeni, nemcsak a jószándé
kon múlik. A felső gazdasági 
és szakszervezeti vezetésnek az 
eddigiekhez hasonlóan, továb
bi erőfeszítéseket kell tennie. 
Okosan ki kell használni pél
dául az ö éves tervekben rej
lő lehetőségeket. S az együtt
működést - amely a cselek
vés egységének alapja - to
vább kell mélyíteni. Ugyanez 
vonatkoz:ik a közép- és kül
szolgálati szervekre. Annál i� 
Inkább, mivel a határozat gya
korlati vél(rehajtá<:ában, ha 
nem is korlátlan, de nagyon 
sok lehetóoog(ik van. 

Tóth Jánosn., 
a n6bizott.ság vezetője 

A Vasúti Tudomány06 Ku
tató Intéz.et gondozásában a 
közelmúltban megjelent A 
vasúti vonatkozású jogi és 
igazgatási hazai szakirodalom 
bibliográfiája címú kiadvány. 
Eddig ilyen természetú munka 
még nem látott napvilágot, 
ezért a kezdeményezés min
denképpen elismerésre méltó. 

A szakirodalmi jegyzék ösz
szeállitásának célja elsősor
ban az volt, hogy az új gazda
sági mechanizmus bevezetésé
vel kapcsolatban és a beveze
tés óta megjelent tárgybeli 
műveket áttekinthető rend
szerbe foglalja. 

A bibliográfia az 1966-
1971. évek anyagát öleli fel. 
Célszerűségi szempontokra fi
gyelemmel - a címben olvas
ható utaláson túlmenően -
nemcsak a szorosan vett igaz
gatási és jogi szakirodalmat 
tartalmazza. Ennek kiegészíté
seként felsorolja a szervesen 
kapcsolódó munkaügyi-mun
kajogi, munkavédelmi, munka
egészségügyi, továbbá a gaz
da ·ági-pénzügyi, jog!, vám, ke
reskedelemi, t:alamint a kife
jezetten közlekedésjogi múve
ket. A múvek címén kívül 
megtalálhatók benne a szoká
sos bibliográfiai adatok is. 

A tájékozódást jól segítő, 
hasznos kiadványt dr. Németh 
Imre állította ö. ze. Reméljük, 
hogy e témakörben nem ez az 
utolsó munka, hanem megha
tározott időközönként ismét 
megjelenik majd egy-egy kö
tet. Ezzel elérhető lenne, hoizy 
az új gazdasági mechanizmus 
bevezetését követően kiadott, 
a tágabban értelmezett igazga
tási szakirodalom jegyzéke 
folyamatosan állion a nem kis 
számú érdeklődök rendelkezé-
sére. 

H. K. 

Kedves Elutársak! 
Az egész világon, minden évben a június 25. és július 27. 

közötti idw.akot a békesz.erető népek és dolgozók a „Koreai 
nép iránti szolidaritás hónapjának" tekintik. 

Megragadva ezt az alkalmat, őszinte hálánkat fejezzük ki 
mindazon országos és nemzetközi szakszervezetek szerveze
teinek, akik támogatták a koreai népet abban a harcában, 
hogy hazáját teljes függet.lensé ben, békésen újra egy�íth_=, 

Azon óhajtó! vezéreltetve, hogy az Esz.ak és Del között 
folyamatban levő párbes�det az újraegyes1tés, az egyesulés 
párbeszédévé fejlesszék, a Koreai Népi Demokratikus Köz
társaság egy egész sor gyakorlati megoldást javasolt, hogy az 
tszak és Dél nyilatkozatában található, már megállapodásra 
jutott pontokat alkalmazhassák. 

Mint azt az egész világ tudja, a Koreai Népi Demokra
tikus Köztársaság javasolta a dél-koreai félnek: tegyen konk
rét intézkedéseket, hoo1I e(IIJ solooldalú egyilttmúkbdést való
sítsanak meg 1!:szak és Dél között politikai, gazdasági, kultu
rális, katonai és áiplomádai téren. Javaslatait öt pontban 
foglalta össze: 

szünte.-sék be a fegyveres erők növelését, a fegyverkezési 
hajszát, vonják vissza Dél-Koreából az idegen csapatok�t, 
csökkentsék 100 ezerre, vagy még kevesebbre a hadsereg let
számát, ne hozzanak be külföldről fegyvereket és hadianya
got és kö.'<senek békeszerződést l!:szak és Dél között. 

A javaslatokból eddig egyet sem való. ítottak meg, miután 
az Egyesült Allamok még mindig megszállva tartják Dél
Koreát és hatalmi helyzetükből arra biztatják a dél-koreai 
vezetőket, hogy a katonai szembenállást válasszák és akadá
lyozzák meg a párbeszild folytatását. Ezek a tények Is mutat
ják, hogy nem lehet előbbre jutni l!:szak és Dél-Korea között 
a párbeszéd folytatásával, s nem lehet elérni az ország füg
getlen és békés újraegyesítését mindaddig. míg véget nem 
vetnek az Egyesült Allamok országunk belügyeibe való be
avatkozásának. 

Erre való tekintettel a Koreai Szakszervezetek Altalános 
Szövetségének Központi Bizottsága felhív minden országos 
és nemzetközi szakszervez.etet, hogy szenteljenek nagy figyel
met a jelenleg Koreában kialakult helyzet fejlödésének és te
gyenek aktív erőfeszítéseket, hogy elháruljanak azok az aka
dályok, melyek Korea független és békés úirae<Jyesítése útjá
ban állanak. 

Meggyőződésünk, hogy a magyar szakszervez.etek a jövő
ben is szolidaritást vállalnak és támogatják a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság javaslatát a haza újraegyesítését 
illetően. 

Fogadják kedves Elvtársak, testvéri üdvözletünket. 

A Kol"eal zakszervezetek 
Altalános Szövetségének 

Központi Birottsága 
lényegesen közelebb került a-----------'----------------------------
férfiak béréhez. Közelített! - • 
de a ;övedelemeltérés még ma 
is több száz forint havonta. Ez 

_ Vffi<1tkozik az óra�e Is, 
• A,-W,OJgál.;lil vezetők és szak
.szervezeti' szervek feladata, 
hogy a kerésetkülönbségeket 
az adottságoknak megfelelően 
fokozatosan kiegyenlítsék. A 
nők erkölcsi elismerését ille
tően számos szolgálati hely 
vezetője példamutatóan élt a 
rendelkezésre álló lehetöségek
kel. Ennek eredményeként a 
nók erkölcsi megbecsülése ja
vult. A különféle kitüntetések 
ru:lományozásán túl, a nemzet
közi nőnapon és anyák nap
ján módot találtak az ar.ra ér
demes nódolgoz6k el.ismeresé
re. 

Továbbra i'l fennáll viszont 
az a korábbi helyzet, hogy 
magasabb kitüntetéseknél nő
dolgozót alig találni. Az el
múlt két évben a 237 kor
mánykitüntetésben rés=ült 
vasutasok között - fóleg az 
alacsonyabb fokozatokban -
mindössze 10 n6 volt. 

A munkahelyi közérzetnek 
is számos összetevője van. 
Erert nem közömbös, hogy a 
nők milyen munkakörülmé
nyek között dolgO'Zilak, hiszen 
életük jelentős részét töltik el 
a munkahelyeken. A régi épí
tésú, korszerútlen szolgálati 
helyeken, amelyeket a IV. öt
éves terv beruházási, vagy 
felújítási 57,ele nem érintett, 
gyakran találkozni példamu
tató helyi kezdeményezések
kel. Egyéb eszközök hiányá
ban, régi anyagok felhaszná
lásával igyekeznek elfogadha
tóbb körülményeket teremteni 
egy-egy mosdó-öltöző kiala
kításával, a munkahely tisz
tántartásával, otthonossá té
telével. A törődést a dolgozók 
jó munkájukikal kamat.ostól 
megsrolgálják. 

Ami 

nem kerül pénzbe 

Sajnos nem mindenütt van
nak ilyen öntevékeny vezetők 
és kollektívák. A szolgálati he
lyeket járua sok még az elha
nyagolt, meszelésre 1:áró he
lyiség. javításra szoruló padló 
és vízcsap. Ennek orvoslására 
különösebb anvagiak sem kel
lenek, csupán figyelmesség, 
,nnberi törődés, a munkahely 
szeretete. 

Számos helyen nem meg
oldott a lakókocsikban élő 
építési és pályafenntartási dol
(OZÓk tisztálkodási lehetó6ége.. 

Eredményhirdetés ŐK IS ÉRZIK A MEGBECSÜLÉST 
SOK IFJÚ TEHETSÉG TŰNT FEL Ny11gdtf('1Sok találkozóia, 400 résztvevővel 

a Törekvés centenáriumi pályázatán 
Nótába font öregség .•. !? emberen, akiknek szemében 

A feltóluló érzések hatására mégis fiatalos fény és derú 
a legszívesebben ezt a címet csillogott. Jó volt látnl, hal

Gabriella, Keresztes Anna és hatjuk, hogy éráemes volt a adnám tudó ·itáoomnak, amely- lani, hogy még ma is, meg
Fólt,a Judit bizonyult. Tore ·vés Művelődési Köz- ben a gyári nyugdíjascsoport annyi év elteltével, maguké-

Lapunk 1972. november 16-1 
számában jelent meg a Törek
vés Múvelódési Központ pályá
zati felhit>ása, amelyet a MAV
nál dolgozó, illetve tanuló 12-
18 év közötti fiatalok, vala
mint vasutasszülók gyermekei 
számára hirdetett meg Petőfi 
Sándor születésének 150. és 
Pest-Buda egyesülésének 100. 
évfordulója alkalmából. 

A beérkezett pályaműveket 
nemrég értékelték, s az ered
ményt ünnepélyesen kihirdet
ték a töm.egszervez.etek Hárs
fa utcai házában. 

A pályázók közül negyven
ketten vették át a különféle 
kategóriák díjait, az oklevele
ket és a jutalmakat. 

Versmondó kategóriában el
ső lett Kálmán Ildikó, éspedig 
Csapó György és Gajzágó Ist
ván előtt. 

A saját költeménnyel pályá
zók els6 díját Bartos Péter 
nyerte, míg második helyen 
Csapó Attila, harmadikként 
Kanyar Szilvia végzett. 

A legjobb irodalmi tanul
mányt Jakab Mária készítette. 
Ebben a kategóriában Sándor 
Judit lett a második és Mang
liár Katalin, a harmadik. 

A legjobb énekesnek Füstös 

A festményt, grafikát vagy pontnak a centenáriumi pályá- Ital a llfAV Arany János nak érzik a vasutat, B a csen-
intarziát készítők versenyében zatot meghirdetnie, mert sok Kultúrotthonliban rendezett des pihenés esztendeiben 
Juhász Miklós, Orczi Géza, Ta- ifjú tehetség túnt Jel a pályá- találkozóról számolok be. meg inkább érzik a megbecsü.
bányi György és Katona Zol- zók között. Csaknem 400 nyugdíjas vas- Lést és a bizalmat, mint ami
tán került az élre. Gratulálunk a verseny győz- utas gyúlt össze. hogy fehér kor keményen helytállva dol-

A pályázat külön érdekessé- teselnek, és eredményes mun- asztalnál, meghitt bes-zélgeté- goztak. Igen, ők azok, akik 
ge - értéke! - volt, hogy kát, tanulást kívánunk nekik. sek közben ismét találkozza- igazán fel tudják mérn, a kü· 

mindvégig szoros kapcsolatban hogy amatörködesüket mind nak egymással Rendkívüli, lönbséget, amely az egykori és 
állt a gyakorlati élettel, a kii.- magasabb szinten múvelhes- szinte lenyűgöl'.6 látvány voit a jelenlegi körülmények kö-
lönböző jubileumi események- sék . • • végignézni ennyi fehér hajú zött egyre élesebben megmu-
kel. Orczi Géza kiállítását pél- tatkozik • •• 
dául ezrek tekintették meg a,--------...:...________________ S ók tudják a leglga7.abban 
Törekvésben és a Hazafias azt Is, hogy mily nagy és ne-
Népfrontban. Juhász Miklós mes érzés az összetartozás. 
gyönyörű grafikáit a hazai kö- rri,•s,,..,,a' n ,·nnen, s azon tu' 

l. . . Ezért láthattuk a találk<YLÓn, 
zönségen kívül elragadtatással .1. 1 ,4, miként ölelkeznek éi5sze és 
szemlélték meg a szovjet, a örülnek egymásnak az idős 
csehszlovák, a VDK és DVK vasutasok. mintha egy nehéz 
követségek munkatársai, vala- Fiatalok együllmüköd' e ütközet életben maradt kato-
mint ezeknek az országoknak nái lennének. 
hazánkban járt delegációi. a magyar-szovjet határkörzelben A vidám hangulatot csak 
Mindezen túl a verseny leg- emelte a szervezők hozzáértő 
jobb szavalói múködtek közre A záhonyi vasutas fiatalok többen bekapcsolódjanak lelkesedése. amely abban is 
a vasutas kulturális rendezvé- már régebben felismerték azo- társadalmi vezetésbe. Ezért i! megnyilvánult. hogy meghív-
nyeken, a békemúsorokon és kat az előnyös lehetőségeket, tan 1 á ák á 1. ták a találkozóra a vasutas-

éb . u m nyozz egym s po 1- szaks?orvezet ko"zponti zeneis-az egy , centenariumi esemé- amelyek a szomszédos határ- tikal oktatásalnak d ét = 
nyeken. Füstös Gabriella és körzet Komszomol-szerveze- t tikáját 

ren szer ' kolájának népi zenekarát. va-
Keresztes Anna kristálytiszta teivel való együttműködésben 

ema · · !amint központi képzőmúvé-
énekkettőse is (mindketten 14 rejlenek. Ennek a felismerés- A politikai nevelésben a szetl Iskolájának népdaléneke
évesek) osztatlan sikersoroza- nek a jegyében és a kölcsönös szerződés nagyobb teret bizto- seit, a bájos Sinkovics Terikét 

tot hozott a vasutas amatőrök célok elérése érdekében kötött sít a két ország múltjának és és a nem kevésbé népszerű 
múvészetl mozgalmában. b át á i • .,, t "k""dé • j l • k · t t· éh Kovács Lászlót. Az ő közre-

Mindezek alapján elmond-
ar s g eg11�t mu o s1 szer- e enene megismer e es ez, működésükkel előadott dalok 

ződést ez év májusában a zá- cserelátogatások szervezésé- tették még kellemesebbé az 
honyl és az ungvári pálya!enn- hez. Rendszeresebbé kívánják egyébként Is jó hangulatú 
tartási főnökség KISZ-, illetve tenni a két sz.ervezet sport- összejövetelt. szinte .,nótába 
Komszomol-szervezete is. és kulturális kapcsolatát, ezen- fonva" az öregséget, s feled• 

Az együttműködési tervet az kívül együttmúködnek a tár- tetve is, meg visszahozva is 

Ungvárott létrejött megálla- sadalml, Illetve nemzeti Unne- az elszá!It éveket . .• 

podás részvevőinek aláírása pek előkészítésében, a külön- Nem sajnálta a Győrbe va-
féle évfordulók megünneplésé- ló beutazás fáradságát a két 

emelte szerződés rangjára, s ben. legidősebb veterán sem: a 90 
a külsőre is díszes okmányban éves Gyarmati Mátyás és a 
többek között rögzítették, hogy Mindkét ifjúsági szervezet nála egy esztendővel idósel>b 
a lefektetett pontok, vállalások megrendeli egymás újságait, Mi!icsevics Antal sem. ők js 
értékelésére első alkalommal a hogy ezáltal is tanulmányoz- egészségesen. vidáman beszél
jövő év első felében kerül sor. hassák a határon túli termelé- gettek a messzi évtizedek em-

sl mozgalmakat, figyelemmel lékelról. S ott volt körottünk 
A két ifjúsági szervezet az kísérhessék az elért eredmé- Boqyal Gyuláné. orszá!!!!yúlé

együttműködés során abból ín- nyeket. Mindemellett lényeges 
si képviselő és Pénzes Sándor

dul ki, hogy céljaik közösek. né, a Győr-Sopron megyei 
Ennek alapján a záhonyi és az 

pontja még a szerződésnek a Tanács tagja. 

A eenttAírluml vetélkedő egyik győztes csapata 

(Balogh Lajos felvétele) 

ungvári pályafenntartási fó- hasznosítható újitások, a kor- A vasutastársadnlomnak 
nökség ifjúsági szervezete 

szerű technológiai eljárások az idősek iránt ez alkalom
tervszerű következetességgel 

megismertetése és átadása, kü- mai is meitnyilYánult klfeje
igyekszik segíteni a fiatalokat 

!önös tekintettel arra, hogy 7.éséért valamennyiünk nevé

abban, hogy közéleti tevékeny- mindkét Ifjúság! szervezet tag- ben Hajnal Gyula. a nyugdf

ségük gyümölcsöző legyen. ja! azonos munkaterületen, a ia!<csoport vezetője mondott 

Szükség van arra, hogy bát-
pályafenntartásnál dolgoznak. köszönetet. 

rabban politizáljanak és minél Egeressi Zsigmond 
Dömötör Ferenc 

nyugdíjas 
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A jó munkahelyi légkör legfőbb alkotóeleme: hogy „felülről" majd mindent 
eUntéznek • • • Ha akkor eljön 
hozzánk, állítom, hogy Igye
keztünk volna a lehetőségek
hez mérten segíteni neki, mint 
ahogyan most is - miután 
már nyugdíjban van - készek 
vagyunk ugyanezt megtenni 
báTmilyen vonatkozásban ••. 

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM 
Javuló eredmények jellemzik Pusztaszabolcs állomás 

dolgozóinak munkáját Adottak 
a feltételek 'Hová vezet a bizalmatlan

sá{J? címmel lapunk március 
2-i számában keményen bírál
tuk a Pusztaszabolcs állomá
son tapasztalt igen-igen rossz 
munkahelyi légkört, az állo
másfőnök és helyettese, vala
mint az egyes reszortvezetók 
közötti torzsalkodást, a beosz
tottakhoz fűződő viszonyukat. 
Mindenekelőtt pedig kifogá
soltuk azt a „felemás" ígérge
téseken alapuló bánásmódot, 
amely Ibrányi Győzőné iroda
kezelő nyugdíjaztalásánál is 
megmutatkozott. 

Hosszú volt 
a türelmi idő 

A cikk élénk visszhangot 
váltott ki olvasóink köreben, 
ugyanakkor meggi,orsitotta 
azokat az eseményeket, ame
lyeket nagyon helyes szán
dékkal, de kissé talán hosszú
ra nuúlt tiiTelmi idővel a 
Pusztaszabolcson mindössze 
két esztendeje megalakult cso
móponti páTt-csú.csvezetőség 
hozott mozgásba. 

Most, amikor csaknem öt 
hónappal a cikk megjelenése 
után ismét ellátogattunk 
Pusztaszabolcsra, arról szá
molhatunk be olvasóinknak, 
hogy az állomás légköre sokat 
;avult, s az egymás iránti bi
:,alom is lényegesen ;obb, 
mint vott. 

A cikk megjelenése után 
Pusztaszabolcs csomópont 
párt-csúcsvezetóségének leve
le rámutatott, hogy az álta
lunk ls tapasztalt, már-már 
szinte helyrehozhatatlanul el
mérgesedett légkör egyes re
,zortvezetók elégedetlenségé
ból, korrektnek egyáltalán 
nem nevezhető magatartásából 
adódott, s azért a fegyelme
zett munkát követelő Varga 
József állomásfőnök nem hí
bán:itható. 

Ennek bizonyságául hivat
kowtt a levél a nagyközségi 
pártbizottság 1971. november 
23-1 ülésére. ahol az akkori 
állomásfőnök már így jelle
mezte az állomáson kialakult 
helyzetet: .,A szák vonali veze
tésben a reszortosok nem 
megfelelőek .•• " Ezután sze
mély szerint s0rolta fel azok 
hibáit, emberi és vezetői 
gyengeségeit. (Italozás, for
mális és hatástalan ellenőrzé
sek. szolgálati mulasztások 

s hiányzott az összhang, a he
lyes vezetői törekvések nem 
érvényesülhettek kellő mér
tékben. Bizonyítja ezt az is, 
hogy a helytelen vezénylések
ból adódóan hónapról hónapra 
nagy összegű, produktív telje
sítménnyel nem fedezett bé
rek keTültek kífizetésTe, ami 
ráadásul csak egyes embere
ket (a „kiváltságosokat") jut
tatta többletkeresethez, míg 
mások igazságszeretete súlyos 
csorbát szenvedett. A forgal
mi szolgálattevők és a hátrá
nyosan érintett vonatkísérők 
elégedetlenségét növelte pél
dául, hogy januáTban 9 fő 
összesen 14 910 forintot kapott 
meg nem érdemelt módon, 
ezért az állomás január hó
napra bontott bértömeg-tervét 
mintegy 8000 forinttal túllép
te. 

Azok a reszorvezetók, akiket 
felelőssé, terhelt a mulasztá
sokért és a Pusztaszabolcson 
széltében-hosszában kialakult 
bizalmatlanságért, szerkesztő
ségünket is egyoldalúan tájé
koztatták. Hogy ez í,zy történ
hetett, azzal \kapcsolatban a 
pártszervezet vezetősége is le
vonta a kellő tanulságokat. 

Vezetői erények 
A helyénvaló önkritiloa az 

állomásfőnök részéről sem 
hiányzott, ami szintén azt bi
zonyítja, hogy rendelkezik 
azokkal a képességekkel, ame

lyek a vezetésre valóban al
kalmassá teszik ót. A legérté
kesebb emberi tulajdonságát 
elsősorban éppen abban lát

százalékos -, ezenkívül sike
rült az áprilisban még 1036 
órát kitevő túlóraielhasználást 
is csökkenteni. Az ilyen és 
ehhez hasonló eredmények 
igazolják a főnöki elképzelé
sek helyességét és alapozzák 
meg a végre csakugyan hely
reálló bizalmat, amelyet kár 
volt Pusztaszabolcson oly so
káig nélkülözni. 

Egy dolgot azonban - ép
pen az ügy legfőbb tanulsága 
miatt - nem szabad szem elől 
téveszteni. Az embereknek, 
főként azoknak, akik nyugdí
jazás előtt állnak, jólesik, ha 
vezetőik egyéni életükről, 
családi problémáikról is ér
deklődnek. 

- Sajnálom, hogy annak 
idején, amikor Ibrányi G11ő
zónével beszélgettem, nem 
tártam fel előtte őszintén 
nyugdíjazási szándékunkat -
mondotta Varga Józset. 
Számomra ez ennek az ügy
nek a.z egyik legtöbb tanulsá
ga ... Segédhivatalbeli mun
káját egyébként a létszám 
pótlása nélkül végzik el mun
katársai. 

Ide kívánkozik persze Tiber 
Istvánnénak, a párt-esúcsveze
tóség nófelelósének a vélemé
nye is, aki az állomásfőnöktől 
teljesen függetlenül a követ
kezőket mondta: - A biza
lom és az őszinteség nemcsak 
a vezetőknél, hanem IbTányi 
Győzőnénél, a2>11z Gizikénél is 
hiányzott. Amikor úgy érez
te, hogy sérelem érte, nekünk 
sem szólt, hanem elzárkózott, 
mintha csak arra várt volna, 

Végül tehát megállapíthat
juk, hogy helyénvaló kérdés
ként tettük fel március ele
jén cikkünk címében: .,Hová 
vezet a bizalmatlanság?" Igaz, 
akkor még úgy tűnt, hogy 
csak az állomásfőnök bizal
matlan közvetlen munkatár
saival szemben, holott azok 
- betöltött funkciójukat te
kintve is - akkor még lát
sz.ólag élvezték a dolgozók, 
sót a pártvezetőség és a tag
ság „bizalmát". A rendkívül 
szövevényes, áttekinthetetlen 
háttér mélyebb megismerése 
után azonban kiderült, hogy 
Pusztaszabolcson a légkört 
jóval korábban megmérgezte 
a bizalmatlanság, a Teszortve
zetők, egyes dolgozók fegyel
mezetlensége. 

A cikk megjelenése után -
az akkor már folyamatban le
vő vizsgálat eredményeként is 
- az állomásfőnök helyette
sét, a vezénylőtisztet és egy 
forgalmi szolgálattevőt, akik 
egyébként kiválóan képzett 
vasutasok. más szolgálati hely
re helyezték. Igy minden fel
tétel adott ahhoz, hogy a tisz
tulás folytatódjon, a dolgozók 
közérzete tovább javuljon 
Pusztaszabolcs állomáson. 

A kialakult egység, s min
denekelőtt a párt-csúcsvezető
ségben és a pártalapszerveze
tekben folyó mind erőtelje
sebb poUtikai munka a bizto
sítéka annak, hogy ez valóban 
íg11 legyen. 

Kováai József 

ják: közvetlen beosztottai - �---------------------

mint legutóbbi lát.ogatásunk 
alkalmával ezt egyöntetűen 
hangoztatták -, hogy képes 
saját magát is megváltoztatni, 
önmagát szüntelenül képezni, 
vezetési módszereit állandóan 
tökéletesíteni. Az ilyen szolgá
lati főnök joggal követelhet 
többet beosztottaitól is. 

Pusztaszabolcs állomáson a 
rend helyreállásával, a légkör 
tisztulásával párhuzamosan 
javulnak a közös munka 
eredményei. Az utóbbi hóna
pokban átlagosan 17 órával 
csökkent az idegen kocsik 
tartózkodási ideje, ugyanak
kor 1500-1700-zal nőtt az ér
kező és Induló kocsik száma. 
Javult a tehervonat.ok menet
rendszerűsége - jelenleg 95 

Bisztró, büfé, pavilonsor 

Az utasok jobb ellátásáért 
Az elmúlt hetekbt-n számos 

új vendéglátó egységgel, biszt
róval, büfével, kiskereskedel
mi pavilonnal gyarapQdott az 
Utasellátó Vállalat. Közülük 
a !egjelentósebb a fülöpszállá
si új felvételi épületben kiala
kított, kOTSZeTÚ bisztró. A ko
rábban sön téshez szokott 
vendégek részére meleg- és 
hidegételek, cukrásztermékek 
bó választékát kínálják az 
eladók. 

Kisvárda állomáson a vas-

utnsnapra befejeződött a fel
vételi épület kors�rú.�itése. 
Ezzel egy időben az Utasellátó 
is új büfét alakított ki. A 
friss büféárut -:nodern, elekt
romos hűtőgépekben, hűtő
vitrinekben tároljak. 

Kőbánya-Alsó állomáson ÚJ 
pavilonsort adtak át rendel
tetésének. A kiszolgáló egy
ség büfét, automata és kis
kereskedelmi pavilont foglal 
magában. 

stb.) �----------------------------------
1972 áprilisában ismét a 

ft/Jgl/községi párt-végrehajtó
bizottság foglalkozott az állo
más problémáival, ám a hely
zet még ezután is tovább sú
lyosbodott. A múlt év októbe
rében Varga József személyé
ben új főnök került Puszta
szabolcsra, aki - miután lát
ta, hogy a rend helyreállításá
ra irányuló törekvése mind
untalan „falba ütközik" -
a.dott esetekben kérlelhetetlen 
1ziqorát is kénytelen volt al
kalmazni. 

Ha más a szó; 
mint a tett ... 

A főnöki szigor, a kiadott 
feladatok számonkérése nem 
mindenkinek tetszett. A fő
nök vezetői elképzeléseivel a 
reswrtvezetök látszólag ugyan 
egyetértettek, illetve úgy nyi
latkoztak, hogy helyesnek és 
szükségesnek tartják azokat, 
a gyakoTlatban azonban más 
történt. A dolgozók körében 
ügyesen szították az állomás
főnökkel szemben a korábbi 
évekből származó, egyrészt 
IIZl.lbjektivltásra, másrészt 

. olyan magatartásbeli hibákra 
visszavezethető ellenszenvet, 
amelynek abban az időben, 
amikor Varga József még ál
lomásfőnök-helyettesként dol
l(owtt Pusztaszabolcoon, való
ban 1ioltak alapjai. Azóta 
azonban hosszú évek teltek el, 
• az új állomásfőnök a na
m,obb kövf'telmént1ekhez al
kalmazkodva látott munká
hoz. 

Beosztott munkatársainak 
Is feladata lett volna a ré
szükre bizto�ltott önállóság és 
felelős.ség alapjá:i, az újonnan 
készített tevékenységi jee:vzék 
szerint végezni munkájukat. 
De mert ez nem következett be, 

SAJÁT ERÖBÖL LE.TESÜLT 

Villamosf orgógép-javító műhelyt helyeztek 

üzembe Dunakeszin 
A dunakeszi jármújavító 

gazdasági és társadalmi vere
töi az 1971. évi munka- ilzem
szervemsi párthatározat meg
jelenése után felülvizsgálták 
az ilzemfej lesztésl terveket, 
elképzeléseket és a tennelés 
hatékonyabbá, a járműjavítás 
gazdaságosabbá tételére új 
üzem- és munkasrerv� 
programot állit.ottak össze. 
Azóta a program 57,erint egy
más után állít.ották fel saját 
S2Jellemi, anyagi erejükből, a 
korszerű új munkahelyeket. 

Ilyen műhely üzembe he
lyezésére került sor a XXIII. 
vasutasnap alkalmából is. Egy 
saját erőből létesített, új for
gógépjavító műhelyt adtak át 
Tendeltetésének. Sürgették en
nek a javítási kapacitásnak 
megteremtését a társsrolgálatl 
ágaknál, els&orban a vontatá
si szolgálatnál adódó többlet
feladatok is. 

A műhely létesítésének, be
rendezésének előkészületeit 
már az év elején megkezdték 
a II. gyárrészlegben. A mun
ka első ütemében a szalag
ren.dszeril javítási technoló
giának megfelelően létrehoz
ták a javítószalagot, gépi 
berendezésével egyiltt. Fel
állítottak továbbá egy nagy 
teljesítményű próbakészilléket 
Is, ezzel úgy tudják vizsgálni 
a dinamókat, mintha üzem
közben vizsgálnák: őket. Ké
sőbb a második ütemben a di-

namók külső tisztítására nagy 
nyomású, vegyszeres tisztít.ó
berendezést, a forgórész ki

egyensúlyozásához, k.iegyensű
lyozógépet, továbbá impreg
náló berende'Zlést és (orgórés:z
ónozót szerelnek fel 

A próbaüzemben a műhely 
teljesítménye nyolc dolgozóval 
napi 8-10 fővizsga volt. Ez 
húsz főnyi létszámmal, napi 
24-28 fővizsgára bővíthető. 
Ez a kapacitás mind a jelen
legi, mind pedig a távlati igé
nyeket kielégíti. Kiszámítot-

ták, hogy az új műhelyben 
évi 3500 dinamó élettartamá
nak 20 százalékos megnövelé
sével csaknem hárommiUió 
fori1,.tot lehet megtakaT{tani. 

A mühelyt teljes egészében 
a vállalat dolgozói tervezték 
és kivitelezték. Különösen ki

tüntették magukat ebben a 
technológiai osztály, a műsza
ki fejlesztési csoport, az I. és 
a III. gyárrészleg. de legfő
ként a II. gyárrrészleg szelle
mi és fizikai dolgozóL 

sz. f. 

Serény munka folyik a dunakeszi járműjavító saját erőből 
létesített műhelyében 

Milyen legyen a jó vezető'! 
AHOGY KÉT NYUGDÍJAS VASUTAS LÁTJA 

A VEZETŐ! MAGATARTÁS helyes vagy éppen helytelen 
példáira elég gyakran mutattunk rá lapunkban, különÖ<Se'Il az
óta, hogy a vasút felső irányítói következetesen küzdenek a 
helyes vezetési módszerek, magatartásbeli normák és elvek 
megvalósításáért, amelyek nélkülözhetetlenek az egyre korsze
rűsödő vasúton is. Ezzel kapcsolatban most két idős vasutas le
velét idézzük. 

Bánfai Domokos nyugdíjas főfelügyelő, pécsi olvasónk írja 
a következőket: 

„Régóta foglalkoztat az a kérdés, hogy a fiatalok miért 
nem vonzódnak elégge a vasúti életpályához. Ha be is állnak 
közénk, sokan gyorsan elmennek. Nem ritka az sem, hogy 10-
20 éves szolgálattal rendelkező vasutasok új mWlkahelyet ke
resnek. 

Az okokat keresve, az egyik legnagyobb hibát az egyes 
szolgálati fónök5égeknél még mindig tapasztalható embertelen, 
vagy legalábbis nem megfelelő bánásmódban látom. Abban, 
hogy egyes főnökök, közép- vagy alsóbb szintű vezetők önér
zetükben könnyen megbántják, megalázzák beosztottaikat. 

Nem szeretném, ha bárki félreértene, ezért hangsúlyozom, 
hogy a vasúton Tendnek, fegyelemnek kell lennie. Rendet, fe
gyelmet tartani azonban nen1 azzal lehet, ha a főnök vissza
tetsző magatartást tanúsít beosztottaival szemben. l!:ppen el
lenkezőleg! Az igazán jó vezető nem él vissza hatalmával, és 
könnyen szót ért embereivel. Törekvéseiben ugyanis számíthat 
az egész kollektíva segítségére, hiszen a lógósokat, a munkáju
kat el nem végzóket senki sem szereti. 

Fontos persze, hogy a középvezetők kiválasztásánál az ille
tékes szervek a leggondosabb köru!tekintéssel jáTjanak el. Ne 
feledjék egyetlen pillanatra sem, hogy gazdag tapasztalattal, 
emberismerettel, jó szaktudással rendelkező, politikailag kép
zett, tisztánlátó vasutas sok van nálunk, s ezek közül kell a 
vezető-jelölteket kiválaszt.ani. A személyzeti főelőadók felada
ta, hogy képet alkossanak a jelölt alkalmasságáról. Nem sza
bad egy vezetöi állást valakivel csak azért betölteni, hogy „az 
a poszt is be legyen töltve". 

Ami pedig a már beállított vezetők munkájának megítélé
sét illeti: fig11elemmel kell kísérni tevékenységük,et. Főként 
a tekintetben, hogy ne ápolják az „átkos hagyományt": a fölös
leges bürokrácia további duzzasztását. 

TAPASZTALATBÓL TUDJUK, hány „megfellebbezhetet
len" vezető kér még manapság is ilyen-olyan kimutatást, pár
huzamos jelentést, statisztikát, anélkül, hogy ezekkel a mód
szerekkel egyetlen lépéssel is előbbre vinnék a vasút gazdasági 
tevékenységét, termelő munkáját. Kellenek a jó jelentések, de 
nem azért, hogy fölöslegesen lekössék azok készítőinek ener
giáját, hanem, hogy valóban értelmük Jegyen: hasznos tájékoz
tatást adjanak a vezetői döntésekhez, a további munkához 
szükséges tapasztalatok összegezéséhez." 

A másik levél írója BognáT Károly, nyugdíjas vizsgáló fő
kalauz, lapunk régi, tapolcai tudósítója. Levelében azt mondja 
el, hogy az embertelenül viselkedő veretót hogyan ítélte meg 
egykor a „közvélemény". 

,.A maradi gondolkodású •feljebbvaló" súlyos károkat, 
rombolást okoz az általa vezetett közösségnek és a vasút ef!t-
szének. Nekünk, tapolcai vasutasoknak is volt valamikor egy 
ilyen oktató- és vezénylőtisztünk . , • 

Az illető 1935-ben került hozzánk, az akkori körülmények
hez képest jól képzelt, intelligens, pontos, becsületes, feirrel
mezett v n;i.tkísérői gárda élére. De a vezénylótiszt mindezt 
nem m6l.t.Anyolta. 

Vezérelvként kimondta, hogy májw;tól októberig szabad
nap, szabadság, eltávozás nincs, még helyettesről való gondos
kodás esetén sem. Szolgálni tehát mindennap kötelező. Ha jött 
valami szőrszálhasogató hiánylat - amit csak meg kellett vol
na igazolni -, mindenkinek gépiesen kiszabta az 50 fillér bün
tetést. Tapolca állomáson soha nem állítottak ki annyi bünte
tési cédulát, mint az ő Idejében, mert ebből állt az egész tudo
mánya. Ha val� kifogásolta a büntetést, csak nevetett, sajá
tos „he-he-he-he ' hangokkal. 

Igy múlt el jó pár esztendő, anúg végre elhelyezték egy 
kisállomásra főnöknek, ahol szüksége lett volna a sokoldalú 
szaktudásra Ennek hiányában gyorsan összeroppant, és visz
szahozták betegen a tapQ!cai kórházba. Néhány hónap múlva 
ott halt meg. De sem kórházi látogatásra, sem a temetésére 
nem ment el tőlünk senki. 

Temeté!lét követően - talán egy hónap eltelt.évei -, az 
egyik balatoni vonaton találkoztam a vezénylőtiszt sógorával, 
aki magas poz;fclót töltött be a vasútigazg:ató5ágnál. S ekkor azt 
kérdezte: - Hogyan történhet ilyen példátlan eset, hogy a 
személyzet még egy koszorút sem vesz volt elöljárójának ko
porsójára? 

Mire én megmondtam őszintén, hogy nem szerettük, e'Lél't 
történt ez így. A „sógor-felettes" csak csóválta a fejét 6 za-
vartan ennyit vá!Bsrolt: - tn ezt nem tudtam. 

MA MAR PERSZE, ez sem lehetne mentség ... Megen
gedhetetlen ugyanis, hogy egy középvezető embertelenségét ne 
lássák, ne vegyék észre felsőbb szinten is." 

BEMUTATÓTERMET NYITOTT 

a Faanyagvédelmi 
és Fatelítő Vállalat 
A Faanyagvédelmi és Fate

litő Vállalat barkácsb�ltot 
nyitott Budapesten, a Balett 
Intézet mögött, a VasváTt Pál 
utcában. Egy szenespincét 
alakítottak át. Nagy fantázia 
kellett odaálmodnl a több hó
napi kemény munkával meg
épített, igazán korszerű, lég
kondicionált bemutatótermet. 

Az elsó napokban már több 
száz négyzetméter falburkola
t.ot adtak el a szép számmal 
érkező vásárlóknak. Kitűnő 
ötlet: a falakat és a boltíves 
mennyezetet borító kUlönbö
zó burkolatok egyben árumin
ták is; a vállalat teljes gyáTt
mányválasztékát reprezentál
ják. 

Az üzletben helyet kapott 
egy kis műhely. Itt alakítják 
k1 a megkívánt méretre a 
megvásárolt anyagokat. A 
szakemberek bőséges taná
csokkal látják el a vásárlókat 

a termékek belépítését ille
tően. 

Mikor ott jártunk, éppen a 
falburkoló lécek szerelését mu
tatták be az érdeklődők egy 
csoportjának. Igazán egysze
rű, praktikus megoldás; vi
szonylag kevés szerszámmal, 
kis gyakorlattal bárki elvégez
heti. 

Persze, ha a vevők úgy kí
vánják, elvégzik a falbunmla
tok helyszíni szerelését a FA
vt:D szakemberei is. A mun
ka nagyságától függően leg
később hannlncnapos határ
időre vállalják az ilyen mun
kákat. 

Láttunk többféle nagyon 
szép elószobafalat és több mé
retben fából készült térelvá
lasztókat, valamint ötkilós 
műanyag tasakokat, amiben az 
egyre jobban megkedvelt TE
TOL FB favédő vegyszert hoz-
zák forgalomba. (Gádor) 
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Kitüntetések a va·sutasnap alkalmából A hazáért, szzvesen . . .  

sányi Lászlóról, Kossuth Lajos közmunka- és közlekedési 
e miniszteréről - életéről, munkásságáról - viszonylag 

keveset tud a közvélemény, pedig sokat tanulhatunk tő
le mindnyájan. Elsősorban hivatástudata, hazaszeretete áll pél
daként előttünk. 

áll.; Szuda János segédell., TBKF; 
Takács Lajos rőell., Györ Pi't. 
Főn. ; Tarnóczy Béla m Usz. főfel
Ugy ., Közp. Fclépitményv!zsg. 
Főn. ; Tasnádi Ferenc müsz. töfel
ügy. ; Pécsi Pft. Főn.;  Tornyi Vil
mos segédfelvigy., Debrecen áll. ; 
Tóth Gábor m. főell„ Pécs! vont. 
F/ln.; Tót.h István lelv!gy„ Kele
bia áll.; Tóth I. István föfelügy .• 
Salgótarján-ktllső áll . :  Tölgyesi 
Béla föell„ Sátorauaujhelyl Pft. 
Főn. : Török FeC'encné segédell., 
Miskolc Tiszai pu. : Traub Sánd0C' 
in� .• Nagy�anizsa áll. : Tllr:l N3:gy 
Karoly mlisz. föell.. Nyíregyhaz.a 
Vont. Főn. ; Udvarhelyi Flórián 
segédell., Miskolc Vont. Fön. ; Va
dász István felvigy,, Szombathely 
Pft. Főn. ; varsányi József int., 
Komárom álL ; Zengő József föfel
ügy., MA V Anyage!l. Ig. ; Zöld Fe
renc felvigy., Debrecen Déli P!t. 
Főn. ; zuscsák Tibor főint., Mis
kolc Tiszai pu. 

A közlekedés- és postangyi mi
niszter helyetl.ese, a MA V vezt!r-

!gazgatója 

oszt. : Jóni József felvigy., Nyír
egyházi Pit. Fön.;  Józsa József 
felvigy., Nagykáta á!l.; Kacziba 
Mihályné müsz. Iőint., Hódmező
vásárhelyi Pft. Fön. ; Kadenszld 
Lajos töell., Hámán Kaló vont. 
Főn. ; Kapus Mályás segédmun
kás. Angyalföldi Pft. Főn. ; Kardos 
Györgyné segédmunkás, Dor'!lbó
vár Vont. Főn. ; Katona Jozsef 
müsz. íófelügy ., Zalaegerszegi 
Vont. Főn. ; Kereszturi Lajos mun
kás, Kiskunhalas Szertárfőn. : Ki
nyik Sándor segédell., Ojfeh�rtó 
áll. ; Kiri J ózsel főell., Bp. TBEF : 
dr. Kocsis Ferenc főtan., Szegedi 
ig„ Kolm,1n Ferenc munkás, Ka
posvár Szertáríón.; Kondor 
Gusztáv főell., Mátészalka áll. : dr. 
Korompai Péter fötan .. MA V Jog
ügyi Hiv. ; Kovács Agoston müsz. 
tóint., MAV Hidép. Főn. ; Kovács 
István főtan .. Dombóvári J;:p. Fón. ; 
Kovács Sándorné ell., Nyíregyhá
za vm. Vonalfelügy . :  Krlstek Pál 
fö!elügy., MA V Házkezelö Főn. : 

1790-ben született a Zala megyei Csánycm. (Zalacsány.) Hi
vatásul a katonai pályát választotta, de 1818-ban kilépett a had
seregből, és megyéJe életében vállalt politikai szerepet. Har
cos tagja, majd egyik oszlopa lett a Deák Fere= által vezetett 
zalai haladó ellenzéknek. Kapcsolatba került Kossuthtal, s a 
kossuhlli program szolgálatának szentelte életét. 

A nemzeti ébredés Csányi Lászlót is kiragadta otthoni kör
nyezetéből, és az 1848-as márciusi mozgalmakban ő szervezte 
meg az első polgárőrséget. A Honvédelmi Bizottmány a feldu
nai hadseregbe osztotta be, majd azzal bízták meg, hogy Bem 
tábornok oldalán szervezze meg Erdélyben a pol.gári kormányt, 
és biZtosítsa Erdély nyugalmát. Megbízatásának híve:1 eleget 
tett. Ezután kinevezték a Jellasics ellen küzdő hadsereghez 
ko1'IDánybiztosnak. s ebben a tisztségben is lángoló buzgalom
mal önzetlen odaadál;sal szolgálta a magyar haza ügyét. A' függetlenségi . nyilatkoza� utá.n, 184�. -�pri!i� 1�-én f<>-; 

gadta el a kózmunka- es kozlekedesugyi tarcat. Az o 
minisztersége idején zajlott le Budavára felszabadítá-

Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter mél
tatta a kitüntetett vasutasok helytállását a Nyugati pályaud

varon, az Utasellátó éttermében rendezett ünnepségen 

Vezérigazgatói 
dicséretben 

részesítette: Anda István segéd
tiszt, Bp. Déli áll. ; Asztalos Já
nos munkás, Bp. TBÉF: Baka 
György :töint., Szekszárd áll.; Ba
konyi László föfelügy ., Vas. Fő
oszt. 11. Szakoszt. : Balatoni Já
nos tóell., Veszprém áll.� Bányai 
Tibor tnt .• Szeged-Rend. O�ztószer
tár Főn. ; Barta ae1a mérnök-int., 
Hatvan Vill. VonalfelOgy. ; dr. 
BernáLh Gabriella orvos-tan., '.M:AV 
Mű CSŐ; Bíró Imre felvigy „ Mező
túr áll. : Biró Sándorné ell„ Pécsi 
ig. : Bódi György segédfelv!gy., 
Mátészalkai Szertárfön.: Bódis 
Márton főfeJUgy., Tiszatenyő áll . ;  
Bottyán:lf:v Miklós ell., Távközl. 
Fennt. Főn.;  Buda tmrc sefitédfel
vigy .• Selyp áll.: Burl Molnár Im
re fel ügy.. Miskolc Osztószertár
f'6n. : Büki Jenó músz. eu., Landler 
.Jenő Vili. Vonal!elilgy. : Czene 
Sándor főell. Bp. NyUP,"ati áll.; 
Csatárt János müsz. föíelügy„ Vas. 
Fóoszt. 6. Szakoszt. : Csató József 
segéde!!., Püspökladány áll. : CS!ki 
László müsz. íőfelügy., Debrecen 
Jj. O. : Csillag József müsz. fel
Ugy., Miskolc vm. Vonalfelügy. ; 
Csontos Elemér el!., MA V Magas
ép. Főn.;  Dányi Lenke munkás, 
Kecskemét vont. Fön. ; Dede La• 
jos músz. fc'ífelil�Y-, Debrecen 
TBFF; Dejcző László f6felügy., 
Vas. Főoszt. 5. Szak.oszt. ; Drasko
vits Rudolf ell., Debrecen TBFF; 
Etl Ferenc f61nt„ Győrszabadhegy 
áll.; Fazekas Mária seg dtiszt, 
MA V Szak- és Szerel6ip. Flln. ; Fe
hér Ede mtlsz. föfelilgy. MAV 
Anyagv:Jzsg. Fön. ; Fenyvesi Imre 
műsz. fóell., Szombathely Jj. U. ; 
Fenyvesi László müsz. :telügy., He
gyeshalom vont. Főn. : Futó Már
ton segédfelvigy., Nagykaniz ti 
Pft. Főn.; Füzy János munkás-t 
Hegyeshalom áll. ;  Gál István .tel
vigy,. Szalonna áll. � Galambos 
István segédell.. Nagykanizsa 
Vont. Fé5n. : Göőz Pál tan., Duna
keszi Jj. tJ. : Grabarics Ferenc fel
vigy., Szentgotthárd áll.: Gulyás 
János műsz. fóell., Landler .renó 
Jj. U. ; Gulyás Katalin ell., Bp. 
Keleti pu. ; Háhn András músz. 
ell„ Pécs Vont. Főn. : Hajdú Jó
zsefné ell., Pusztaszabolcs Szer
tárfón. : dr. Hattyár István orvos 
főtan., S7.ombathely MAV Ter, 
Egészségügyi Közp. ; Heffner Gyu
la ell„ MA V 11:pülettennt. Főn.: 

Krlzsó jános segédell., Gyöngyösi 
Kitérögyárló ű. ; l<uczora István 
ffiell., Szolnok vont. Főn. : Lajtos 
János eU., Bp. Józsefv. Pft. Főn. ; 
Lakatos József fölnt„ Debrecen 
MAV Gondnokság: Marosán Antnl 
mérnök ffünt .. Debrecen ig; Mészá
ros István müsz. föint., J1lMTI ; 
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sa. miután a rombadöntött házak tulajdonosai - Pest város 
1849. június 7-i közgyűlésének határozata alapján - engedélyt 
kértek arra, hogy a szolnoki vasútvonalról szállíthassák a tég
lát. Kuriózumként említjük meg, hogy a kérelmezők a szállí
tási engedélyt „érezhetően mérsékelt áron" meg is kapták. Ez 
volt a legelső vasúti dtjmérséklés Magyarországo>i. 

Csányi László világosan látta, hogy a márciusi vívmányo
kat a Bécs által szított és Jellasics által irányított horvát moz
galmak súlyosan veszélyeztetik. Ettől a felismeréstől kezdve 
Csányi egész élete a szabadságharc bukásáig szüntelen, megfe
szített munka volt a nemzetí védelem bi.Ztosításáérl. 

A XXllI. vasutasnap alkalmából, 
kiemelkedő munkájuk elismeré
séüt, a közlekedés- és postaügyi 
miniszter 

Kiváló vasutas 
kitüntetésben részesítette : Bagd:i 
József föfelügy., vasűti Föo. 5. 
Szakaszt. ; Bagyln József föelL� 
Hatvan Salgótarjáni Pft, Főn. ; Ba
ki Elemér m. főfelügy., vasutasok 
szakszerv. ; Barlai Ferenc főtan., 
Pécsi ig. ; Bartucz József telvlgy., 
Szolnok Pft. Főn.; Becze Tibor 
föint., Bp. Nyugati áll. ; Boldog 
István ellenőr, Szeged Vont. Főn. ; 
Bukovszky Ferenc. m. föfelügy. 
Dombóvár 11:p. Főn.;  dr. Büky 
Gyula iótan., vas. Fóoszt. Nem
zetközi Oszt.. ; Czink Jenő műsz. 
fó:felügy., Kaposvári Vont. Főn. : 
Czuczor András felvigy ., Rákos
rendező pu. ; Csomán György s. 
felvigy., Jobbparü Bizt. ber. Fennt. 
Főn. ; B. Csontos József főelL, Mis
kolc Tiszai pu .. ; Deák Józsefné fö
int., Vasútegészségügy; Ig., Dle
hány János munkás, Salgótarjáni 
Szertárfőn.; Erdős Sándor fófel
ügy ., M.Av Közp. űzemir. Hiv.; 
Fórián Lajos felvigy., Püspökla
dány Vont. Főn. ; Gavallér József
né .főell., Debrecen ig. ; Görgényi 
Krisztina fölnt., Bp. Keleti pu. ; 
Gyökér Lajos fóint., Komárom áll.; 
Hegyessy Irén főell., Rákos vont. 
Főn.; Horváth Ferenc mUsz. fő
felügy „ Győri pft. Főn. ; Horváth 
Ferenc en., .zai,u,ger11Ze!ll Pft. 
Főn. ; Jere�Suk .;rózsef $e'!é<lfel
vigy., Mátészalka alL ; Kata Adám 
műsz. ell., Hámán Kató vont. 
Fön; Kátai Ferencné ell. Algyö 
áll.; Katona József fóell., Győr 
Vont. Főn. ; dr. Kereső Antal fő
tan., Vas. Főoszt. Nemz. Oszt. ; 
Kicses Károly fóell., Pécs áll. ; 
Kiss Ferenc ell.. Szombathely Jj. 
tt.; Kojnok Jenő mérnök tan., 
szeged lg. ; Koszta Mihály felvigy., 
vm. Felsővez. �P- FOn.; Kovács 
Istvánné munkás, Szombathely 
vont. Főn.; Kováts Imre fötan., 
Miskolc ig.; Kövér Imre músz. fő
tan., Landler J. Jj. U. ; Králl Bar
na főell., Gyál áll.; Kun DezsOflé 
dr. tan. Nyugd. Hiv . ;  Laboda An
tal f6int., Debrecen áll. ; Lutter 
11.!ária ell., Miskolc TBFF; Major 
Viktor mt1sz. ell . ;  Eger Vont. Főn. ; 
Majzer Ferenc f6ell., Debrecen 
Vont. Főn. ; Melega Miklós fófel
iigy ., Szombathely ig.; Mocsonoki 
Lászlóné s. ell., Dunai-Finomító 
áll.; Molnár Lajos főell., MA V 
Gépjav. U. ; Mind! Károly főell., 
Dunakeszi Jj, U. ; Nagy 11:va főtan., 
vas. Föoszt. 12. Szakoszt. ; Nagy 
Gyula mérnök fóint., Debrecen �P
Főn-. ; Nagy István főell., MA V 
Jegynyomda Fön. ; dr. Nagy Jó
zsef mérnök tan. Vas. Főoszt. e. 
szakoszt.; Nagy Károly intéző, 
Kiskunhalas áll. ; Németh Ferenc 
felvigy., Bp. Ferencváros áll. ; Né
meth Gyula mérnök tan., Bp. !g.; 
Nyiri Ferenc segédfelv!gy ., Bp. 
1:p. Fón. ; Oláh István mfisz. fel-
vígy., Dunaújváros Vont. Főn.; 
Ozd:i Edéné el!., Dombóvár áll. ; 
Pallai Ferencné f6el!., Szolnok Jj. 
'O. ; Papp Károlyné munkás, Sá
rospatak áll.; Pá�ztor Ferenc elL, 
Szajol Vill. Vonalfelügy.; Perei Jó
zsef főtan., MA V Adatfeldolg. 
Főn.; Prágai József müsz. felügy., 
Kecskeméti pft, Főn. � Radács Fe
renc mérnök f6int., Székesfehér
vár Jj. O.: Sár! László müsz. eu., 
Miskolc Vont. Főn. ; Stadler Ist
ván ell., �szaki Jj. ű . :  Strenner 
vnmos ell .• Veszprém áll . ;  Székeli 
Gyula f6ell„ Hámán Kató Vont. 
Főn.; Szokolay Sti.ndor töell„ Lö
kösháza áll. ; Szücs Ferenc fófel„ 
iigy., Vas. Főoszt. 4. Szakoszt.;  
Tilki József feJvigy.1 Nyíregyháza 
áll. ; Toppantó Jen6 mérnök főtan., 
Vas. Főoszt. Uzemszerv. önálló 
oszt. ; Tuboly István müsz. fel
vigy., Zalaegerszeg Vont. Főn. i 
Várdai Imréné ell., Debrecen Jj. 
U.; Varga Ferenc mérnök főtan., 
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István ell., MA V Hidép. Főn. ; Vi
tányi Zoltán főint., Vas. P'6oszt. 2. 
szakaszt..; Zsigmond János fóelL, 
Bátaszék áll. 

A közlekedés- és postaügyi mi
niszter helye�ese, a MA V vezér
Igazgatója 

Érdemes vasutas 
kitüntetésben �szesftette: _Antal 
László músz. fel0gy., Miskolc 
Pft.. Főn.; Babos István mfisz. fő• 

ell., Nagykanizsai Vont. Főn . ;  
_
Ba

logh 1. László ell., SalgótarJá.�
külsO áll . :  Bánhidi Pál mérnok 
f6int., MA v Tervező Int. : Bankó 
Istvánné segédmunkás, Hegyesha
lom Vont.. Főn.;  Bari Vilmos se
gédell Debrecen 11:szaki Pft. Főn. : 
Barta 

.• 
Endre •. ell., Nyékládháza 

áll. . Békefi Pál felvigy „ Bp. Nyu
f!atÍ áll. ; Berm�nn l_stván tan .• 
vas. Föoszt. T:itkárs�g: Bóbáll'. 
� :!elvigy,, Bp. ;JozsefV. áll. , 

dr. Bognár László főtan„ BVKH; 
Boldizsár Imre felvigy ., Pápai Pft. 
Főn. ; Borbély Györgyné fófe!ügy,, 
Bp. ig.; Borsi István músz. fóint., 
Vésztő Vont. Fón. ; Csitneki Lész-

ló fóell., Landler Jenő Jj. U. : Csl
zi János segédell., Aszód áll. ; Csó
ka Mihály segédell. szombat.hely 
Jj. U. ; csonka Istvánné ell., Vas
utasok Szakszerv. ;  csontos Mihály 
íöint., Püspökladány áll. ; Debre
ceni László mérnök tan., Debre
cen ig. ; Dögei Sándorné kezelő, 
szentes Vont. Fön. ; :eger1. János 
föfeHlgy., Jászberény áll. ; Erdősi 
Jánosné f6ell., Landler Jenő Jj. 
O . ;  Fatér Gyula mérnök tan., Vas. 
Főoszt. 10. Szakoszt. ; Főnad Antal 
íóell., Szombat.helyi ig. ; Furucz 
Istvánné felvigy., Hat\·an-füzes
abonyi. Pft. Főn. ; Galamb Zoltán 
főell., Debrecen JJ. 0. ; Géczy La
jos müsz. int., Dunakeszi JJ. ű. ; 
Geszti Imréné segédell., Debrecen 
TBFF; Gönczy Antalné tóell., 
MA V Kórház s Közp. Rend. ; Gu
lyás István mérnök tan., Vas. Fő-
oszt. 1. Szakoszt. ; Hajdu Pál tan .• 
Miskolc Jj. U. ; Halászi Mihály 
müsz. fófelügy .• Bp. Keleti Mtlsz. 
Kocsiszolg. Főn. ; Hegyi István 
mOsz. en., Komárom Vont. Főn. ; 
Helcmbai István felvigy ., Veres• 
egyház áll.; Herbai Pál mtlsz. fő
felilgy... Dunaújvárosi Pft. Főn. ; 
Horváth Ferenc müsz. főell., Kim ... 
le Vill. Vonalfelügy. ;  Horváth Jó
zsef músz. főell., Soproni Vont. 
Főn. ; Horváth József felvigy., Ba ... 
latonszentgyörgy áll.; lllés Imre 
músz. felügy., Szolnok .rj. ű. ; In
cze Györgyné ell., Közp. Számvlt. 
Főn.:  Józsa József feIUgy., MA V 
Tisztképzö Inl. ; Juhász András 
föfeltigy. Pécsi lg.; Kakuk József
né segédelt., Szob Szertárí6n. ; 
Kalotai László föfelügy„ Ml&kolc 
ig. ; Kántor Gyula fóell., Epítési 
Géptelep Főn.;  Kardos József fel
vigy., Kaposvár áll., Katovics Ká
roly ell., Szombathely TBEF ; Ke
mecsei Lajos föint., Tokaj áll. ; 
Kerepes! László főint., Nyugd. 
Hiv. ; dr. Keresztesi Tibor főtan., 
vas. Főoszt. 11. Szakoszt. : Kert1 
Erzsébet föell„ 11:szak! Jj. tJ. ; Ki
norányi Józsefné ell., Magasép. 
Főn. ; Kiss László főtan., Debre• 
cen áll . ;  Komáromi Lázár föfel
tigy ., Püspökladány Szertár!őn.; 
Kormányos László műsz. föfelügy., 
Szak- és Szerelőip. Fön. ; Korom 
András felvigy., szeged Ftt. Főn. ; 
Korsós András segédell., Jász1dsé
r! MAV 11:p!tőgépjav. U. ; Kovács 
Istvánné segéd.felvigy., Szolnok 
áll.; Kovács József felOgy ., Mis
kolc lg. ;  Kovács Károly föell., Me
zökeresztes-Mezönyárád áll. ; Ko
vács Sándorné ell., Debrecen áll. ; 

Hetényi Lajos fllell., Landler Je
nő Jj. U. ; Horváth Béla mtl.sz. 
fö!nt. ; Miskolc Jj. (J, : Horváth Jó
zsef ell., Dombóvár áll.: Illés Jó
zsef f6ell., Szolnok Jj. U. ; Jakab 
Gyula músz. föen.. Bp. Keleü 
Vont. Főn. ; Jancsó Istvan főlnt .. 
Balassagyarmat áll.; Jándi József 
főlnt„ Bp. Dél! Szertárfőn.: Jenel 
István felvigy „ MA V Landler J. 
Osztószertárfön. ; Jonácsik Gyulá
né .fóint., Vas. Főoszt. 10. Szak-

Eger vont. Fon.;  Molnár József fő
ell., Jobbparti Bi.zt. ber. Fennt. 
Fön. : Nagy Istvánné löell„ Kecs
kemét-alsó áll. ; Nagy Sándorné 
főell., Bp. ig. ; Obóczki János s, 
eH.. Miskolci ltp. Főn. ; Os1.yán 
András föell., ltszakl Jj. ű. ; Pál 
István müsz. :fófelügy., Miskolc 
Jj. U.:  Pálinkás Ferenc felvigy„ 
Bp. Kelenföld áll. : Palotai József 
:tclvlgy., Váci Pft. Fön. ; Papp Vil-

�fiáiő���lcleit., s�t'1 iá'Jpf.'X1J 
ű. ; Pencz Antal fóell .. Szentes :f:p. 
Főn. ; Peterman Gábor főcll.. Deb
recen l:p. Fön. ; Pinter József ell., 
Hatvan vont. Főn. ; Pintér Sándor 
telvlgy„ Szolnok Pft. Főn. ; Póti 
Lajos ell.. Fehérgyarmat áll.: 
Racskó Lajos müsz. főell. ; Balas
sagyarmat Vont. Főn. ; özv. Robály 
Imréné segédtiszt. Onga á11. ; Sán
dorfi Istvánné föell„ Pécs MA V 
Ter. Egészségügyi Közp.; Sárközi 
Ferenc ell., Tatabánya-alsó Vill. 
Vonalielügy.: Simon Ferencné ke
zelő, Székesfehérvár Jj. 0. ; Si
mon Mátyásné fóint.1 :h-1lskolc Ok
tatási Főn. ; Simon Mihály főfel
Ugy-.• Vas. Fóoszt. 8. Sza.koszt. ; 
Sipos Jánosné ell., Vasútegészség
ügy! Ig. ; Süd! Miklós műsz. int., 
11:szaki Jj. 0. ; Szabó Arpádné ell„ 
Bp. 11:pitésl Főn . ;  Szabö Bertalan
né segédmunkás, Jászkiséri MA V 
:E:pltőgépjav. U. ; Szabó Gyula 
munkás, Győr szertárfön.; szabó 
József Mell., Acs áll. ; Szabó ZOI• 
tán mérnök-Int., Szombathely ig. ; 
Szakos Ödön felvigy., Miskolci 
Ptt. Fön. : Szarka Géza ell., Szé
kesfehérvári Jj. t.t.; Szarka Lász
lélné ln !skolcl :$1,, Főn.:  sza.ttt
lrtárt J zset fMú • MA V BVIOf: 
Szemán Ferenc eegéd!elvley., Hi· 
dasmémeti áll., Sz.ilágyi Imre fö
elL, Szolnoki Jj. U. ; Sz11ágyi Sán
dor eu .. Kisújt.:azfillási Ga,:d, Vasút 
Műhelyfón.; Szokol\ Ferenc se

gédtelvlgy „ HaJmáskér áll. ; SzUcs 
József munkác;, Szombathely Osz
tósze.rtartőn. :  Tamási Bela műsz. 
int.. MA V Közp. Orsz. O�ztószer
tárfön. ; Temesi László int., Zirc 
áll. ; Tóth Barnabás felvlgy„ Mis
kolc Tiszai pu. : Tóth József szak
techn. főlnt„ MAV Gépjav. 0. Bp.; 
Ugyan Gyula főell.. Ny!rezyháza 
áll. ; Váczi Imre főell., Pécs TBFF; 
Varga András int., MAV Száll!tmá
nyozási Iroda : Varga István fel
vigy., Veszprém Pfl. Flln.;  Végh 
Antal felvigy., Székesrehérvárt 
P!t. Főn. ; Végh Mihály ell„ Zala
egerszegi Pft. Főn. : Vonyó János 
felvigy., Kaposvár Pft. Főn. ; özv. 
Vörös Jánosné segédmunkás, Bp. 
Déli Müsz. Kocstszolg. Főn. ; 
Wiand László m. főint„ Békéscsa
ba Pft. Főn, ; dr, zalavári László 
tan., Pécs lg. 

Kiemelkedő szerepet vállalt az új szellemú magyar hon
védsereg létrehozásában - amely Pákoz.dnál győzelmet aratott 
az osztrákok felett -, és mindvégig türelmetlenül sürgette az. 
ellenség gyors üldözését és a fel.kelt bécsi nép megsegit.ését. 

Sajnos, a küzdelmeket nem koronázta siker, hiszen szép 
S7..ámrnal akadtak olyanok, akik a hibák és mulasztások egész 
sorát követték el. Aztán a győzelembe vetett hit teljesen szer
tefoszlott, és mindjobban közeledtek a vég napjai. 

1849. július 5-én Pesten összeült a Minisztertanács. s ott 
Csányi kijelentette: ,, . . .  ha Pestet másodszor is feladják, me
gint én leszek az utolsó, ki innen menekül. Aradig még elme
gyek. de tcn'ább nem . . .  Hogy mi lesz velem, az k,özömbös rám 
né..-ve, de hazám sorsa porig sújt." 

1849. augusztus 11-én Aradon, a képviselőház ottani ülésén 
is szilárd volt, ahol már csak azt tudták megállapítani, hogy 
,.a haza menthetetlenül veszve van''. 

M ielótt a képviselők eltávoztak Aradról. csaknem vala
menny:ien elmentek Csányi szerény lakására. A minisz
terek ott írták alá a lemondó okiratokat, és ott ruházták 

rá Görgeire a legfőbb hatalmat. 
- Maradjunk együtt, s várjuk be nyílt homlokkal, ami

nek történnie kell. Legalább ne essék rajtunk az a szégyen. 
hogy a nemzet képvisPlői,t kukoricák közt vagy mocsarakban 
fogdossák össze - hangzott a iavasla.t. 

Mégis szétszéledtek. 
- Te is menekülj, barátunk! - biztatták többen Csá.nyit 

is. - Egy féi óra múlva t.alán késő lesz • •  , 
- °Éil nem megyek . . .  
A fegy\'erletétel uran Kossuth · , Görgei is menekülésre 

biztatta., de nem hallgatott rájuk. ,,A haza földjén akarok 
meghalni" - válaszolta, és valóban hú maradt elveihez. 

Nagyváradon önként jelentkezett a császáriaknál. A hadi
törvényszék előtt őt is - mint oly sok ezret - ,,felségsértés·•
sel vádolták. Nedelkovich, a hírhedt törzsbíró előtt csupán 
í,gy védekezett; 

- Hazám iránti kötelességemet teljesítettem, ezért örö-
mest halok meg. 

Miért nem menekült el ? - kérdezte Nedelkovich. 
- 1?Jdesebb itt/ion a halál, mint kint az élet - válaszolta. 
1849. október 9-én k,\tél általi halálra ítélték, s másnap 

amikor a hóhér nyakába dobta a kötelet - ezek voltak 
utolsó szavai · - Hazámért ezt is szívesen! 

A 
legigazabb, a legbátrabb, legjobb hazafiak közé tarto
zott, mert egész élete a becsület, az önzetlenség, a ha
zaszeretet és a rn.1s -:1emzetek szabadságáért is érzett 

felelós-ségvállalás közt telt el. Emlékét ezért övezi tisztelet. 

Halmos Sándor. 
Dávid Isiván 

��;�� f;.
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Vas. Föoszt. 3. szakoszt. ; Kristály 
Anna ell., Szombathely Fft. Főn.;  
Köszler Ferenc felügy ••  Szolnok 
MAV Kórház és Rend. Int. ; Kun 
József músz. főell., Bp. Nyugati 
Músz. Kocsiszolg. Főn . ;  Kun Lász
lóné tölnt., Pécs TBFF ; Laczkó Pál 
mérnök főtan., Vas. Föoszt. 7. 
Szakoszt. ; Lányi Ervin műsz. fö
felUgy., Vas. Föoszt. 9. Szakaszt. ; 
László Józse! műsz. fföell., Székes
fehérvári vont. Főn. ; László La
josné eu., Dunakeszi Jj. ű. ; Lind
ner Józsefné főfeltigy ., Vas. Fö
oszt. Beruházási Fel ügy. ; Mácsik 
János íöell., Bátaszék Szertárvez. ; 
Makai Kalmán ell, Bp. Terézváro
si Pft. Főn. ; Márton József f6ell., 
Miskolc Jj. U. ; Mészáros Mária 
segédmunkás, Távközl. Fennt. 
Főn. ; Móricz Sándor főell., Debre
cen Jj. 0. ; Nagy Lajosné segéd
felvigy ., Dombóvár Pft. !főn. ; 
Nagy Piroska főtiszt, Győrszeme
re áll.; Nánási Zsigmond int., Uj
szász áll. ; Négyökrü Józsefné ell., 
szeged áll. ; Németh József főell., 
Szombathely Vont. Főn. ; Novák 
András föell., BBFF; Novák János 
ell., Murakeresztűr áll. ; Olajos 
Andor rn!isz. főell.. Bp. Ferenc
város Vont. Főn. ; Ozsváth Sándor 
felvigy ., Mátészalka Pft. Fön. ; 
ösz Jánosné segédmunkás, Mis
kolc �p„ Főn.; Papp Ferenc m. 
föfelügy„ Bp. TB€F ; Papp Gyula 
segédtelvigy„ Mátészalka áll, ; 
Papp István fcSeJL, €szaki Jj. O. ; 
Patkó T. Illés telvigy., Bp. Ferenc
város Pfl. Fön. ; Patyi Józsefné 
ell., Veszprém Pit. Főn. ; Pintér 
Gézáné ell., Kiskunhalasi Pft. 
Főn. ; Rácz István ell., MA V Kité
rőgyártó 0, Gyöngyös; Rentka 
Emília Ed:it főtiszt, Fényeslitke 
rend. pu., Rontó Imre fóint., Izsák 
áll.; Rózsavölgyi Ferenc főell., 
szentes Vont. Főn . ;  Sényi Lajos 
fóell., Gutorfölde áll.; Sikur Mi
hály felvigy., Bp. Krlsztinav. Pft. 
Flln. ; Szabó �za f6felügy„ sze
ged lg., Szabó Jánosné fllfelügy ., 
vas. Főoszt. 6. Szakoszt. ; Szalai 
Istvánné ell., Székesfehérvár Pft. 
F6n. ; Szalma László töell.. Szeged 
TBFF; Szántó Istvánné fófelUgy ., 

vas. Főoszt. Nemzetközi Oszt. ; 
Szántó József segédfelv!gy., Rá
mán Kató szertárfőn. ; Szécsényi 
István felvigy .• Kőbánya-teher áll. ; 
szollár József telvigy., Nagykani
zsa álL ; Szőke Károly Int., Bp. 
;g. ; Szöl!ösi József f6felügy ., Vác 

Amíg a vasutak megszülettek . . .  
Az Angliában keletkezett 

„vasúbláz" csakhamar elérte 
hazánkat is. A „na.gy parlag"
ot, a magyar társadalmi vi
sronyokat jól ismerő Széche
nyi István - Wesselényi tár
saságában - 1832-ben sze
mélyesen is megtekintette az 
új csodát, a LiverpooL-Man
cheste-r közti vasutat. Az el
ragadtatás hangján irt és be
szélt róla: 

„Megrendítő látvány, ha 
szorosan mellettünk halad egy 
vonat, ördögi erővel ragad 
mindent magával. Meg va
gyok győződve, hogy néhány 
év multán tökélyre viszik . . .  " 

Széchenyi és Kossuth egy
mást emésztő vitái nagy iro
dalmat képemek., amelyet 
igen érdekes tanulmányozni. 
Jóllehet a céljuk azonos volt, 
de azt különbözőként akarták 
elérni. Széchenyi, aki már ko
rábban is annyi nagy ügyet 
szerveirett, talán (?) a kezde
ményezks elsőbbségét is fél
tette Kossuthtól. Mondta Is 
a Kossuth javaslatát tárgyaló, 
a Fiume felé irányuló vasúti 
összeköttetéssel kapcsolatos 
egyik megbeszélése:1 : ,,Ez az 

ember mindenben megelőz, 
cixikhogy elvegye előlem az 

iniciatíva dicsőségét." 
�chenyi különben Pest

Budáról k.ündulva képzelte el 
a vasútépítést Győr-Bécs, 
majd Győr-Trieszt felé, Kos
suth viszont a tengerrel, az 
Adriával akart legelsőként 
vasúti össz,eköttetést teremte-

ni. Ennek kapcsán hang:wtt el 
híres mondása: ,,Tengerhez 
magyar!11 

Az ellentábor Kossuth sza
vait kiforgatta, érzelmileg fél
remagyarázta olyképpen, hogy 
Kossuth a „lovas nemzetet" 
vízre parancsolja. De ezzel 
Kossuth Lajos kizárólag a 
tengerhez vezető vasúti kaP
csolatra gondolt, mégpedig 
�rt, mert az utak Magyar
országról a távoli országokba 
mind Ausztrián keresztül ve
zettek. Azon az Ausztrián, 
amely minden magyar érde
ket szolgáló törekvést meg
akadályowtt. 

Kossuth az 1843. évi ország
gyűlést megelőzően „Miként 
lehet Magyarhon legterméke
nyebb vidékeit az Adriai ten
gerreL legcélszerűbben össze
kötni?" cúnmel, egy tervet és 
költségvetést tett közzé a Pes
ti Hírlapban: 

,,Higyjük el. egy Pest-fiu
mei vasút hasznát a Szi
lágyság, sőt még a priszkópi 
rusznyák is megérzi. Trieszt
nek a bécsi vasút ált.aL néL
külünk is van jövendője, de 
nekünk Fiume nélküL önálló 
nemzeti kereskedésí jöven
dőnk nincs, ezért hát az Is
ten őrizzen, hogy Dunánktól 
Trieszthez, s nem Fiuméhez 
építsünk vasut.at". - írta a 
többi között. 

Széchenyi ezzel szemben azt 
vallotta. hogy Triesztet nem 
lehet kizárni az építésből, 
mert az Bécs haragját vonja 

maga után. A Jelenkor cfmú 
újság hasábjain i.S ezt fejte
gette: 

„Isten látja lelkemet, én e 

kapcsolati viszonyban Auszt
riávaL szerelmes nem vagyok, 
de az elutasíthatatlan szük
ségesség és g,eographiai hely
zetünk az egyedüli kapcsolat, 
melyben még létezhetünk 
nemzetiségünk veszélyezteté
sén kfoül. Vegyes házassá
gunkban folyvást veszekedő 
feLek voltunk, eleddi.gi együtt
létünk: - harc és háború. 
Okos ember, ha már olyan 
helyzetbe jutott, meLyen vál
toztatni nem bír, modus vi
vendit keres, a felek külön 
váLnak asztaLtól és ágytól. de 
együtt maradva megmentik a 

családot a PW/Ztulástól . . .  " 
Kossuth arra törekedett, 

hogy az Országgyűlés elfo
gadja a Vukovár-Fiume kö
zött államköltségen építendő 
vasút tervét. trdekesek annak 
záró sorai : .,Ha jel.en kérelem 
pártolást nem nyerne, az alá
írók készek a i-asutat orszá
gosan biztosított jövedeLem 
kikötése mellett, részvénytár
saságilag felépíteni." 

Mint látható, Kossuth any
nyira hLtt a tengerhez vezető 
és Ausztriától függetlennek re
mélt vasút megvalósításában, 
hogy még az általa javasolt 
,,státusjog" -ot is feladva, gróf 
Pejacsevics, gróf Khun, gróf 
ELtz és más pénzhatalmassá
golc1-al is szövetkezett annak 
érdek.ében. 

Széchenyi t;ovább ellenke
z.ett: 

„OLyan lapos téren, hol a 
lakosok legnagyobb része 
marhatartásból él, könnyen 
indíthatnak háborút a vasút 
ellen és főképp eleinte, ami
kor ingyen fognak fuvarozni. 
a vasút semmit sem fog jö
vedelmezni. AttóL is l.ehet t.ar
tani, hogy majd felszedik a 

vasutat. Csak egy pár vásár 
alatt lesz járás-keLés, külön
ben nyugodni fog azon a 25 
mérföldnyi pályán a lokomo
tív. Egyébiránt épüLjön, ha
zudtoljanak m.eg a vállalko
zók. 11:n igen fogok örülni, ha 
Pesten egy derék pályaudva-r 
támadand és töltések az út
nak, ha nem is a gőzkocsik
nak - de Legalább a Duna 
kiömlése ellen fog szolgálni." 

Lám, nem ment könnyen a 
vasútépítés, amely nélkül rna1 
életünk el sem képzelhető. A 
vasútépítés két legnagyobb tá
mogatójának vitája azonban 
nem volt hiábavaló. Külön
ben tisztelték egymást. 

Mint tudjuk, Kossuth adta 
Széchenyinek a legjobb minő
sítést: ,,A Legnagyobb ma
gyar". Széchenyi viszont 
Tassner Ant.al titkárhoz irt, 
későbbi magánlevelében a 
többi között ezt írta : ,,ts én, 
aki mindent összpontosítottam 
a Kaszinóért és a lóversenye
kért és mindent megakadá
lyoztam, amit mások akartak, 
mint pél,dául a fiumei vasutat, 
ami pedig a Legokosabb volt, 
amit emberi agy valaha ki
gondolt • . •  " 

Gergely Jó:zsef 
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„Rangjuk emberi magatartásukkal 
válik igazán . ranggá" 

Dr. Mészáros Károly miniszterhelyettes avatóbeszéde 

A vasutasnap egyik legszebb feledjék, hogv rangjuk, ame
mozza.nata, a tisz avatás, az !vet most viselnek először a _ 
idén az esemény esunei je- végrehajtó szolgálatban, csak 
lentóségéhez és ünnepi külső- emberi magatartásukkal válik 
ségeihez különösen illó kör- igazán ra.nggá . • . A vezetői 
nyezetben, a Szónyi úti sport- tekintély mértékét és minösé
telepen ment végbe. gét elsÖ6orban az S?.abja meg, 

A pá?.siton fölsorakozó UJ hogy tud-e a vezető jó mun
tisztek fegyelmezett, katonás kahelyi légkört teremteni . . .  
oszlopai, a föllobogózott lelá- A miniszterhelyettes ezután 
tón az elnökség páholya, két arról beszélt, hogy a vasúti 
oldalán a padsorokat megtöl- munka nem könnyO, de akik 
tó családtagok. hozzátartozók, ezt választották élethivatásuk
barátok, Ismerősök tarka so- nak, sok szépséget örömet ta
kasága, a kellemes nyári dél- lálhatnak munkáj�kban át
után fák és virágok között : .  érezve, hogy a vasút �d
különlege,; hangulatot adott szere táplálja az ország, a 
az ünnepségnek. népgazdaság vérkeringését. A 

Dr. Kun Dezső, a MÁV magyar vasút kelet és nvuga.t, 
Tisztképző Intézet Igazgatója észak és dél felé fontos sze
fogadta a stadionba érkező dr. repet tölt be az országok és 
Mészá.ros Károly miniszterhe- világrészek közötti forgalom 
lyettest. a MA V vezérigazgató- lebonyolításában is. Ennek 
ját, aki ellépett a felavatandó folytán a vasútnak nemcsak 

Dr. Mészáros Károly 
1921-1973 

Mély megrendilléssel közöljük, hogy dr. l\fészáros Károly miniszterhelyettes, a MAV 
vezérigazgat.ója július 13-án, 52 éves korában szívinfarktus következtében váratlanul el• 
hunyt, Távozásával a magyar közlekedésügyet rendkívüli veszteség érte. Temetéséröl ké
söbb intézkedünk. 
A Közlekedés- és Postaügyi MJnisztérium A Magyar Allamvasntak Vezérlga:zgaiósága 

ebben a minőségben a MA7 
vezérigazgatójának nevezték 
ki. Közreműködött a. közlek,::
déspolitikai koncepció készi• 

A t.'<lSUtasnap központi ün
nepségein még mindenütt ott 
láttuk. Július 6-án, a vezetöi 
értekezleten, miközbm elis
meréssel beszélt a va•út első 
félévi eredményeirót, arrn 
hívta fel közvetlen munka
társait, hogy a második fél
évben is kövessenek el min
dent a népgazdasá.g szállíui.si 
i,génveinek maradéktal<m ki· 
elégitése érdekében. :Jélv.tán 
új vasúti tiszteket a:,atott a 
BVSC Szónyi titi Sporrtelepén. 
Másnap, szombaton dilelótt a 
Nyugati pályaudt·ar Utasellá
tó éttermében a Kivá!ó 1·asu• 
tas kitüntetések átadása al
kalmából rendezett ünnep�
gzn megnyitójában elismerE'S• 
sel beszélt a t·asutasok, köz
tük a legjobbak példás helyt· 
állásáról. 

lomra. olv jellemző ember
centrikus szemléletet. S nem
csak hirdette, meg is követel
te, hogy a rezetés minden 
szintjén ennek szellemében 
tevékenvkedjenelc. 

tésében, a vasú.ti törvenv 
megalkotásában és • vé,,• 
rehajtá.sának megszervezésé. 
ben. A minisztériumban szer
zett tapasztalatokat és ismere
teket vezérigazgatói beosztá• 
sában is jól hasznosította. A 
központi akarat érvénvesítésé• 
nek biztosítása mellett je/P.n• 
tósen növelte a. vasú.tigazgató
ságok, s azok vezetőinek ha
táskörét, felelösségét. 

Fáradhatatlan tevékenységé
ért számos kitüntetést kapott, 
köztük a. Munka trdemrend 
aranv fokozata, a Haza Szol
gálatáért trdemérem aran11 
fokozata, a. Magyar Munka 
Erdemérem, Munkaérdemrend 
kormány kitüntetéseket. új tisztek sorfala előtt és fo- múltja, hanem jövője is van, A tisztavatá záróaktusa: 

gadta tis.ztelgésüket. és ez a jövő a fiatal szakem- zászlószalagozás 

A 1.•asutasnapot köv�t,j hét
főn este a Rádió aclásáhan 

a milliók hallották ha,,gjút, Mészáros Károly 1921-ben, 
Pápán, munkáscsalá.dban szü
letett. Családi hagyományokat 
folvta.tva a szerszám- é, gép
lakatos szakmát ta-nult(i. A 
felszabadulásig ebben a szak· 
mában dolgozott. 1945 után 
konstruktőr lett a. Csepeli WM 
gvárban. 1951-ben gépészuér
nöki diplomát szerzett. Egy év 
múlva. a Csepel Autógyár fó· 
technológusa, majd 1953-tól a 
vállalat igazgatója. Ebben a 

beosztásában .,ok új gvárt6s• 
technológia. alkalmazása. és 
magvarországi bevezetése fú· 
zódik a. nevéhez. 1961-ben 'l.e· 
lvezték a Közlekedés- és Pos• 
taügyi Minisztériumba., előbb 
a Közlekedéspolitikai Fóe>SZ• 
tálV uezetője, majd 1968-tól 
miniszterhelyettes, 1910-töl 

1945 óta tagja volt a. párt• 
nak. A közéleti és társadalmi 
tevékenységben mindig az 

élen haladt. Példás családi 
életet élt, két gyermeke fel
neveléséről nagv szeretettel 
gondoskodott. Tele volt ter• 
vekkel, melvek megvalósításá
ban a kérlelhetetlen halál 
megakadályozta. 

Harsonák jelezték az ün- herek
„ 

é;Yény�ülésének, bo!• 
nepség kezdetét. A tisztképzó dogulasanak IS perspektívat 
igazgatója köszöntötte dr. Mé- ad. 
,záros Károly m.iniszterhe- Ezután így folytatta a rru-
lyettest, Szabó Antalt, a Vas- niszterhelyettes :  
utasok Szakszervezete fótitká- - Ennek az ünnepnek pei 
rát, az elnök,;ég többi tagját, ceiben is vonalháló7.atunkon 
a vasút Yezetőit. a tömegszer- .az utasok tömegei, megrakott 
ve-zetek képviselőit, Ya!amint kocsik ezrei tartanak úticéljult 
az avatásra felsorakozott tisz- felé. Nincs a napnak olyan 
teket és hozzátartozóikat. Ez- pillanata, amikor ne állnának 
után jelentette a mini«zterhe- a vasutasok tízezrei a munka 
lyettesnek, hogy 246 tij rasutas posztján, Tiszti szolgálatukban 
tiszt vár auatásra. Valameny- önöknek is mindig az Zebeg
nyien képesíté nyertek a fel- jen a. szemük előtt, hogy a.z 
építményi és híd. Illetve ma- utasokat jól, biztonságosan, fe
gasépítményi tagoznton, a gyelmezetten kiszolgálják, 4Z 
mozdonyszolgálati-mühelyi ta- áruszállítást pedig gvorsan, 
gozaton, a forgalmi és a ke- gondosan, gazdaságo.oan, a fu
reskedelmi tagozaton. varoztotók megelégedésére 

lyettesnek mind a 246 felava
tott tiszt által aláírt :fogada
lomkönyvet. 

A Tlsz képzó IntéZPt zá ·z. 
lajának szalagozása követke
zett ezután. Az egyes szak
ágak, inté�nyek, társadalmi 
szervek szalagjaival díszített 
zászlót a végzett hallgatók ne
vében Csomó István adta át 
az 1973-74-es évfolvam meg
bízottjának, Róz.•a Istvánnak. 

Az avatási ünnepség a tiszti 
egységek diszrnenetével ért 
véget. 

Szász Ferenc 

amikor II vezérígazgató.�ágon 
megtartott sajtókonfe,·encián 
a tőle megszokott nyíltsággal 
1-álaszolt az újságírók és a te
lefonon jelentkezett rádió
hallgatók kérdéseire. Az a.lást 
kö·vetó éjs?aka rosszul érezte 
magát és a. MAV Kór•1n.,ha 
került. ahol pénteken délben 
megszünt dobogni a szíve. 

Megrendülten fogadtuk a 
hírt: dr. Mészáros Károly h�
lott. Olyan 1.·ezetóegyéniség 
tá.vozott el közülünk, akinél a. 

magas képzettség nemcsak 
ga::.dog élettapasztalattal, ha
nem nagvfokú emberséggel iS 
párosult. Szinte nem v'>!t 
olvan értekezlet, ünnepsJg, 
ahol mint szónok ne hirdJtte 
volna a szocialísta. társada-

Most gvászol a. vasút, és a 
vasutasok nagy családján ki• 
vül mindenki, aki Mészáros 
Károlvt ismerte, becsülte é& 
szerette. Korai halálával olyan 
embertől kell búcsúznunk, a.ki 
nagyon sokat és az utóbbi 
években különösen eredmé
nyesen fáradozott a magyar 
közlekedés ügvéért, a magya.7 
vasútért, a vasutasokért é., a.i 
utasokért egyaránt. 

Huszonegyen tiszti, száz- szerrezzék. A:r. utóbbi évek- -------------------------------------------------------
harmincketten fótis2lti. hatvan- ben sok előrehaladás történt 
hatan intézói. husmnketten fó- ezeknf!k a követelményeknek 
intézői kineve7.ést kaptak, a teljesíté<ében. Példa erre az 
mOhelvt =at Idősebb hall- elműlt félév ill. amikor .<7.lnte 
gatói közül pedig egyet fel- ő.szi csúcsforgalmi feladatokat 
tigye16vé. kettő fófelü,n·elóvé sikerült teljesíteni. Tovább ja
neveztek ki. A GYSEV vezér- vult a munka minósége a sze
igazgatója két hallgatót fó ísz- mély-s7.állításban is. A vasuta
ti kinevezésben rész(!l;(tett. Ta- sok udvariasabbak lettek, az 
nulmán}1 eredményeik, tár- utasok pedig elégedettebbek. 
sadalml munkában tanúsított De ez még mindig nem elég. 
helytállásuk, fegyelmezett ma- To�•ább kell javttani a. aze
gatartásuk alapján valameny- mélvszállítási szolgáltatás mi
nyien méltóak a va«út veze- nóségét. Az új vasúti tisztekre 
tóinek bi?.almára. Ezért fel• ebben is példamutatás vár. 
kérte a minis7.lerhelye test, Végezetül elismeréssel 112ólt 
hogy ünnepi besztidével avassa a miniszterhelyettes arról a 
6ket vasúti tlsztch-ké. másfél évről, am1t az új tisz-

Dr. Mészáros Károly mi- tek szorgalmas tanulá�aJ töl
:Jaiszterhelyettes, a MA V ve:zér- töttek a tisztképzón. Hangsú-

Az újonnan avatott tisztek fogadalmat tesznek 

igazgatója avatób,:szédének 
bevezető szavaiban utalt arra : 
23 esztendeje nemes hagyo
mány, hogy a vasút új tiszt
jeit a vasutasnapon avatják 
fel. Hagyomány az is, hogy 
Ilyenkor „útravalóval" látják 
el óket. 

- útravalónak ezúttal el
sősorban azt adom önöknek -
mondotta többek közótt , 
hogy beosztottjaikat tekintsék 
egyenrangú embernek, irá
nyító és vezető munkájukban 
kövessék az emberközpontos 
gyakorlatot. A beosztottjaik
kal való érintkezésben leg
főbb szempontjuk a személyi
ség tiszteletben tartása, a 
mu!'lkqtársak iránt érzett bi
zalom !egy,.,, ugyanakkor kö
veteljék meg munkakörü1<ben 
mlnd„nkitól a legteljesebb fe
lelő.ssége-t. a lel!"'zlgorúbb fe
gyelmet. Egy pillanatra sem 

lyozta azonban, hogy nemcsak 
óket illeti dicséret jó mun
kájukért, hanem köszönet jár 
tanáraiknak, neveióiknek, hoz
zátartozóiknak is, akik segí
tették őket jó tanulmányi 
eredményeik elérésében. 

A miniszterhelyettes legvé
gül kijelentette: 

- Bízunk abban. hogy az 

új tisztek rendelkeznek mind
azokkal az előfeltételekkel, 
amelvek szükségesek a jó 
munkához. A vasút vezetó tes
tületének nevében jövóbelt 
munkájukhoz sok sikert kív4-
nok, s ezennel önöket állam
vasúti tisztekké avatom. 

Az új tisztek ezután letet
ték a fogadalmat. A fogada• 
lom elhangzísa után Zlatnvik 
Ferenc, az évfolyam KISZ
titkára átadta a miniszterhe-

A fiilöpszóllósi barakk helyett A BECSÜLETESSÉG 

PÉLDÁJA 

korszerű felvételi épület Jó néhány hete már annak, 
hogy egyik utazásom alkalmá
val a kezdeti izgalom és ide
geskedés után kellemes esa• 
lódás ért, s az.óta is kös:z;önet
tel és hálával gondolok azok
ra a vasutasokra, akiknek be
csületessége példaként áll 
mindnyájunk előtt. 

Lapunk legutóbbi számának 
elsó oldalán képet közoltünk 
Fülöpszállas vasútállomás új 
felvételi épületéről A létesít
mény átadása nemcsak a �
gedi vasútigazgatóság, hanem 
Bács-Kiskun megye, azon belül 
a csaknem 850 éves Fülijipszál
lás község életében is jelen tós 
esemény volt a XXIII. vas
utasnap elóestején. 

Fülöpszállás vasútállomás 
az országos törzshálózat ré
szét képező Budapest-Kele
bia nemzetközi tranzit-vasút
vonal egyik elágazá. l pontja, 
Bács-l{jskun megye lakossá
gának szempontjából pedig 
fontos vasúti-közúti csomó
pont. 

Kisóllomósból 
pólyaudvur lelt 

A regi felvételi épületet 
1884-ben létesítették, majd az 
onnan kiágazó Fülöpszállás
Kecskemét regionális öss;wkö
tó vonalat 1895-ben helyezték 
üzembe, tizenhárom évvel a 
fővonal megnyitása után. Az 
állomás vágányzatát és felvé
teli épületét a II. világháború 
végén a visszavonuló német 
csapatok felrobbantották. A 
vágányzatot a vasút dolgozói 
még 1944-ben helyreállították, 
míg az állomás épületének 
újáépitésére anyagi eszközök 
hiánya miatt hosszú Ideig 
nem kerülhetett sor. Csupán 
egy földszintes fabara.kkban 
üzemelt ez ideig a forgalmi 
iroda, illetve ott kaptak he
lvett az üzemvitelhez nélkü
lözhetetlen vasúti szervek. Az 
utasellátó sz.olgáltatásainak 
igénybevételére egy külön fa
bódét építettek. 

A:r. utóbbi évtizedben jelen
tős erőfeszítések történtek a 
vasút fejlesztésére, s e nagy 
munka részeként 1965-ben a 
Budapest-Kelebia vasútvonal 

átépítésére Is sor került. Ez a 

korszerűsítés érintette Fülöp
száUá.s á,llomást is, amely a 
korábbi 3 vágányú állomásból 
- a megnövekedett szállítási 
Igényeknek megfelelően 
hétvágánvú pálvaudvarrá fej
lódött. Jellemző, hogy az utób
bi 10 évben Fülöpszállás sze
mélvforgalma kétszeresére, 
kocsirakománvtl áruforgalma 
háromszorosára. nőtt. Emellett 
jelentős az átmen6 személy
és teheráru-forgalom is. 

A lenekel 
a MÁVTI készítette 

A:r. elkészült épület terveit 
a szegedi Igazgatóság 1967· 
ben rendelte meg a MAV Ter
vező Intézettől. A kivitelezést 
1969-ben kezdte meg a Kiskő
rösi Vegyesipari és Ép!tó Szö-

A:r. épület belsejét mozaik-, 
márvány- és PVC-lapokkal 
burkolták. 

Együll ünnepeltek 
Az átadási ünnepséget jú

lius 5-én délelőtt tartották. 
Acsai Mihálv, a vasutas-.szak
szervezet' szegedi területi bi
zottságának titkára köswntöt
te Fülöpszállá.s község lakóit, 
a jelenlevő vendégeket, köz
tük dr. Gajdócsi István or• 
szággyűlési képviselőt, a Bács
Kiskun megyei Ta:1.ács vb-el
nökét, dr. Matus Lászlót, az 
MSZMP Bács-Kiskun megyei 
Bizottságának osztályvezetőjét, 
a vasúti főosztály és az épít
kezésben részt vevó vállalatok 
képviselőit, nem utolsósorban 
az állomás dolgozóit. Ezután 
Kiss Károlv vasútigazgató 
tartott avatóbeszédet, és ki
tüntetéseket, jutalmakat adott 
át a beruházásban kiváló 
munkát végzett dolgozóknak. 

A Szentesről Budapest!c 
közlekedő 7711. számú sze-
mélyvonatra szálltam fel Mo
nori erdő megállóhelyen, és 
Vecsés-kertekaljáig utaztam. 
május elsején. Csak későhb 
vettem észre, hogy kézitás'ká
mat - benne összes lrat.orrud 
és 520 forint  készpénzemet -
a vonaton felejtettem. 

Ezúton mondok köszönetet 
ismeretlenül a jegyvizsgáló
nak, a becsületes megtaláló
nak, amiért a táskámat visz.
szajuttatták. 

Kádár Miklósné, 
az Északi járműjavító 

dolgozója 
vetkezet. Az épitke7.ésben al- 1-------------------------
vállalkozóként részt vettek a 
Bács-Kiskun megyei ll:PSZER, 
a Dél Bács-megyei Vízmű, a 
Dll:MAsZ nagykőrösi és az 
Utasellátó budapesti kirendelt
sége, valamint a MAV TBFF 
szeged-rókusi építésV€zetósége. 
Az építési költség 13,5 millió 
forintot tett ki. 

Az új, egyemeletes, közpon
nos alapterületének nagysága 
958 négyzetméter, köbtartal
ti fűtéses állomásépület hasz
ma 5335 légköbméter. A föld
szinten van az utascsarnok, 
váróterem, személy- és 
poggyászpénztár, forgalmi 
Iroda, távlrda, átmenesztóhe
lyiség, az állomástónökl iro
da, irattár. anyagraktár, akku
mulátortöltő helyiség, a köz
ponti fütést ellátó kazánház, 
mosdó az utasoknak, és itt 
kaptak helyet az Utasellátó, a 
rendőrség, a posta helyiségei . 
Az emeleten találhatók a férfi 
és nól laktanya szobái, a vo
natkísérők vár,íhelyiségel. a 
vendégszoba, a férfi és nói 
mosdó. ezenkívü: két szolgála.
ti lakás. 

Moszkvai vasutasok küldöttsége 

a miskolci iárműiavítóban 
Kedves vendégeket fogadtak 

június 29-én a miskolci jár
műjavító dolgozói, majd aznap 
délután barátsági nagygyO
lést rendezett tiszteletükre a 
Magyar-Szovjet Baráti Tár
saság tagcsoportja. 

Kik voltak, honnan érkez
tek ezek a vendégek? 

A moszkvai járműjavítóból, 
vagyis abból az üzemból, 
amellyel immár öt esztendeje 
tartanak mind szorosabbá vá
ló kapcsolatot a miskolciak. A 
tizenöt főnyi küldöttséget Tyi
rin Szemjon Gabrilovics. a 
Moszkva-Kurszk vasúti cso
mópont szakszervezeti bizott
ságának titkára vezette. s a 
nagygyOlésen ő adta át Varga 
Zoltánnak, a JánnOjavító igaz
gatójának a moszkvaiak aján
dékát: egy Lenin-szobrot. 
Egyébként a látogatás is a leg
magasztosabb lenini elvek je
gyében történt: a mindennapi 
munka tökéletesítése érdeké-

ben cserélték ki tapasztalatai
kat a két testvérüzem dolgo
zói. 

A vendégek megtekintették 
a miskolci kocsijavító csarno
kokat, azok berendezéseit, 
majd a szakszervezeti klubban 
filmbemutatón vettek részt. 
Este - 120 miskolci dolgozó 
részvételével - baráti hangu
latú vacsorán folytatódott az 
ismerkedés és az eszmecsere, 
miközben véglegessé vált az a 
korábban elhatározott szándék. 
hozy augusztusban a miskol
ciak tizenöt tagú delegációja 
Moszkvában viszonozza a láto
gatást. 

ll:rdemes megjegyezni, hogy 
a miskolci küldöttség tagjai 
között ott lesz Szanvt István, 
a megmunkáló osztály dolgozó
ja Is, aki a Szovjetunió meg
alakulásának 50. évfordulójára 
rendezett szellemi vetélkedő 
győztese lett. 

Pál István 
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A HARMÓNIA BRIGÁD 
Egyenruha 27 változatban 

,,Dolgozni csak pontosan szépen, 
ahogy a csillag megy az égen 
úgy 6rdemea.u 

(József Attila) 

Idézet kwánkozott ide, nogy 
méltóképpen tudjam szavakba 
foglalni azt a 'Ilagyszerú mun
kát, llelytá]]ást, amit a MAV 
Adatfeldolgozási Fónökség 1. 
sz. üzemében múködó Harmó
nia szocialista brigád tagjai 
végeznek. Az összhangot már 
az elnevezés is példázza, még
is önkéntelenül adódi,k a kér
dés: miért éppen Harmónia? 
Nem késnek a válasszal, tud
já:k azt jól a brigá<:l tagjai, 
honnan a név eredete. 

Jó kis kollektíva 

- Hét évvel ezelótt, amikor 
megalakultunk - mondják a 
törzstagok - jó kis kollektíva 
voltunk. Szerettük, segítettük 
egymást, bizalom, megértés 
volt közöttünk. Nem is lehe
tett más brigádunk ;ellemző;e, 
mint összhang - harmónia. 

Az alakulás óta sok minden 
megváltozott. Egy azonban ma
radt: a harmónia. 1966 óta a 
brigád minden évben kapott 
valamilyen kitüntetést. Az elis
merésért következetesen meg 
kellett dolgozni. Kezdetben 
ro=abb, nehezebb körülmé
nyek kooött, ma már megfele
lő munkahelyi feltételek mel
lett. 

A hatvanas években fő oéJ. a 
termelés növelése, ennek meg
felelően a mennyiségi vállalás 
volt. Ma már a minőségi mun
ka az elsődleges. S amikor a 
mennyiség mellett egyre job
ban előtérbe kerü1t a pontos, 
szép munka, a brigád asszo
nyai, lányai ugyanúgy helytáll
tak. Az átlagos billentyűleütés 
a gépi adatfeldolgozó rend
szerben 10 ezer lyuk/óra. ők 
1972-ben jelentősen meghalad
ták e-Lt, 15 137 lyuk/órát értek 
el. 

Mint ahogy az egységes egész 
részek!ból tev6dik össze, úgy 
természetes az is, hogy a bri
gád tagjainak külön-ikülön 
munkája adja az együttes 
eredményt. Nyolcain vannak 
ö,sgzesen - tizen kezdték ala
kuláskor - Ismerik már a 
munkafolyamat minden forté
lyát. Tudnak a géppel bánni, a 
kártyákból olvasni, a számok 
mögött dolgos embereket lát
ni. Megtanulták: a hibátlan 
munka nemcsak saját érdekük, 
hanem a vasút egészének valós 
gazdasági helyzetét, bevételét, 
kiadását tükrözi, összegeZli. 

Szeretik munkájukat 

Machula Gábor szb-titkár 
mondja: 

- A főnökség 57 szoci.a.lista 
brigádja évente mintegy 36 
millió bizonvlatot dolgoz fel. 
Ez a munka nagv fiwelmet 
igénvel, mert az okmán11ok ol
vashatósága sok esetben nehéz
kes. A gépek mellett ülő dol
gozó nőkön múlik, hogy a bi
zonylattömegekból milyen vég
termék kerül ki. 

A dicséret a többi kollektí
vát is, de mindenekelőtt a 
Harmónia brigádot illeti. Kö
zülük például Kovács Lászlóné 
10 év óta dolgozik a gépen. A 
hosszú évek alatt olyan gya
korlatra tett szert, amely ki
emelkedő teljesítmény elérését 
eredményezte. A múlt eszten
dőben 14 063 lyuk/óra átlagot 
ért el egy ezrelékes hibaszá
zalékkal, amely szinte a mini
mumot jelenti. Amikor azt 
kérdezem, milyen módszerrel 
érte el teljesítményét, határo
zott, gyors választ kapok: 

- Figyelemre, türelemre van 
itt szükség. no meg nagy gya
korlatra. Ennyi az egész. 

- Semmi több? - kérde-z
ném rögtön, de Kakuk Péter
né, a Harmónia brigád veze
tője megelőz: 

- Szeretni is kell azt, amit 
csinálunk - mondja -, mert 
könnyebb szívvel-lélekkel vé
gezni a munkát, mint gépiesen, 
mechanikusan. 

A gépek, amelyeken dolgoz
nak. tudnak jó barátok, segí
tőtársak lenni, de könyörtelen 
ellenőrök Is. Kimutatják a 
pontos munkát, de jeleznek a 
rosszul, figyelmetlenül beütött 
tételeknél. :E:rzékelnek, mérnek 
mindent. Megbízható társak. S 
ha megfelelően uralkodik raj
tuk a sok asszonyi kéz, csodá
latos eredményt rögzítenek. 
Ebben a munkában ért el 
17 293 lyuk/óra átlagot Szalai 

Miklósné a múlt esztendőben. 
Hibaszázaléka két ezrelék volt. 
(Az évi vállalásban hat ezre
lék alatti hibaszázalék szere
pel.) 

Honnan az erő ? 
A nök munkája, helytállása 

azonban nemcsak a gépekre 
korlátozódik. Részt vállalnak a 
főnökség szervezeti életéből, 
társadalmi tennivalóiból is. 
Szinte érthetetlen, honnan az 
eró, családot ellátó, gyermeket 
nevelő anyák esetében arra, 
hogy mások problémáival, köz
ügyekkel is foglalkozzanak. S 
mindemellett szakmai, állami 
oktatásban vesznek reszt, ké
pezik magukat. Akarna-k, mer
nek - vállalnak. És bizonyíta
nak. Saját példájukkal mutat
ják meg, hogy kiérdemlik a 
fokozottabb gondoskodást, 
megbecsülést, amely a pártha
tározat nyomán a főnökség 
feladata is. 

Kakuk Péterné szakszerve
zeti bizalmi, munkavédelmi fe
lelós. Most érettségizik. A vizs
gákra való felkészülés kellős 
közepén már azt tervezi, hogy 
őszre programozói tanfolyamra 
megy. 

Kovács Lászlóné a múlt év
ben érettségizett, kitűnó ered
ménnyel. Jelenleg a szakmai 
tanfolyam kétéves anyagát sű
ríti egy esztendóbe - enge
déHyel.. Emellett szal=erve
zeti politikai oktatást vezet, 
tagja a társadalombiztositási 
tanács segélyezési albizottságá
nak. 

Rendszeres társadalmi mun
kát végez dr. Petyus Gyuláné, 
Szalai Miklósné. Németh Fe
rencné, Weisz Teréz, P. Szabó 
Sándorné, Gyarmati Béláné is. 
Valamennyien részesültek már 
,,kiváló dolgozó" kitüntetésben. 

Kevés szolgálati hely rendel
kezik olyan sajátossággal, hogy 
terveit, feladatait jobbára nők 
hajtják végre. Az Adatfeldol
gozó Főnökség 83 százaléka nő, 
ebből is sok a loismama, a 
helyettesitéssel, gyermekneve
léssel, betegséggel járó p,-oblé
ma. 

Nincs munkaerőhiány 

A nők áldozatos, lelkiisme
retes munkája azonban nem 
marad viszonzatlanul. Munka
helyi körülményeik klfogásta• 
la.nok, rendezettek. Láttam szá. 
ra.z, világos géptermet, amely
ben katonás fegyelemmel sora
koznak a gépek. Hallottam jel
legzetes, monoton zúgásukat 
munka közben. Megtekintet
tem az ebédJlőt, öltözőt. Min
denütt hűtőgép. Voltam a kul
túrteremben is, amelynek ízlé-

ses, sz,ép berendezése 5Zl.nte 
csábított: maradjak még. 

A szakszervezeti bizottság 
titkára elmondta, hogy látoga
tott hely a kultúrterem, klub
délutánokat, TIT-elóa<iásokat, 
ankétokat rendeznek. Van lab
darúgó-csapat, termésrzetjáró
:szakosztály, több mint negyven 
színházbérlet, s havonta egy
szer a brigádtagok rés:r.ére 
színház-, vagy egész brigádok
nak mozijegyet biztosíta."lak. 

Ami azonban még ennél is 
fontosabb, azt Machula. Gábor 
így fogalmazta meg: 

- A korábbi években mun
kaerőhiánnyal küszködtünk. 
Ma már ezt a gondot nem is
merjük. S ez annak a kedvező 
változásnak az eredménye, 
amelyet legjobban a régi 
törzstagok tudna:k lemérni. 
Jelentősen növekedett a- bére
zésük, nem ritka a 2700-2800 

forint havi kereset. S 1972. ok
tóber l-től áttértünk a 44 órás 
munkahétre is. A vezető be
osztású utánpótlást saját mun
kaerőinkból biztooítjuk, a ta
nulásra mindenkinek lehetősé
get adunk. 

:E:rthető tehát, mi ösztönzi a 
lányokat, asswnyokat arra, 
hogy nagy figyelmet igénylő, 
fizikai munkájuk mellett tár
sadalmi tevékenységet vállal
janak. továbbképzésben vegye
nek részt. 

Az szb-titkár értékelése 

Kölcsönös megbecsülés, bi• 
zalom jellemzi vezetók és be
osztottak egymáshoz való vi
szonyát, amelyet őszintén, egy
szerűen a brigádtársai nevé
ben Kovács Lászlóné így ön
tött szavakba: 

- Soha nem titkoljuk prob
lémáinkat. Tudjuk, tapasztal
;uk, how a főnökség mindent 
megtesz annak érdekében, 
hogy kérésünket - ha indo
kolt - teljesítse. 

Amikor Machula Gáborral 
a beszélgetést kezdtem, meg
mutatta azt az írást, melyet a 
brigádról a felsőbb szervek
nek küldött. Ez állt benne: 
,,Munkájuk értékét nöt•eli, 
hogy jelent6s részük család
anya, több gyermeket nevel. A 
kétmúszakos munkarend foko
zottabb fizikai igénybevételt 
jelent. E kedvez6tlen körülmé
nvek ellenére i!, termelési 
eredményük, társadalmi tet,é
kenységüle, szakmai és politi
kai önképzésük figvelemre 
méltó." 

Ez év áprilisban, a Harmó
nia szocialista brigád - a fő
nökség javaslata alapján - a 
MAV kiváló brigádja kitünte
tésben részesült. 

Megérdemelték. 

Pálinkás Katl 

Divatbemutató" a Vasúti Főosztálunn 
" 'J-. 

Tiszta gyapjú, könnyű szövet, finom posztó ♦ Rangjelzés a vállon, galléron, karon 

Szép és praktikus legyen! 

Két modell a bemutatott nól egyenruhák közlll 

A MÁV Vezérigazgatóság 
és a Vasutasok Szakszerveze
te július 4-én bemutatót ren
dezett az új típusú. i·asuta.s 
egyenruhák terveinek megis
mertetése céljából. A Vasúti 
Főosztály kultúrtermében ren
dezett bemutatón megjelent 
dr. Csanádi György közle-ke
dés- és postaügyi miniszter, 
dr. Mészáros Károly minisz
terhelyettes, a MA V vezér
igazgatója. Szabó Antal fótit
kár. dr. Móró Isteán, a VI. 
kerlileti Pártbizottság első tit
kára. Ott voltak. az anyagellá
tási szervek és a va�utas
szaks�erve7..et munkavédelmi, 
munkásellátásl szakemberei. a 
textilipari és a ruházati ipar 
képviselői. 

Az egyenruha megújítási 
ten·ének napirendre tű2lése: a 
szociális ellátás tökéletesíté
sének szándékáról tanúskodik. 
Nem titok ugyanis, hogy a 
vasutas dolgozók gyakran pa
naszkodnak a jelenlegi egyen
ruhákra. Különösen a nyári 
zubbonyok ellen sok a Júfo
gás, mert poliészter műszálas 
anyaguk nem eléggé szellős, 
ezért viselésük a nagy meleg
ben kényelmetlen. A mostani 
egyenruhák általában kevés
bé formatartók, gyűrődnek, fa-

zonjuk, szabásuk sem kielégí
tő. &ért a vezérigazgatóság 
és a szakszervezet együttes 
elhatározására az anyaggaz
dálkodási és -ellátási szak
osztály megbízta az Újpesti 
Gyapjúszöt•ógyárat, valamint 
a Bajai Finomposztógyárat a 
vasutas egyenruhák. új anya
gainak kidolgozásával, a Fő
városi Kézmúipari Vállalatot 
pedig az új férfi- és nől 
egyenruha.fazonok megtervezé
sével. 

Az újpesti gyár a Gyopár 
elnevez.ésú, tiszta gyapjú szö
vet söbétszürke és sötétkék 
változatát, a nyári ruhák 
anyagául pedig az ugyancsak 
tiszta gyapjú, Palladió nevű, 
könnyű szövetet ajánlotta az 
új egyenruhák megtervezésé
hez. Ezek a jó minóségú, szép 
sZÖvetek - a gyári „anya
könyv" szerint - forma.tartók, 
nem gyúrödnek, viselésük kel
lemes, és könnyen, jól tisz
títhatók. 

A bajai üzem ugyancsak 
jó minőségű sötétszürke és sö
tétkék gyapjú posztókat adott 
kipróbálásra, férfi- és női kö
pennyé való feldolgozás oél.
jából 

A Fővárosi Kézmwparl 
Vállalat tervező Iparművészei 
min.degyik anyagból többféle 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

nyakkendóve! viselendő, mo
dem vonalú kabátokat, bő
vebb és kevésbé bő, ugyan
csak modern vonalú nadrá
gokat. A női ruhák közt vol
tak szoknyás és nadrágos vál
tozatúak, hagyományos hosz
szúságú kosztüm.kabátok, sót 
derékig éró, rövid spencerek 
is. Mind a férfi-, mind a nói 
öltönyöket három- és négy
zsebes változatban Is bemutat
ták, egysoros vagy kétso.l'OII 
gombolással. 

Láthattuk a rangjelzés el
helyezésének különböző vál
tozatait, vállpánton, galléron. 
karon. Volt a modellek kömtt 
tényes rézgopibokkal tervezett 
zubbony, és akadt rejtett gom
bolású is. Többféle változat
ban tervezték a kabátokon az 
új MAV-emléma elhelyezését: 
a galléron, a karon, a zseben 
és a meb fölött. 

Az új típusú egyenruhák 
bemutatója tanulságos és 
hasznos volt. A swvetkollek
ciókból, a ruhaminták gazdag
ságából kitűnt: a MAV és a 
sza.kszervezet arra törek&zik, 
hogy az ú; egyenruha minden 
�•asutas dolgozónak megnyer
je tetszését, szép és praktikus 
legyen. 

--------------------------------------- változatban, összesen 27 fa
zonban dolgozták ki a téli és 
nyári egyenruhák, köpenyek 

A mintákból - a bemuta
tón leadott szavazatok figye
lembevételével - a vezérigaz
gatóság és a szakszervezet Il
letékese; (az esetleg szükséges 
módosítások végrehajtása 
után), előreláthatólag még az 
idén kiválasztják a legmegfe
lelőbbeket. S az új vasutas 
egyenruhákat a következő 
években fokozatosan vezetik 
be, aszerint, amint a régiek 
hordási idejének lejártával az 
új ruhára jogosultak megkap
ják járandóságukat. 

,,Mire az ember nyugdíjba megy ... " 
Nem fiatal ember már Dé

zsi Imre, csaknem három év
tizede szolgál becsülettel a 
MA V-náL Huszonhárom esz
tendővel ezelőtt Sarkadon te
lepe<iett le végleg, ki nem 
mondott hűséget fogadva: itt 
marad, amíg csak dolgozni 
tud. 

Pályamunkásként kezdte, 
mint sokan mások, az apja 
nyomdokain haladva. Akkori
ban ez még szinte az élet 
rendjéhez tartozott: hol kezd
;e az egyszerú vasutas fia, ha 
nem a síneknél, a krampácso
lók között. 

1954-ben elvégezte a pálya
őri tanfolyamot. azután pár 
lépcsővel feljebb lépett. Most 
már sok-sok éve jegykiadó őr 
a Sarkadi Cukorgyár megálló
helven. 

Egymást váltva négyen lát
ják el a szolgálatot: N11ikó 
János, Tóth Imre. Juhász Ká
rolv és ő. Ahogy illik, min
denhez értenek, amit képzett 
vasutasoktól a szolgálat köve
telhet. Pénztárt kezelnek, a 
forgalom irányításában részt 
vesznek, ugyanakkor a seprőt 
is kézbe ve52i1k, hogy csinos, 
tiszta legyen az iroda, a váró
terem., a peron és környéke. 

- Kilenc <!vvel ezelőtt ala
kttottunk egy szocialista bri
gádot, majd öt <!vig verse
n)leztiLnk a vállalások tel;esí-

téséért. Tóth Imre volt a bri
gádvezetőnk - mondja Dé7.sl 
Imre. - Megszereztük a bronz 
fokozatot /.s, de tovább nem 
;utottunk ..• 

Egy-szer a sorompó maradt 
nyitva a vonat előtt, egyszer 
meg az utolsó pillanatban 
eresztették le, így a kitűzött 
további célokat nem sikerült 
elérni, végül kedveszegetten 
feladták az önmagukkal foly
tatott tudatos és következetes 
küzdelmet. Azóta Is bánják, 
újra ke-zxlenék, most jobban 
csinálnák, de talán az sincs, 
aki buzdítsa, bátorítsa őket. A 
törődés, a jó szó sokat érne. 
Igaz, hogy az ellenőrzés cél
jából ide-Ide vetődő szolgálati 
feletteseknek az ilyesmi nem 
elóírt kötelességük. 

A jegykiadó őr nem pa'.lasz
kodik. Csak úgy, egyszerű 
tényként említi. hogy söbéte
dés után mindössze három 
lámpa ég a megállóhelyen: 
ew a névtáblát, egy a sorom
pót, egy a kijáratot világítja 
meg. Nincs szekrényük, pedig 
már három éve ígérték. úgy 
látszik, elfeledkeztek róla va
lahol. Kaptak viszont négyen 
egy lavort, s a messziről hor
dott vízzel abban mosakodhat
nak. 

- Régen sok minden ennél 
is rosszabb volt, s azt is meg 

\' 

Dézsi Imre 

lehetett szokni. Azóta lénye
gesen jobb a helyzetünk. Ezért 
mondom, hogy nem válnánk 
mi meg a vasúttól soha -
jegyzi meg Dézsi Imre. 

A lánya már férjnél van, 
al<I szintén vasutas. jegyvizs
gáló. A veje mozdonyvezető, 
ő hívta a vasúthoz annak ide
jén. Nem is igazi vasutas
család az szerinte. ahol nincs 
meg az utánpótlás, mire az 
ember nyugdijba megy. 

Kesztyűs Ferenc 

modelljét. A vállalat próba-
kisassz.onyal és férfi maneken
je.i valamennyi ruhában vé
gigvonultak a dobogón, majd 
közelről, a széksorok előtt is 
megmutatták a ruhák anya
gát, fazonját. 

Láttunk magasan zárt nya
kú, klasszikus szabású, zárt 
gombolású zubbonyokat. de 
többségében nyitott fazonú, (Szúz) 

VÉDJE FAHÁZÁT, 

BEÉPÍTETT FAANYAGÁT! 
Tetol - FB vegyszerünk minden faanyagot véd. 

- Gomba-, rovaröló és égéskésleltetó hatású. 

FAANYAGVÉDELMI ÉS FATELÍTÖ VÁLLIII.RT 

1367 Budapest, Népköztársaság útia 23. 

Tel.: 427-571. 
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ÚJABB LÉPÉS ELŐRE ..• 

„Oktatási kombinát" a Tatai úton 
A Távközlési és Bi.z006!t.ó

berendezési epíté6i Főnökség 
Tatai úti telepén is a oosuta.s
,iapra a.d�k át a 15 millió 
forintos költséggel épített 
speciális" !étesitménvt, ame

i11et - divatos szóool - ok
tatási kombinátnak nevezhe
tünk. 

Az építés befejezéaével a 
főnökség ismét nagy lépést 
tett előre a dolgozók szociális 
ellátottságának javítása útján. 
A korábbi barakkok eltűntek, 
és helyükön egy új, 2140 né«.,y
:retméter alapterületű, há.rom
�tes épület áll. 

A ko.rszerúen felszere1t és 
berendezett létesítmény egyik 
l�zebb helyisége a 300 sze
mélt1 befogadásáro alkalm4S, 
fén11csővilágítással, plüssbevo
Mtú fotelsoroklrol ellátott 
nagyterem. A fotelek háttám
lájára as:z;t:al,kákat srereltek, 
hogy az itt rendezett előadá-
110kon a hallgatók jegyrete.1-
hessenek. A terem Jó akusz
tikáját, sztereohatását 30 

Kényelmes s7.ék.sorok a 300 személyes nagyi.eremben 

Csongrád megyei i:lprtőipari felajánlásuk teljesítését-el ez 
Tervező Intézet tervei alapján, év végéről a t,asutasnapra 
a MÁV Magasépítési Főnök- hozták előbbre a kivitelezési 
ség dolgozói készítették el, s határidőt. S-zőnyl Lajo 

hangszóró és 10 mikrofon biz-..------------------------
tasi tja, olyan csatlakozási le
het.óséggel, hogy a hallgatók 
bármelyike a helyén ülve 
mikrofonba mondhatja hozzá
swlását. Megtalálhatók ugyan. 
akkor a kors:rerú oktatáshoz 
szükséges egyéb berendezések, 
szemléltető eszkö2'JÖk is (táb
la, film, diavetítő, írásvetítő, 

TÉRZENE SZENTESEN 
Fui,Ószenekarok taldlkozója a vasulam,ip alka/111ából 

epidiaszkóp stb.). 
Az épület robbl részében a 

,zaianunJcások oktatására két, 
egyenként 30 sz.emélyt befo
gadó, mérőmÜS2Jerek:kel és 
egyéb készülékekkel fels2lerelt 
tanterem, továbbá oktatási 
anyagsrertár, tanári sz.obák, 
120 sremélynek a bentlakását 
bizbosító háromágyas srobák, 
fürdő-, mosdó-, ételmelegítő, 
étkező- és vasalóhelyiségek, 
üzemi és ellenórz6 orvosi ren
delő kapott helyet. Mindhá
rom szi.lllten televízióval ellá
tott társalgó is van, ez.enkí. 
VOl, az épillet kö2lelében 100 
dolgozó egyidejű étkeztetésé
re tett.ék alkalmassá a telje-
1'1!1rt felújított régi ebédlőt. 

Az átadási és a 1)CI.SUWfl4J)i 
6nMJ)Séget már az új Uterit
mént1 ,iagytermébm tartották 
meg a f6nökségnél., a ez al
kalomból 450 dolgozó köZ-Ott, 
ZOO OOO forint jutalm4t outot
f4k ki. Többen részesültek ki
váló dolgozó, illetve kiváló 
ifjú szakmunkás, kiváló ifjú
munkás kitüntetésben., és so
kan ekkor vették át törzsgá.r
dajelvényüket. 

Az épületet egyébként a 

A XXIII. vasutasnap szen
tesi programj111t, a oosutas 
fúvószenekarok találkozója ve
zette be. Szeged, Békéscsaba, 
Kiskunhalas, Kiskőrö és 
Szentes zenekarai színvonalas 
músorukkal szórakoztatták a 
város lakóit. 

A térzene pattogó tndul6i a 
város öt pontján hangzottak 
fel: a Tolbuchin téren, a Pető
fi utcai iskolánál, a fürdő elótt, 
az úttörőháznál és az Arany 
János utcában. 

Nem titkolt cél volt a talál
kozó megrendezésével, hogy a 
fúvószene Iránt ismét felkeltse 
az érdeklődést. 

A zenekarok flárják a fiata
lokat/ Ehhez nyójtott kellő 
propagandát a kiskőrösi úttörő 
zenekar. Otemea taps koszön
tötte az elóadoit számokat. 
Külön·· en tetszett a polka 
és Dunajevszkij Kubáni anitó
dala. Minden elismerés meg
illeti Filua La.ja, karnagyot és 
zenekarának ifjú tagjait. 

A szegedi Petőfi Sánd<ll' Mű
velődési Ház zenekara a fú
vószene kifejező erejével nép. 
szerúsítette Rossini és Verdi 
muzsikáját. A tapasztalt zene
kar sikeres szereplése Tóth 
Bacsó La.jos eredményes mun
káját dicséri. 

JÚLIUS 23-/G LESZ NYITVA 

A kiskunhalasiak voltak a 
múlt évi találkozó házigazdái. 
Most vendégekként, Katancsics 
G11ula vezénylésével Csaj
kovszkij Feodora nyitán11ával 
mutatkoztak be Szentesen, s 
nagy tetszést arattak. 

Békéscsaba zenekara Ott•ös 
Nándor vezénylet vel lenye
gében egy megujult zenekar. 
Megújulásának lorténete ahhoz 
a ajnálatos tényhez fúzódik, 
hogy amikor Békéscsabáról a 
katonazenekar elkoltözott, a 
MA V zenekar nem volt kepes 
eleget !.enni a város, a megyei 
székhely Igényeinek. 

A szentesi vasutasok fúvoo
zenekarát és vezetőjét, Purucz
kai Mihál11t, jól !. merik a 
helybeliek. A vasutasnapi mú
$orból a k15zonsé!inek a Volga
induló tetszett a legjobban, A 
112.éntesi zenekar is rja az 
utánpótlást. A zenekar minden 
városi rendezvény é i.mnep 
alkalmával a . zen tesi közön
seg rendelkezésére áll. 

A találkozó ünnep volt, a fú
vószenekarok tinnepe. Az ün
nep pedig mindig több a meg
szokott hétköznapoknál, mert 
benne sűrűSődik össze a sok 
fáradságos munka eredménye. 

Fogas Pál 

az Országos Vasutas Képzómúvészeti Kiállítás 
Szabó Antal lótitk6r adta 6t a legjobb alkotásokért odaítélt díjakat 

JúlJUIS 5-én hiuzonh4rmad- rok csak töredékét képezik a 
�or nyílt meg a vasutasnapi vasutas képzőmúv�ti körök 
ünnepek egyik kiemelkedő munkájának, de így Is nagy 
eseménye, az Országos Vas- fejlődésről tanúskodnak a 
1'tas Képzőművészeti KíáUítáa. színes, változatos, sz.ép k,.állf. 
A tárlatot a Vasutasok Szak- lás anyagaL 
&ZerVezete Képzőműv szetl Megemlítette, hogy a közKörének kiállítási helyiségé- pont! kör tagjai réazt vettek a be..'l ezúttal is az eseménynek fővárorl tanácsnak, az SZBTjáró nagy érdekl6dés közepet- n,ek és a budapesti KISZ-bite nyitották meg. A megnyi- zottságna.k a Pest-Buda-Óbuda tón jelen volt dr. Csanádi 

ité 100 évfordulója al-Gt/Örlll/ közlekedés- és posta- egyes se 
ügyi miniszter Szabó Antal kalmából a képzóművéazetf 
főtitkár dr. 'Móró István, a körök részére meghirdetett kt
Vl. kerületi pártbizottság első áUítá.fán, és hárman díjat is 
titkára, Lindner József vezlér- n11ertek. Gratulált ehhez a sí
lgazgató-helyettes, dr. Pethea kerh.ez, csakúgy, mint a kép
Imre, a Vasúti Főosztály párt
blzott.ságának titkára. 

Szabó Antal főtitkár meg
nyitó beszédében rámutatott a 
kiállítás művelődési és tát"'..a• 
dalrnl jelentőségére, s arra, 
hogy Immár 25 éves múltra 
tekint vlssz a szakszervezet 
által Irányított és támogatott 
képzőművészeti mozgalom. A 
vasutas dolgozók közül egyre 
többen fordítanak Időt a mű
vészet megismerésére, oakor
lására. lgy van ez Jól, mert 
az igazt múvészet kikapcsoló
dá.!t, fölfrisriilést, szórakozást 
nyújt II dolgozó emberne_!c. 
Tudatformáló erP.jével segiti 
11 gondollcodá.t hel11es irányba 
terelését, a �ilta módon 
116, gond<'Ikodó, do!go2'6 1J4S• 
utasok mind szélesebb táborá-

zóművészeti körök e(Jész ivi 
munkájához. A budapesti 
központi kör tanárait arra 
kérte: a lehetőségekhez mér
ten segítsek a vidéki körJket, 
hog11 mag�bb múvészi szín
vonalra tudjanak feljutni. 

Méltatta ezután Kling 
Gt1örllll11ek, a központi kör 
nyugalomba vonult Munká
csy-díjas, SZOT-díjas és a 
Munkaérdemrend arany foko
zatával kitüntet�tt festő-taná
rának érdemeit, és bejelentet
te, hogy helyébe Benedek 
Gt/Örgy, a kiválóan tehetséges 
fiatal festőművész lépett. 

Mk növekedéaét. 
tó b--uét ndja Elmondta -után a f"titkár, Szabó Antal főtitkár megnyi .,,....,.. mo 

.,_, �� u '1,aczkó Ddlkó felve..,.e) hogy a kiállít.ott képek, S7.0b• 

S-TÓL B-IG A SZÓNYI ÚTON 

Sport mindenki kedvére 
NB l-es labdarúgók a gyepszőnyegen - BVSC sikerek női röplabdában 

Változatos MHSZ-bemutafók 
Vasárnap, reggel 8 óra. Bé

csi rendszámú mikrobusz és 
még három osztrák személy
gépkocsi áll meg a BVSC Szó
nyi úti stadionja előtt. A Fost 
Wien nói röplabdázói megin
<iulnak a bejárat felé, ahol 
zászlókkal körü[disz!tett táb
la fogadja az érkezőket: .,Kö
szöntjuk kedves �•endégein
ket a XXIII. vasutasnapon!" 

,,Tanulni jöttünk ... " 

- Ml t>endégségbe is jöt
tünk, meg tanulni is - mond
ja ezy régi ismerős, Popovics 
Deján, a volt soksrol'06 ma
gyar válogatott, az osztrák 
csapat jelenlegi edzője. -

után, a Szak- és Szerelőipari 
Főnökség csapatának tagjai 
már rohannak is a pályára: 

Többszöri ráadás 

- Lán11ok, ;átszunk egy ba
rátságos mérkőzést? 

A pir06 mezes Utasellátó
sok, talán az előbbi vereség 
feletti elkeseredésükben, ta
lán a pillanatnyi fáradtság ha
tására. elŐ5ZÖr szabadkoznak: 

- Kösz szépen ... , nem. 
Nag11on-nagyon sietünk, mea 
különben is elég volt ... 

Am elég egy másodsrori ké
rés, s már nem is sietnek 
olyan nagyon. Sót, alig vár
ják, hogy befejeződjön az ün-

lékeztető két su,rnfilles gól
jával most is eldönti a mér
kőzést mivel az ellenfél Var
ga ré-�én csak e.gy gólt &Ze
rez. 

Nem sokkal később a BVSC 
úttörői pedig azt bironyítják. 
hogy - már ők is tudnak fo
cizni. Nem kisebb ellenfelet 
győznek le 1:0 arán11ban, mint 
az FTC-t. Azt a csapatot, 
amelyik egy héttel korá�ban 
a körmöcbányai torna gyozte.. 
seként tért haza. Kiss Je-nó 
edző örömmel fogadja a &ra
tulációkat: 

- Keller La.cí kivédte a.z 
ellenfél szemét. Azt hiszem, 
kitűnő kapus lesz belóle. Dfi 
nekem ,iagyon tetszett a kö
zéphátvéd Gáspár Pista, a kö· 
zéppált1ás Nahalka Gabi és a 
balösszekötó Verhás Jenő ;á· 
téka is. S ami a fő, valamenv• 
ntlien példásan küzdötte/e 
minden labdáért. 

Játék ... labda .. . gól!!! Fó
srereplők a gazdag program
ban. S akit mégsem érdekelt 
mlndez? Róluk az MHSZ bu
dapesti srervezetének tagjai 
gondoskodtak. A bejárat mel-
16tt felállitott lóállásokban 
egész nap kattogtak a fegy
verek, bál'ki kipróbálhatta 
céllövőtudományát. Ugyanak
kor figyelemmel kísérhette a 
rádiós, modellező és ejtőer
nyős bemutatókat, vagy a zöld 
gyepen a Zrínyi Katonai Fő
iskola hallgatóinak lovagjáté
kát. 

BV e nöl röplabdacsapat.a 
A sok-sok látnivaló hatásá

ra valóban már-már meg is 
feledkeztünk a fociról, ami
kor az uszodában megrende
zett színvonalas, centenáriu
mi kultúrműsor keretében dr. 
Hegedűs János, a kitűnő ko:i
feranszié - Immár huszadik 
éve a vasutasnap sikerének 
egyik fő részese - figyelmez
tet: következik a BVSC-CFR 
Kolozsvár nemzetközi mérkó
z.ét, 

Mert igiaz ugyan, hogy 
Ausztriában ml nyertük a 
bajnokságot, dehát a játéktu
dásunk még nagyon messz.e 
van a magyarokétól. 

S hogy az ed:ző a pályán is 
igazolja szavait; alig két órá: 
val később, a BVSC elleru 
döntő után, amelyet egyébként 
a magyar csapat slmá,n. 2 :0 
!lrál\yban ny rt, m , megké
ri Orbán Gyulát, magyar kol
légáját, h!l<id vívjanak még 
egy „tanulrnányját=át". S a 
BVSC lányai terrnés.zetesen 
vállalkoznak a ráadásra, hi
szen - ók is szeretnek ját
szani. 

Mint ahogy szeretn�k Ját
szani a női labdarúgók is. 
Amikor felhangzik a Játékve
z.etői hármas sípszó az utolsó 
hivatalos mérkőres, a MAV 
Kórház-Utasellátó találkozó 

Hangoztatta végül a főtit
kár: a =!<.szervezet ezután is 
minden tőle telhető segitseget 
megad a V11SU1n& képzomuve
,zeknek, tanáraiknak, hOQ1I 
munká;u.k évről évre eredmé
n11esebbé válhasson. 

Szabo Antal ezután átnyúj
totta a legjobb képekért és 
szobrokért odaítélt díjakat. A 
vasúti tárgyú festmények ju• 
talrnazására kiirt díjakat 
Farloas Antal, Gomola József 
és Kovics Tibor kapták. Dlja-
2.ásban részesült Bottyán Já
nos, Gomola József (nem vas
úti tárgyú képéért is) CsüUög 
Júlia, Fekete Emese, Fekete 
Dezső, Ha.lácst Mária, Kéri 
Mihált1, Ruttkai Sándor. Elis
merő oklevelet kaptak; Adám 
Zoltán és Klimaj Gt/Örg11. 

Szobrászati munkájával 
Böde Ferenc, Somogyi Istt.>án, 
Szemók G11öray, Sziklai Guu
la érdemelt ki díjat. Oklevelet 
pedig Gergely Péternek és 
Tar Istvánnak nyújtott át a 
főtitkár. 

Kívülük Is több figyelemre 
méltó képességű festő és 
szobrász alkotását vonultatta 
fel a kiállítás, így például 
Sárközi Kataltn, Komendák 
fva, Mészáros István, Sasvári 
László, dr. Szabadkainé Bá
lint Margit és mások munkáit. 

Dr. Csanádi György minisz
tert, aki nagy érdeklődéssel 
nézte végig a kiállított műve
ket valamint a vasút többi 
megjelent vezetőjét Klrch
mayer Károly, a központi kép
zőművé5zeti kör művészeti ve
zetője kalauzolta végig a tár
laton. 

A kiállítás július 23-!g lesz 
nyitva, a VII. kerületi Nép
színház utca 29. szám alatti 
kiállítóteremben. 

Sz. F. 

nepélyes eredményhirdet�: (\, 
pályán pedig a Testveriseg 
súlyemelő palántá1nak nagy 
sikenl bemutatója, már sza
ladnak is vissza a vörös sa
lakra. 

A büfé előtt az első helye
zett tszaki járműjavító lányai 
már javában isszák az üdítőt 

irrözt ne� járó kupából, 
azaz pontosabban porcelán 
vázából, amikor a ,,gödörben" 
m�g mindig javában folyik a 
barátságos mérkőzés. Az Utas-

A =11.itolók, hol tapoo� 
hol bosszankodnak. Mert 
mlndkettóre bő= van alka
lom. A látványos SP!reléseket, 

Támadnak a fehér mu.es, ecykorl NB I-es ceaiárok 

eD.átóook aztán valóban elsiet- gyors, korszerű támadásokat 
nek. Az elJ.enfél tagjai pedlg ugyanls gyatra lövések, bosz
mit tehetnek egyebet, a.z ép- szantó átadási hibák követik. 
pen pihenő MHSZ-es fiúkat Kaszás, majd Törőcsik góllá• 
kérik fel újabb csatára. Aklk ra az ellenfél Tegean és 
természetesen vállalkoznak rá, Adam révén vál.asrol, s az 
hiszen - ők is szeretnek ját- eredmény végül is 2 :2 (1 :1) 
szaru. arányú dönt.etlen. 

Játszani . . . . Játszani . . . Ez Este 8 óra. Sokan fejcsóvál-
a lényeg mindenki számára va hagyják el a Szőnyi úti 
ezen az ünnepi sportnapon. A stadiont. Azt viszont már kelányoknak csakúgy, mint vesen tudják, hogy a CFR it aroknak a labdarúgóknak, román elsőosztályú bajnokság 
akik a „füvesen" kergetik a ötödik helyezettje. lg11 pedig, 
kerek bőrt. ugye, egészen más ... Nem is 

Pályán a múlt 

és a Jövő 

Elóswr az öregfiúk lépnek 
pályára. S a néwk örörnme.l 
veszik tudomásul, hogy hosz
szú idő után ismét NB I-es 
labdarúgókat láthanak a 
Szőnyi úton. Igaz, kicsit ré
gen volt, amikor Mészölt1, Fe
kete, Rada, Tih.ant1i, Szalai, 
Bárkántli, Murár, Jéger, Ren
dek, N4(Jtl és Gerencsér az 
NB I-ben játsrott, de - mé
ltiscsak NB I-es labdarúgók 
voltak. Amit most iS bironyí• 
tanak a BVSC-Szakszervezet 
veg11es öregfiúk csapata el
len. Mert igaz ugyan, hogy 
gyot'Saságuk már nem a ré
gi de a labda még most is 
legtöbbször odaszáll, ahová 
irányítják. Murár pedig külön 
szám. Legszebb napjaira em-

ol114n rossz eredmén11 az a 
2:21 •••• 

Dobó István 

OLVASÓINK FIGYELMÉBE! 
Az utóbbi napokban 16bb szolgá

laU belyrGI blvták fel szerkesztél· 
ségQ.nket telefonon "·agy keresték 
fel levélben a lap árvált<>úsával 
kapcsolatban. Mivel ez a ,·áltozú máshol Js pr-oblémát okozhat, kö• z6Jjilk saJtóterJes216lnkkel, el6ttze
tólnkkel, hogy a Ma(Yar Vasutas 
�:rje::�l:!;'���s'e •kA��,:'�: 
ben, megváltozott. A Minlsz&er• 
tanAcs Tájékoztatál Hlvalala u oldall.erjedelem bGvftésheJ egy
ld6ben a 6 oldalas lap árú 50, a 
a oldala,�t pedig ,O flllérben álla• 
pitotta meg. Ez egyben azt Jelenti, 
hogy a Magyar Vasutas eJ(iftzf't6se, 
a korá.bbt ivl 9,60 helyett, It,to fO• 
!��lk���:. :frj��

n

�og� a
11

!!t
é

� 
dik t61évl el6flzetheket ennek megfelellJen eszk6z61Jék. Azok pedig, akik ef(&z fvre el6tizettelt, a k!IIGnbözetet lehet61er a násodlk félév �lején flzessü. be a Nép• 
azava Kiadónak. 
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Ismét megrende:dék 

Teniszverseny a Vasutas Kupáért 
Több évi szünet után a V'a

autasok Szakszervezetének el-
nöksége ismét kiírta a 
., Vasutas Kupa''-teniszver-
senyt, s a:z,t július 6-9-ig Bu
dapesten, a BVSC új teniszte
lepén mintaszerűen renclezbék 
meg. 

189 neveTks érkemtt a ver-
11e11yre, erenk.ívül az országos 
veterán párosversenyen 21 
pár vett részt. 

A Vasutas Kupa pantver
llellY ré6zleoos eredményei : 
1. BVSC 120, 2. Sz. Haladás 
74, 3. KPM 43, 4. SVSE 18, 5. 
SZVSE 10, 6. Testvériség 7, 
7. MA V DAC 2, 8. Vasútter
vező 2, 9. Dunakeszi VSC 2 
pont. 

A kupa kiegészítőjeként 
zajlott le az öregfiúk országos 
tenisz-párosversenye. Ennek 
eredményei : 1. El-Kordíj
Lénárt BSE-Bp. ltp!tők: ; 2. 
Pető-Pogány BSE, 3. Nyers R. 
-Károlyi I. Bp. Spartacus és 
dr. Szekér-Kun NIM. 

Az öregfiúkverseny gy<'íz
teseinek és helyezettjeinek 
július 10-én., a vasutas-szak
szervezet Benczúr utcai szék
házának tanácstermében. Sza
bó Antal főtitkár adta át a 
díjakat. Köszönetet mondott a 
versenyek mintaszerű meg
rende7.éséért. lebonyolításáért 
a BVSC teniszs7,akosr.tálya 
vezetőinek és mlndaroknak, 
akik közreműködtek. 

A tiszteletdíjak átadásával 
egy időben nyújtotta át a 
Vasutas Kupát Pere Józsefnek, 
a BVSC teniszszak06Ztálya el
nökének. 

Hopp Béla, a BVSC tenlszezólnek szakvezeliije cratulál 
Nyers �nek és Károlyi Imrének a párosban eléri llL 

hely87léshez 
(Tenta Gl/Ör(l',I felv.) 

NEMZETKÖZI NŐI SAKKVERSENYT RENDEZErr 

AZ UTASELLÁTÓ SPORTKLUBJA 

TOKAJ KUPA 

Kajak-kenu 

verseny Az Utasellátó Vállalat ez 
évben ünnepli megalakulásá
nak negyedszázados jubileu
mát. Ugyancsak huszonöt év
vel ezelótt kezdte meg mű
ködését a vállalat sportklub
,- ű. A kett<is jubileum al
kalmával a sportklub július 1. 
és 15. kö7lÖtt a Veres Pálné 
utca 9. sz. alatti új klubhelyi
ségében nemzetközi nói, 
klubközi egyéni h csapat
aakkversenyt rendezett. 

A tornán három külföldi és 
három magyar csapat, a 
CDSZA Moszkva. a GKS Ka
tovioe a Novi Sad, a Bp. Vö
rös Meteor, a Vasútépítő és 
az Utasellátó két-két verseny
zőből álló csapata Indult. 

Külön érdekessége a ver
senynek, hogy mind a kül
földi, mind a magyar verseny
zők kiváló nemzetközi minő
sít.éssel rendelkeznek. Közü
lük kilencen nemzetközi mes
tere1'. 

A csapatverseny díja 
egy hatalmas hollóházi ser
leg -, valamint az egyéru 
versenydíjak és az arany pla
kettek minden bizonnyal so
káig emlékeztetik majd a ver
M!11V7-Ök az Ut&. látó 1ub!
le� versen ére, amelynek 
eredményéről legközelebb 
számolunk be. 

-Kod-

Tokajban rendezték meg az 
MVSC jubiláris kajak-kenu 
versenyét. A Tokaj Kupáért 
lebonyolított 67 versenyszám
ban 21 sportcgyesillet több 
mint ezer ver enyzóje rajtolt. 

Az MVSC versenyz<'íi közül: 
C-2 felnőtt 500 m :  Dani
Buja, C-l 1!i 500 m:  Jakó, 
K-2 Ifi 500 m :  Zámba-Lász-
16 értek el els<'í helyezést. 

A Tokaj Kupa pontverse
nyét másodszor is a Csepel 
se nyerte, a rendező MVSC 
,i hatodik helyen végzett. 

Tekintve hogy az er<'ís me
zőnybe:,. �eves, nagy múltú 
egyesületek versenyzői küz
döttek, az MVSC hatodik he
lyezése dicséretre méltó. Ezen
kívül kijár a miskolciaknak az 
elismerés a verseny példás 
rendezéséért is. 

K E R E S ZT R EJ TV É N Y 
Vfzszlntea : 1. Ez • tArgya a kll

selmilltban megjelent egyik mt• 
Dlsztertanácsl határozatnak. 13. 
Szikes iöldjet Javlt. 14. Ravasz 
kezdeti 15. MuskotályAról híres. 
18. Fél gyerek. 17 • • • .  Hector (l�0 
-1907) francia iró. 19. Peru to, A
rosa. 20. E. e. T. 21. Litiumatumf
nlumszlllkát. 23. • • •  otok, sziget
csoport Norvégia partjainál. 24. 
G. L 25. csapat. 26. Vlz! növény. 
za. Tagadó ozó. 29. Szovjet auto-

Gabonanema. 66. Vissza: ritka fér· nom köztársaság. 31. Gazdag orosz 
!inév 67 Közel-keleti ország l.a· paraszL 33. Mosdásban van. 3g· kója · 69 ·A cabrlolct rövidítése. 70. EsO jelzOje Is lehet. 37. KérdOsz 

k
. 

Olaj;,övény. 39. övezet. 41. Szlnháztgezgatón 
családi neve. 42. Vajon fogT 43-

FllggGleges : 1. Juttat. 2. Veszp. . .  fakó. 45. Juttat-e? 46. Arnya- . rém megyei község lakója. 3. A lat. 4:7. Fogadó!';zoba (!rancla) ._ 4:9. 
16 te9zl. 4:. llven szó is van. 5, MuNorvégta norvég neve. 51. Epités- tatószó. a. Ók.many . . 7. Az egyik Ugyl Mlnlszlérlum. 53. f:ra. 55. FUr-
láma. 8 • • • •  uctó, a fejllldés egyik 

dő alkalmatOs!';ág. 56. Arat szélei. 
fajta.ja. 9, Kopa�z. magánhangzói. 

57. Logaritmus. 59. Varázslók, 62. 10_ K.1.kel páratlan betűi. 11. Angol Kevert kép. 63. Angol grófság. 65. sin. 12. Arpád apja. 17. Görög mi-
tológiai alak. 11. Lantos Sebes• 
tyen. 20. A ga.zdas,gl �let font06 

fL , tinyezóJe. 21. Tolna megyei köz-
"f ség. 22. Spanyol fol�ó. 25. Kötö-

---:,::½--+-t--t-'--t szó. 21. orosz helyesles. 29. Kétar
cú. 30. A Víziváros más néven. 31. 
Több német város nevében meg
található. 32. Európai folyó. 34. 
ütőhangszer. 36. Az ilyen szám 
egyre gyakoribb lesz. 38. Végte• 
len mogul. 40. Kókuszdióból ké· 
szült szeszes ltal. 4:2. Ne engedd t 
44. AllaU fekhely. 46. Balkáni nép 
volt. 48. Időmérők. 50. Eszes. 52. 

Thomas (1779-1852) lr szArma
;4;ú angol iró. 5t. Budapesti La
kásépltő VA!lalat. M. Indián törzs. 
58. Ez a legenda irodalmi téma. 60. 
Debreceni gyár. 61. Testének fájó 
pontja. 62. vonat fülke. 84. K. K. 
E. 66. Kelet vége. :8. Római 49. 70. 
Rag. 

BekOldendO: v!zszintes 1. és a 
tu�gőleges 20. Bekfild&II balárldő : 
1973. augusztus 10. 

A% el6z6 keresztreJtvfny helyes 
megfejtése : Huszonöt éves az út
töröva;;út. A huszonharmadik vas
utasnap. 

Egy-egy könyvet nyertek az 1973. 
�vl 1%. szá.munkban megjelent ke
resztrejtvény helyes megfeJlis_é
ért: Agh Erzsébet. 3357 Nagyut, 
Táncsics M. u. 2. Bárány Berta
lan, 3921 Taktaszada, JókaJ út 19. 
Virágh Józsefné, 9400 Sopron, 
Kossuth u. 53. Kiss Margit. 8852 
Zákány. Rózsa u. 6. Madarász 
Gyula 4027. Debrecen, Rámán Ka
tó út 34. v. 11. 

A VAS.MINISZTER rnt!rm Baross Gábor a szabad
ságharc évében, 125 év

vel ezelőtt, 1848. június 6-
án, egy felvidéki ku_ falu
ban, Pruzsinán szuletett. 
Atyja, bellusi Baross Antal, 
Trencsén megye egyik nép
szerü tisztségviselője volt. 
Az ifj1, Baross Léván és �z 
akkori idők nívós iskolava
rosában, Esztergomban vé
gezte tanulmányait. Ezt kö
vetően Pest városánál lett 
kishwatalnok. Itt tanult 
tovább. Jogot t>égzett. Nem
sokára Trencsén vármegye 
ügyvédként üdvözölhette 
hazatérő fiát. 

Baross Gábor neve eló
ször a korabeli szabadelvw. 
pártban kelt szárnyra. Meg
alapította és szerkesztette a 
Vágvölgyi Lap"-ot. Tisza 

Kálmán is felfigyelt a fia
tal megyei képviselőre, a 
lapszerkesztóre, a szónokra, 
és 1883-ban kineveztette ál
lamtitkárnak a közmunka
és közlekedésügyi miniszté
riumba. 

Baross széles körű űme
reteinek egyik titka t·olt, 
hogy referátumokat soha 
nem a magas beosztású 
tisztt•iselóktól, főosztályve
zetóktól kért, hanem a 
konkrét ügyekkel foglalko
zó előadóktól. lgy „első ké::
ból" tudta, ismerte meg a 
valóságot, a dolgok állását. 
A sok kisember gondjainak 
enyhítését szolgáló Postata
karékpénztár m;,galapitása 
is az ó net·éhez fűződik. A 

t•asút átszervezése során ó 
alakította meg a Vamti 
Tisztképző Tanfolyamot, 
amely azóta is jol szolgálja 
a uasűt ügyét. 

1886 decemberében fog
lalta el a miniszteri széket. 
Ettől kezdue az a hat esz
tendő, amit még élt, csupa 
„száguldás" volt. Mintha ez 
a kiváló képességü ember 

érezte volna korai hal4lát. 
Azt mindenesetre világosan 
látta, hogy rengeteg a ten
nivaló. 
Csak kevesen tudják pél

dául hogy a nemzet
közi forg:i.lomban is_ �'111 
jelentőségű budapesti k o r  -
v a s ú t  építésének gondola
ta is Barosstól származik. A 
Vaskapu emléktáblán Ba
ross Gábor neve szintén ol
vasható . . .  

Oszinte, önzetlen, szóki
mondó, kemény ember uolt. 
Egyéniségét hiven érzékel
teti a Keleti pályaudt-arnal 
látható, 1898. november 20-
án leleplezett szobra, Széchy 
Antal szobrászművész ki
váló alkotása. Jellemzi öt az 
is, hogy amikor unokaöccse, 
Baross Arpád, aki mozdony
vezető volt és egy t-asúti 
baleset kapcsán eljárást in
dítottak ellene, majd párt
fogásért rok>Oni alapon a 
vasminiszterhez" folyamo

dott, a kérést me'7tagadta, 
mondván: ,,Egy Baross a 
börtönben is Baross • . .  !" 

Törhetetlen hfre volt a 
vasút államosításának. Sok 
ténykedése közül az ÚU1/7le
vezett zóna díjszabási rend
szer bevezetése ugyancsak 
kiemelkedik. Ennek lénye
ge, hoav a távolság nö�•eke
dését·el arányosan csokken 
a személy_ és áruszállítás 
egy-egy z(maegységre jutó 
díja. 

Baross hitt benne, ho1711 
jó közlekedéssel megmoz
{lllthat;a a „lusta magyart". 

- Azt akarom - mondta 
-, hogy a brassói ténsasz-
szony Budapestre jöjjön ka
lapot venni • . •  
Valóban megmozgatta az 

ország kereskedelmét, 
iparát. Csodát müvelt. Még

hozzá az osztrák érdekek 
ellenére . . • - gergely -

j= 

- úttörők várták é8 vt-
rága;okorral kéi6zöntötték a 
vonatok személyzetét tanáraik 
és az állomásfónök kíséreté
ben Hajmáskér állomáson a 
vasutasnapon. Az 1802-es 
gyorsYonatnál például Bödöcs 
Sándor mozdonyvezetönek és 
Enyedi Sándor vonatvezet<'ínek 
mondtak köszönetet az utazó
személyzet áldozatos munká
jáért, majd további bales<it• 
mentes szolgálatot, erőt, egész
séget klvántak a menet
rendszerű, rövid tartózkodás 
alatt. 

- Ifjúsági klubot avaUat 
Debrecen állomáson a gépkar
ban tartó műhely KISZ-alaP-
szervezetének fiataljai. A 
klubhelyiség berendezéseit 
60 OOO forint értékű társadal
mi munkával saját maguk ké
szltették. Az ünnepélyes ava• 
táson dr. Gyarmati József, az 
MSZMP várooi Bizottságának 
titkára kifejezte reményét, 
hogy az állomás első ifjúsági 
klubjának létrehozása példa
ként áll majd más szolgá.lati 
ágak fiataljai el<'ítt. 

- A solyt hegyen, az úgy
nevezett Noé Citadellában ün
nepelték a N1trok� Iparte
lepek vasútilzeme és Hajmás• 
kér állomás dolgozói a vas
utasnapot. Kiss István szb
titkár megnyitó szaval után a 
gyáriaknak Papp Tibor üzem
vezető az állomásiaknak Végh 
László állomásfőnök osztotta 
ki a kiváló dolgozó kintünte
téseket. Illetve a jutalmakat. 
Az ünnepséget követ<'í baráti 
vacsorán a részvevők elhatá
rozták, hogy jövőre Is együtt 
U:1.nepelnek a vasuwnapon. 

A szerke ztó ég üzeni 

Vasutas eszperantisták országos találkozója 
Bakó János. Pii István, Miskolc; 

Boldizsár Gyula, Békéscaeba : 
Kecskeméti Ferenc, Sz.eged: 

Buda, Óbuda és Pest egyesí
tésének 100. évfordulója adta 
az alkalmat arra, hogy a vas
utas eszperantisták országos 
találkozóját a budapesti vas
utas eszperantó c oporlok szer
vezzék meg hazánk fővárosá
ban. Az ország különböző ré
szeiből a találkozóra érkezett 
vasutas eszperantisták megtöl
tötték a budapesti igazgatóság 
kultúrterrnét. 

A m�jelenteket Tóth Jáno3, 
az igazgatóság vezetője üdvö
zölte. Az ünnepi beszédet dr. 
Phers11 Ferenc, a vasutas szak
osztály alelnöke tartotta. Be
szédében el<'íször eszperantó 
nyelven Budapest százéves 
fennállásának jubileumát mél
tatta és roviden i�mertette e 
település közel 3000 éves tör
ténetét, majd magyar nyelven 
ismertette a MAV 1972. évi tel
jesítményeit és vázolta �z 
1973. évi feladatokat. Hangsu
lyozta, hogy a szocialista mun
kaverseny-mozgalom jell'ntő
sen hozzájárult a jó eredmé
nyek eléréséhez. 

Lakáscsere 
Elcserélnfm budapesti főbér

leti szobámat (3.5x4,S méteres) 
egy személlyel hasonlóra c:i:;endes 
helyen, pe t.1 va!{y Pest környeki
re. Vágó Jenő, 1M2 Budapest VI., 
?ttarx tér 3. ll. em. 51. Erdekl d
ni levélben a fenti cfmen lehet. 

- Elcserf:lnim Budapesthez kö
zeli - pllisvörósvári - szoba
konyha, kamrás (pince·fáskamra
baromfiudvar használattal) ,  vizve
zelék.kel ellátott magán ház.része
met - tulajdonJog megtartása 
mellett - bud:tpesu MA v 1 szoba
konyha. kAmrá!i (komfortos) lak4s
ra. Minőségi csere lehetséges t t:r
deklOdnt tele.fonon a 16-71 nl 
mell. vagy levélben lehet : Lábas 
Lajosné. Eszakl Jj. U. xn. oszt. 
Bp. 1101. Köbányal út 30. 

- Elcserélném 2 szoba, komtor• 
tos, I. emeleti, MÁV-lakásomat 1 
szoba komfortos tanácsi rendel
kezésQre. Megtekinthető az esti 
órákban. Cím: FerenC'z Gábor, Bp. vm„ Kerepest1 út 5. tv. épület I. 

;�gJ1!1, (Ul;d
an

�;r��-�ro!:an n1::� 
üres telek is eladó U ezer forint
ért, fizetési könnyít ·el!) 

MAGYAR VASUTAS a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesz.t.o blzottsta 
Főszerkesztő: Gulyás Jánoe 

Felelős szerkesztő: Vtst Fereoc 
Szerkesztőség· 

1068 Bpest VI .• Benczúr utta 41. 
Telefon városi : 22!>-87Z, 

Uzemt : 19- 77. 
Kiadja és terjeszti : 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1 964 Bpest VU„ Rákóczl út 54. 

Telefon : 224-819 
Felelős ldadó. Gábor Márton. 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

lgaz1atóJa 
Csekkszámlaszámunk: 

MNB 2 1 6- 1 1 859 
Szikra Lapnyomda 

Másnap délel<'ítt Baghy Gyu
la az eszperantista körökben 
viÍágszerte ismert eszperantista 
írónak, központi csoportunk 
haláláii volt taizjána.k egy
kori lakóh!!.zán levő emlek
tábláján helyeztek el koszo
rút az eszperantisták. Ezt 
követően a Közlekedési Mú

zeum légkondicionált előadó
termében Per Johan Krogstíe, 
a norvég vasutas eszperantó 
szövetség elnöke tartott esz
perantó nyelvű előadást Nor
végiáról, majd három szí
nes filmet Is bemutatott. Az el
ső filmen a norvég wzsutak 
szolgáltatásaival Ismerkedhet
tek meg a találkozó részvevői. 
Az Osló, a vikingek t•árosa" 
c. film Norvégia fővárosát mu
tatta be nagyon ötletesen és 
szellemesen. Mindkét film 
eszperantóra volt szinkronizál
va. A „Napsütötte sarkkör'' c. 
film pedig Norvégia sarkkörön 
túli vidékeivel gyönyörködtet
te a nézőket. 

Kristek Pál 

Pintér LaJos. Vácrátót; SzQcs Fe
renc. Hatvan :  Dömötör Ferenc. 
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Debrecen : Varga Józsefné, Debre-
n•V IÚ"t�I ny dl Sándor, Bp. 

Déli: OrbAn Józ:;ef, HaJmbkér: 
leveleiket lapunl< n:,acf.hoz rel
baa•ná!Juk. 

Korolcnal Imre, Botyk.apelerd: 
Markos .József, Zalaegersze1; Sz.i• 
tasl Antal, Mezötűr; B6nfalvt lm• 
re Bp. Déli ; Szili István, D6br6-
kÓz: szabó I,inác, Rákos!lget : le
veleiket Uletikes belyro ,ovibbf• 
tottuk. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozólr 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

A 25. számból: 107Hl'tt7S. 1. D. 
A munkaügyi viták eldöntés�el 
kapcsolatos Jogszabályok kOzz
tele. 

A n. szimb61 : 107949/J.11'13. 1. D. 
Az épltőlparl dolgozók utazást 
kedvezményéről és gépJirmüvel 
történő csoportos szállitásáról. 

107075 '1973. 4. e. A vaslltl blztosf
t4sokkal kapc�olatos ké.rd�s sza
bályozásának módosltása. 

Utazós elótt és utazós után 

EDESSÉGET, 
AJÁNDÉKOT, 
TRAFIKARUT 
nagy v61asztékban vósórolho.t az 

�UTA S E LllTO;,' 
pályaudvari pavilonjaiban. 



VIL.AG PROtET ARJAI, EGYESÜL.JETEK ! 

Tüzhe11 kezdődött barátság 

VASUTAS 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

xvn. f:VFOLYAl\l, 15. SZÁM ARA: 50 FILLER 1973. AUGUSZTUS 1. 

A VASÍÍT ANYAGI TÁMOGATÁSÁVAL 

Két év alatt 1296 dolgozó jutott lakáshoz 
Táiékoztató az elnökseg iúlius 13-i üléséről 

A szakszervezet elnöksége szerű több szintes lakóházépí- csönben részesített dolgozók 

július 13-i ülésén a MAV do!- tése, valamint tanácsi értéke- által teljesített törlesztésekből 
gozóinak lakáshelyzetét, a la- sítésű lakás vásárlása esetén, és a lakás-használatbavételi 
kásépítésre fordítható alapok ha a munkás legalább 3 gyer- díjakból befolyt összegekkel. 
felhasználását vitatta meg. mek eltartásáról gondoskodik 1971-ben 570, a mtílt évben pe-

A vasút jelenleg 9443 mun- - az előtörlesztés összegének díg 726 dolgozó lakásproblé-
kaköri szolgálatt lakással és átvállalása részben vagy mája oldódott meg. Sajnos, ez 
5445 vállal<iti bérlakással ren- egészben; az igényeknek csak egy része . 
delkezik. Az előzőeknél gyak- - egyebe1c melleit a dolgo- Új kezdeményez€s, misze-
ran felmerülő nehézség, hogy zó lakásépítéséhez - a jog- rint a budapesti igazgatóság 
ilyen lakás felszabadításához szabályokban meghatározott Budapesten 13 0 lakás felépítécserelakást kell biztosítani, keretek között - előkészítő, sére lakásépítő és -fenntartó 
ami sok esetben nem oldható szervező tevékenységgel, bon- swvetkezetet szervez. Az el
,neg. tásb6l származó any:igok át- nökség szükségesnek látja, 

Sárbogárd állomás egykori movjet katonai parancsnoka (kezében jegyzetfüzettel) a Szé
chenyi-hegyi úttörővasúton, Lindner József vezérigazgató-helyettes és dr. Pethes Imre, a. 

Vasúti Főosztály pártbizottsága titkárának kíséretében 
(Riport a 3. oldalon) (Laczkó Ildikó felvétele) 

Három vasutas fiatal 

a Berlinbe utazott VIT-delegációban A vál1alati bérlakásoknál adásával, szerszámok, munka- hogy a lakásépítésnek ezt a 
az 1971. évben megjelent la- eszközök, munkagépek köl- formáját szélesítsék. Emellett 
kásügyi jogszabályok alapján csönzésével, vasúti és gépko- szükségesnek tartja továbbra 
bevezették a társadalmi elosz- csi-fuvarkedvezmény biztosi- ts fenntartani a kis1-akásépítők 
tás elvét azzal, hogy a sze- tásáva.l lehet hozzájárulni. támogatását a vasút sajátos- A jubileumi X. Világifjúsági Szolidaritás a gyarmatosí- nista szervezetek mellett ez. 
:mélyre szóló döntési hatáskört ságánál fogL'a. A bérlőkijelölé- és Diáktalálkozó július 28-án tás, a nemzeti elnyomás, a úttal bekapcsolódtak a szo, 
decentralizálták. Ezzel bizto- A fenti szabályzatokhoz a 

si jog vásárlását csak akkor kezdődött Berlinben, a Német kizsákmányolás ellen küzdő cialista, a szociáldemokrata, 
$ított
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hozz k, ahol leg30 an isme- "'" . szervek jutányos feltételeket _ 1 JUI e ese esu e egy uJ , ns a, a eresz eny emo,ua a, 
rik a szükségleteket és az igé- A MA v lakásépítési alapja biztosítanak. lálkozó a fesztiválok bagyo- igazságos társadalom építé- sőt a konzervatív fiatalok is, 
nyeket. 1971-ben 49 millíó, 1972-be n mányait folytatva ,  a haladó, sére fordíthassák, amely min- Az ifjúsági világmozgalom fej, 

A vállalati bérlakásokkal 59 millió forint volt. Az idei Az elnökség a továbbiakban demokratikus ifjúság sereg- den embernek biztosítja a Jődését jelzi, hogy olyan szer, 
való gazdálkodást üzemviteli összeg 50 millióra tehető. En- megtárgyalta a tisztségviselők szemléje. Az öt kont:nensról munkához, a tanuláshoz, a vezetek is öntevékeny része• 

érdekek szabják meg. Az ál- nek nagyobb részét a Buda- 1972/73. évi oktatásának ta- több tízezer fiatal utazott Ber- mOvelődéshez való jogot, az sei a VIT-nek, amelyek koráb, 
�ampolgárok lakásszükségle- pesten folyó lakásépítésre for- pasztalatairól és az 1973/74. linbe, hogy kifejezésre juttas- emberhez méltó életet. Erő- ban elzárkóztak, sőt nem egy 
teinek megoldása tanácsi és dították. Kisebb részét az igaz- évi káderoktatás feladatairól sa a földön élő népek fiainak 

teljesen kifejezésre juttatják esetben ellenakciót kezdemé, 
egyéni feladat. Ennek ellenére gatóságok használták fel. Az szóló előterjesztést, Uogadta és leányainak nevében: béké- szolidaritásukat az igazságos nyeztek. Ezeknek a szerveze. 
tekl·ntettel kell lenni arra a tósá k zdálkodtak ks k 

' , b k k ügyért harcoló 1nd0kínai é9 t kn k b k Jód· ' t igazga go ga e a sza zervezet 1973. másodi ben és baratsag an a arun arab népekkel, a nemzeti fel- e e a e apcso asa azer 
körü!ményr-e, hogy vannak kereten fe1i.il a vállalati köl- félévi munkatervét. élni/ szabadító mozgalmakkal, bír különös jelentőséggel, mert 
olyan vasúti dolgozók, akik Azsia, Afrika, l!:szak- és La- ez szükségszerűen azt is je. 
szociális és anyagi helyzetük 1------------------------------------------

folytán lal.:ásproblémájukat tin-Amerika haladó erőivel. lenti, hogy elfogadták a X. 

csal• a uasút révén vagy támo- A KELETIBEN ÉPU" • L Erősítik: a fasiszta rendszerek VIT jelszavát és hajlandó]� 

gatásával képesek megoldani. ellen küzdő görög, spanyol, részt vállalni a haladók eröl!: 
Ez az elv a gyakorlatban oly és portugál hazafiak küzdel- antiimperialista harcában. 
módon érvényes;il, hogy a vál-

M
l Á v f ,, ,, ,f_ • r,f ,J, mét hozzájárulnak azokhoz az A berlini világifjúsági talál, 

lalatl bérlakások kijelölésénél a lt. e,so muSZDlfl pa,uauuvara erőfeszítésekhez, amelyek az kozón hétszáz tagú küldöttsé(1 
a dolgo7JÓ munkáján kívül csa- I' európai tartós béke, biztonság képvtseli a Magyar Népköz. 
ládi és szociális körülményeit 
IS• mérlegel'ik. 

, és együttműködés megterem- társaság ifjúságát. A magyar 
A MAVTI kollektívá·ra nyerte az országos tervpálya'zat elso- d'11·a't tését 1 ·1·ák 

Bérlakás kiutalása esetén a 
szo ga J · • küldöttség ünnepélyes búcsúz-

dolgoz&nak lakás-használatba- A MAV a közlekedéspoliti- Lessényi Ferenc, Léc-a! Ernő, tárakat úgy építik fel, hogy E nemes célkitűzéseket fe- tatójára július 25-én eSte a 
vét.eli díjat kell fizetni. Ennek 

kai koncepció Irányelveinek Schneller Vilmos és Siroky alkalmasak legyenek minden- jezi ki a fesztivál jelszava Kossuth Lajos téren, a Parla
az intézkedésnek az a célja, megfelelően célul tűzte ki, Lóránd pályaműve maradék- féle cserealkatrész tárolására, is : ,.Antiimperialista szoZida- ment előtt került sor. Másnai, 
hogy a lakásépítéssel járó hogy a negyedik ötéves terv- talanul megoldotta a kitűzött s olyan helyiségeket is elhe- rítás, béke és barátság!" reggel az erre az alkalomra 
anyagi terhek viselését meg- ben és a következő tervidő- feladatokat. Ez a pályamü ön- lyeznek bennük, ahonnan a készült Ikarus-buszokkal in. 
ossza. A MAV lakásügyi uta- szakban eleget tesz a kultú- magában teljes értékű. kit-ite- javításhoz szükséges anyago- A szófiai alakuló ülésen el- dultak Prágán keresztül Ber-
sítása szerint lehetőség van ar- rált utazás alapkövetelmé- lezhető megoldást adott. kat - a féktuskókat, abla- fogadott „Felhívás a világ i- b · t 1 k 
ra hogy kl·ve·teles méltánylást if;u·s,;,,a'l1oz.'" címu- dokumen-

in e a magyar fia a O • ,\ 
, nyeínek, s a gazdag választé-' A 60 ezer forintos második kokat, akkumulátorokat stb. - , _,, - t fi t 1 k ké · l é érdemlő esetekben a dolgozót kú menetrend szerint jól fú- díjat Nemes Miklós, Szentke- telefonon vagy rádión gyor- tumban a Nemzetközi Előké-

vasu as a a O pvise et • 

terhelő díjat a vasút átvállal- tött, kivilágított, t iszta vonato- reszti Sándor, Vénusz Lajos, san meg lehet majd rendelni, szító Bizottság 68 tagszerve- �:�nt�: I�����
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ja kat közlekedtet, biztositva az Csáky László és Törók l\Iihály és ahol állandóan készenlét- zete·nek do··ntése hogy a · -
mu·J·avíto' Allam' d'öas kova·. Az új lakásügyi utasítás ér- előzékeny, udvarias kiszolgá- pályaműve nyerte el. Az 5 0  ben állnak a kocsitakarító b 1· · t lálk z6 ·1á h J • •, 

tt · · f h · · 
er im a O a vi g a a- csa, Orosz Ka'To'y, a dunake-telmében a bérlakáshoz ju a- lást stb. Ezt a celt szolgalta az ezer orintos armadik d 1jjal gepek. A pályaudvaron 240- , d • 

tolt dolgozónak szerződésben a tervpályázat is, amelyet a jutalmazták dr. Kócsor Mik- 250 ember dolgozik majd. Ré- �lnde
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kell vállalnia, hogy vasúti Közlekedés- és Postaügyi Mi- lós, dr. Lehel Jenő, Ormay szűkre műszakonként 100-100 � 
munkaviszonyát neki felróha- nisztérium a tavasszal hirde- Gyula és Szilágyi Kólmán ter- s�emélyt befogadó férfi- és női körű és minden eddiginél ha-

került a politikai delegáció• 
tó módon vaey felmondással tett meg a hazai vasúton ed- vét. Ezenkívül még három pá- öltözőt-mosdót is te n:eztelc. tározottabban 1mperialistael- ba és Imre Imre, a Vasutasok 
l5 éven belül nem szünteti dig ismeretlen intézmény, mű- lyaművet megvásároltak. Ugyancsak 100 személy ré- lenes demonstrációja legyen Szakszervezete központi ve
meg. Szerződésszegés esetén s':aki pályaudvar megtervezé- A pályaudvar központi épU- szére gondoskodtak étterem- - helyesnek bizonyult. zetősége ifjúsági bizotságának 
cserelakásra nem tarthat sere, amely Budapest Kelet! lete a tágas csarnok lesz, ró!, melegítő kony1iár6l, mo-
igényt. pá!yau?;varo� lesz. Az e'.so amelyen vágányok haladna!< sogatóhelyiségről. A nemzetközi előkészülete- titkára. A sportdelegációban 
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lakótelepen folyik, ahol össze- mert_ itt .. az uta5t0megek ál- épületet a pályázók a kiírás százlábú híd és a Salgótarjá- ban és a jelszóban megfogal- juk Verőczi Zsuzsa Európa
sen 325 lakás épül a MAV land_o nov�kedése és a, fenn: szerint olyan nagyra méretez- ni út közötti részen, a hegyes- mazott eszmék kedvező vissz- bajnok sakkozónőt és máso-
költségén. tarto szem';_IY_z_et lé!sza _má1;_ak ték, hogy egy-egy i·ágányon halmi vonal induló szakaszá- hangra találtak. A kommu- kat. 

Rendelkezések szerint a 
a m�nkae�ohi�ny miatti csok- tíz négytengelyes személyko- val párhuzamosan, a külső tá-

munkáltató szerv csak új la- ken�se kovetkeztébe':' a s_ze- csi elfér. A műhelyek közt lesz rolóvágány és a Kerepesi-te-
,_. !ásáh 

relvenyek kar?�ntartasa mmd lakatos- és féklakatos-, viL!a- mető kerítése mellett, a jelen-kás építéséhez és v=ar oz nehezebbé váhk. mos-, go-zfu-tési·avi ·to· -, ka· rp1· _ nyúithat támogatást. Egy mó- legi sportpálya területén épí-
dosíló rendelet az állami vál- A tervpályázat eredményét tos- és üvegezőműhe!y, vala- tik fel. 
lalatok fizikai és a termelést a minap hirdették ki a vas- mint íékpróbaterem. A rak Sz. F. 
közvetlenül irányító dolgozók utas-szakszervezetben. Részt 
részére _ kötöttségek mellett vett az eredményhirdetésen 
- állami támogatást is lehe- Urbán Lajos, a MAV vezér

tővé tesz. igazgatójának első helyettese 

és Szabó Antal, a szakszerve
Ezek alaoján a vasútnál a zet főtitkára is. A vezérigaz

támo1mtás formája a követke- gató első helyettese beveze
zó leh et: tő szavaiban elmondta, hogy 

- hosszú ze;áratú kamat- az új műszaki pályaud-
mentes kölcsön nytí.itása. ide var fontos része a vasút fo
értve az OTP beruházásában lyamatban levő rekonstrukció
értékesítés ct'li�-- épített la- jának, aminek során nagy ösz.. 
kások rne!!vásárását is: szegeket fordítanak a sze-

- első bérlő kijelölési -iog mélvszállítás korszerűsítésé-
megvásárlása a tanácsoktól: re. ·A műszaki pályaudvar a 

- szolgálati. illetve vállalati terv szerint az ötödik ötéves 

bérlaká�épités: terv időszakában három sza-
- munk4ltatói támogatás kaszban épül. Beruházási költ

éoítl\közössél!ek vagv lakás- ségeire körUlbelül 800 mil-
építő szövetkezet léte<aítése !ió forintot Irányoznak elő. 
e<:<>tén (telekár. közmúfP.;lPsz- A jeligés nályázatok elbfrálá
tési '1M�ájcírulás átvállalása. sa után a 80 ezer forintos el
beruhá?:ns lebonyolítása, ter- só díjat A MAV Tervező Inté
vezés stb.): zet kollektíváiának ítélték, 

- R munk�sk''Q"Ór;�bq t,,r- mert - a bíráló hizotts/\g ér
tozó dolgozók helyett telep- tékelése szerint Balázs György, 

Urbán Lajos. a vezérigazgató első helyettese (középen) és 
Szabó Antal főtitkár a legs ikerültebb tervpályázatot tanul

mányozza 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

/ 

Új vasutas gyermekintézményt 

avattak Szombathelyen 
Szombathelyen a 23. vas

utasnap előtt avatták szak
munkássá a vontatási főnök
ség 20 ifjú Diesel-szerelőjét. 
Az üzemi KISZ-szervezet meg
ajándékozta a legjobb ered
ményt elért tanulókat. Az ün
nepségen részt vettek a fiatal 
szakmunkások szülei is, akik 

megismerkedtek gyermekeik 

munkahelyével. 
A 22 éve működő vasutas 

bölcsőde és óvoda új szárnnyal 
bővült, amelyet határidő előtt 
elkészítettek az építők. A 3 
millió forintos költséggel épült 
szép emeletes óvodai szárny
épületet Szabó Béla, a szom
bathelyi igazgatóság vezetője 
adta át a kicsiknek és szüleik
nek. Részt vett az ünnepségen 

dr. Ku-rt Krüger, az NDK-be!I 
erfurti igazgatóság vezetője, és 
értékes játékkal jutalmazta 
meg a műsorral kedveskedő 
apróságokat. 

Az öregekről, a munkában 
elfáradt idős vasutasokról sem 
feledkeztek meg. A területi bi-
zottság nyugdíjastalálkozót 
rendezett, amelyen 25 olyan 
tdős vasutas vett részt aki 10 
évnél régebben hagyta 'abba az 
aktív munkát és társaiért kü
lönböző területen munkálko• 
dik. Soraikban köszöntöttek 
egy 90 esztendős keszthelyi 
vasutast, aki feleségével együ U 
jelent meg a nyugdíjastalálko• 
zón és a tiszteletükre rende
zett fogadáson. 

SzT 



A B A J O K  L E G J O B B  O R V O S SÁ GA :  Tisztelet H A S Z N O S  T U D N I VA L Ó K 

,,Szolgálat közben pörögjön a kerék . . .  !" és megbecsülés 
a 

nyugdíjasoknak 

Kiilföldi üdül/.s. társasutazás, rokoni látogatás alatt 

igénybe vehr>IÓ bet('gségi biztosítási szolgáltatáso/, 

A JÓL SZERVEZETT GAZDASÁGI ÉS MOZGALMI MUNKA KÖLCSÖNHATÁSA 

A KELETI VONTAT ÁS/ FŐNÖKSÉGNÉL Beru;öséges hangulatú ün
nepségen köszöntötték Hajdu
szoboszló állomás dolgozói a 
nyugdíjas vasutasokat. A va
sutasnap előtti találkozón 47 
régi munkatársat köszöntött 
nevükben Baksa Gyula nyu!l
dijas területi instruktor, Ko
módi Lajos szb-titkár és Ka
tona Lajos állomásfőnök. 

A közelmúltban közölte a saitó, a rádió és a televízió, hogy 
a Jugoszláviába utazó magyar �Uam,polg:irok _július 1-till . szük
ség esetén díjtalanul vehetnek igénybe orvos1, szakorvosi �!lá
tást kórházi ápolást és mentős=állitást. A dijtalan egész5égügyi 
ellátás igénybevételére jogosító biztosítási igazolványt mellé
kelik az út!evélhez. Akik útlevelük kézhezvételekor a biztosí
tási igaznlvánvt még n"m kaoták meg. elu.tazásu.k előtt kérhe
tik anna.k pótlását az IBUSZ-irodríVban. 

Enyhe túlzással rendhagyó 
esztendőnek is nevezhetjük 
az ideit. Pontosabban fogal
mazva dehogyis rendhag1•ó 
épp ellenkezőleg : helyreállt 
a rend; hosszú évek - évti
zedek - létszámgondjai után 
most először dolgoznak any
nyian a MÁV Keleti Vonta
tási Főnökségen, ahány vas
utasra szükség van. Követke
zésképp : mindenki csak annyi 
órát tölt szolgálatban, ameny
nyi a zavartalan forgalom 
biztosításához kell. 

EMBERHEZ MÉLTÓ ÉLET 
A vasutasnapi házi ünnep

séget követő kora estén beszél
gettünk erről és egyebekről 
Meggyes Pistával. (Tudom, 
nyomtatásban Istvánként il
lene titulálni. hisz"n így je
gyezték be csaknem négy év
t izede az anyakönyvbe, de hát 
ő maga mutatkozik be az új
donsült ismerősöknek is 
széles mosollyal - Pistaként.) 
Meggyes István foglalkozását 
tekintve mozdonyvezető, tár
sadalmi tisztségei pedig: tagja 
a Vasutasok Szakszervezete 
elnökségének és a Központi 
Vezetőségnek, egyszersmind a 
Keleti vontatási főnökség 
szb-titkárhelyettese. Részt vett 
a beszélgetésen Bíró Sándorné 
tt�lnök is. 

- Mi tette rnúltidejűvé a 
munkaerőhiányt? - kérdez
tem. 

- A megváltozott munka
körülmények. Az, hogy ma 
már a vasutasok is „emberi 
életet élhetnek" - hangzott a 
válasz. - Mert mi tagadás, 
még a hatvanas évek végén is 
erőnket meghaladó feladatok
nak kellett eleget tennünk. 
Azóta mind a szolgálati. mind 
a távolléti órák száma roha
mosan csökkent. 1-:a az 1970-
es évet vesszük alapul, az 
előbbi a havi 250-260 óráról 
220-ra, az utóbbi pedig 300-
ról 225 órára esett vissza. Csa
ládos embernek gvakran új
ra meg újra be kellett mutat
koznia a saját gyermeké
nek . . .  Az idén eddig mindig 
kiadtuk a szabadna;iokat, a 
havi egy szabad vasárnap is 
biztosított. Igaz, ezt lényegé
ben már tavaly is megoldot
tuk; csupán az őszi szállítási 
csúcsidőszakban kellett egy
egy alkalommal forinttal át
váltani két dolgozó pihenő
napját. S hogy mindenki jó
előre szabadidő-programot 
készíthessen magának. min
den hónap végén kifüggeszt
jük a következő havi munka
beosztást. 

ÉRETTSÉGIZETT 
MOZDONYVEZETŐK 

- A szakszervezeti bizott
ság mennyiben részese a ked
vező változásoknak? 

- Korábban igen gvakran 
fontolgattuk a gazdasági ve
zetéssel. hogv miként lehet
ne a feladatok ellátására ele
!á!endő létszámot biztosítani. 
Mé'( a szakszervezeti bi
?.ottság tagjai is invitálták a 
fiatalokat, s igvekeztek rábe
szélni az idősebb vasutasokat. 
hogy lányuknak-fiuknak is 
teremtsenek kedvet a mi va

lóban nem könnyű. de rend
kívül szép hivatásunkhoz . . .  
Két alapvető dol_go: minden
képpen szeretnék hangsúlvoz
ni. Mindenekelőtt azt. hol?V a 

uasút ko-rszerúsítése. a villa
mosítás vonzza a fiatalokat. 
'Vta már a mozdonyvezetők 
'iarmincöt százaléka. a pá-
1yake7.dőknek oedig kilencven 
százaléka érettségizett. Igaz, 
�zerepe van ebben annak is, 
hogy a kezdő mozdonvvezető 
ls me<!keresi a háromezer fo
ri ntot. A más;k fontos feltétel. 
hogy a mi főnökséi:(iinkön 
olyan szinkronban dolqozik a 
,:,azdasáqi ,,,,zetés. a nártszer-
1,ezet. az szb és a TG SZ. ahn
nyan a uonatoknak is menniük 
kell! 

Példaszerű a munkameg
osztás is: elvü:�. hogy a maga 
területén mindenki megfele
lő hatáskörrel ren'1el1<e?�ék. 
Ez magabiztosságot ad. Han-

goztatják : a szakszervezeti 
bizalminak nem az a legfőbb 
feladata, hogy begyűjtse a 
tagdíjakat, hanem. hogy mi
nél hatékon'!}abban igyekez
zék érvényre juttatni a tag
ság akaratát, a közös hatá
rozatokat, továbbítani a jogos 
ké·ré se ket. 

A téli forgalom végeztével 
- értékelve az elmúlt idősza
kot - a bizalmikat és a szo
cialista brigádolt tagjait is be
vonva, a gazdasági vezetés és 
a szakszervezeti bizottság kö
zösen vitatta meg a soros teen
dőket, a tervfeladatokat. A 
hozzászólások és javaslatok 
száma igawlta. milven helyes, 
ha kikérik a dolgozók véle
ményét. A főnöksé• né! immár 
hagyomány, hogy a javasla
tokra vagy azonnal s:óban, 
vagy utólag írásban válaszol
nak -, és amit lehet, megva
lósLtanakt (Te!(yük hozzá 
mindjárt: a kérések-javasla
tok nagyobbik hányada meg
valósul.) 

NEM KÖNNYŰ, 
DE NEM IS LEHETETLEN 

Biró Sándorné ·,Jytatja:  
- Rendkívül örvendetes-

bizottság javaslatára úgy szer
vezték át a fordákat, hogy 
minél kevesebb legyen az 
improduktív távollét és növe
kedjék a termelékeny idő. 
(Meggyes-definíció. .,szolgálat 
közben pörögjön a kerék!".) 
Az intézkedések hatására -
ióllehet, tavaly átlagosan ha
vi húsz órával mérséklődött 
a szolgálati idő - 56 forinttal 
emelkedett az átlagkereset. 

- Még kevesebb lehetne az 
elfecsérelt órák száma a moz
donyok mainál is gazdaságo
sabb kihasználása esetén -
hallom végezetül. - Bizony, 
néha még most is előfordul, 
hogy négy-öt órát várakozik 
vonatra a mozdony és sze
mélyzete egyik-másik teher
pályaudvaron. s mée; ma sem 
mindig közlekednek menet
rend szerint a tehervonatok . . .  

Ennek a problémának a 
megoldása természetesen nem 
egyetlen szakszervezeti bi
zottság. s nem Is egy vonta
tási főnökség feladata. Ám 
mind a főnökségek. mind a 
szakszervezeti bizottságok 
munkája füe;g attól a köze.e;-
tól, amelyben dolgoznak. 
Ezért tartjuk lényegesnek, 
hogy az a megújhodási folva
mat, amelynek a Keleti von
tatásnál tanúi vagyunk, a 

vasút egész területén méq 
f11}orsabbá, hatékonyabbá vál
jék. 

Földes Tamás 

Az ös-szejövetelrőJ nem hiá
nyo:,;tak a legidősebbek sem: 
Szoboszlai Károly 75 éves fő
bizalmi, Koi•ács Lajos, Czeg
lédi Lajos, Széll János, akik 
még közelebb járnak a nyol
cadik ikszhez, vagy már meg 
is haladták azt. 

* 

Az Utasellátó Vállalat július 
23-án a Keleti pályaudvar ét
termében látta vendégül 120 
nyugdíjasáL A meghitt hangu
latú találkozót Henye! Ferenc, 
a vszb szervezési é,; káderbi
wttságának vezetője nyitotta 
meg, maj:i dr. Gróf József sze
mélyzeti igazgató méltatta a 
nyugdíjba vonultak érdemeit. 
Közülük öten részesültek ez 
alkalommal a Közlekedés Ki
váló dolgozója kitüntetésben, 
hatan Miniszteri dicséretben. 
Ezenkívül huszo'lketten kap
tak Kiváló dolgozó jelvényt, 
illetve Főigazgatói dicséretet. 
Hetvenkilenc nyugdíjast pénz
zel vagy ajándéktárggyal ju
talmaztak. A kiosztott jutal
mak összeg 71 800 forintot tett 
ki. 

A be'e<>ségi biztos:tási 87.olgáltatá•o!t i génybevételének le
hetősége attól fül?g, hocy milven ors7.ágba:, tartózkodik a dol
gozó va.,,ry családta<:ia. A=okban az á!lamo_kban, _ a�elyekkel 
a Ma�JYar Népköztarsasáq nem kötött szoc1alpol1tika1 egyez
ményt. a dolqozó és családtagja megbetegedés esetén orvosi 
kezelést, kórházi ápol/4st, g11ógyszert, kötszert, gyógyászati se
gédes'?közt vehet igénybe. E sw]i:fúltatá-,ok igénvbevétele ese
tén az igawl� költségeJ·et a megfelelő szol!(álta.tás belföldi 
össze;�ének erejéig térWk meg a Mar,varors�gra történt visz
szaérkezés után. Ha tehát a dolgozó ilyen allamban kórházi 
ápolásban ré3-:,;esült. rés7.ére 11 hazai kórhá7Aokra érvényes ápo
lási költség téríthető meg. Az egyes szolgáltatások igénybevé
telét a tartózkodás államának orvosa által kell igazoltatni és a 
l,ölts�get számlúval k„ll bizonyítani. 

Eltérő rendelk�zhseket tartalm11znak az e!l'\~f's á!laml"kkal 
kötött szociáloolitikai ecye,:ménvek. (Szodálpolitikai egyez
ménye van Magvai-or57.6gnak: Bulgáriával, Csehszlovákiával, 
Jugoszláviával. Lengyelországgal, NDK-val, Romániával és a 
S::ot•jetuníór-al.) 

Ha a dolgozó va«v c•aládtaeja olyan állam területén tar
tózkodik. amellrel • Iae;yarorszá!! szociálpol.it'kai egyezményt 
nem kötött. a heeeny megbeteqedés t·agy sürgős szükség esetén 
a feltétlenül szükséges mértékben or1•osi (szakorvosi) kezelés
re, kórházi ápolásra d íjtalanul jogosult. Gyógysz� &.s gyógyá
szati segéde-s-zkfr>:l is i'!énybe lehet venni, de csak a tartózko
dási helv államának társadalombiztosítási szabályai szerinti 
feltételekkel. 

nek tartjuk, hogy a múhely
bizottságok mintegy két éve 
kérés nélkül is segélyt adnak 
az arra rászorulóknak, a 

nagycsaládosoknak. A kezde-
ményezés az szb-tól eredt, s a •----------------------------

Elöfordulhnt, t,oE(y a dolgozó az üdülés. túrsa,;.utaz:ís vaqv 
rokoni látogatás ii'ieje alatt keresőképtelenséget okozó mér
té..1<:ben bete<?:szik meg. I-Ia e-:,; a dolgozó olyan állam területén 
válik keresőképtelen beteggé, amelynek kormány,íval szociál
politikai egyezményünk van. az ott eltöltött keresőképtelenség
gel járó meqbeteqPdé� idejére - hazaérkezése után az általá
nos társadalombiztosítási szabályok szerint - táppénzre jo
gosult. A táppém'.re való jogosultság azonban c,sak abban az 
esetben állapítható meg, ha a dolgozó külföldön be!�edett 
meg. Ha tehát a dol!(ozó m · r a kiutazása előtt idehaza kereső
képtelen beteg volt és a siiiksé«es orvD!<i engedéllyel távozot1 
az országok valamelvikébe. az ott töltött időre táppénzt csak 
akko-r kaphat. ha ezt az illetékes társadalombiztosítási szerv 
a kiuta:::ás előtt engedélyezte. 

műhelybizottságok örömmel 
fogadták, sőt. tovább is lép
tek ennél : kérték, hogy a bi
zalmik és a brigádok javasla
tai alapján maguk oszthas
sák szét a segélyeket. A se
gély legkisebb összege : há
romszáz forint . . .  

A szakszervezeti  bizottsá'( a 
nyugdíjasokra is gondol, köz
tük azokra, akik nem is ko
pogtattak beutalóért. Ehelyett 
inkább az szl>-től kopogtat 
valaki a lakásajtón: tessék 
pihenni, megérdemlik. dol
goztak eleget korábban ! Al
talában az elő- és utószezon 
a már nyugalomba v�nultaké. 
(A szocialista brigádok sem 
feledkeztek meg egykori 
munkatársaikról : lakásukon, 
rosszabb esetben a kórházban 
felkeresik az öregeket, s nem 
ritkán csatlakozik hozzájuk az 
szb valamelyik tae;ja is.) 

- No és a gondok? ,  • •  
- Vannak azok is, bár ezek 

jellege az utóbbi időben meg
változott. Mert például még 
ma is az egyik legnagyobb 
problémánk az utazó sze
mélyzet szolgálati órájának 
betartatása, ám ennek oka 
más, mint volt. Az év elején, 
helytelen vezénylések miatt. 
néhányan a mee;engedett 18 
óránál tovább voltak szolgá
latban, A szakszernezeti bi
zottság ügyelt arra. hogy a túl
szolgálat miatt az utazósze
mélyzet egyetlen tagját se 
vonják felelősségre/ Mi taga
dás, ez olykor vitát keltett. 
olyannyira, hogy az szb-tit
kárnak, a termelési felelős
nek. sót az egész szb-nek sar
kára kellett állnia, de végső 
soron a kollektív szerződés e 
kérdésre is egyértelmú vá
laszt ad. Ezért is szorgalmaz
zuk, hogy a kollektív szerző
dést széles körben ismertes
sék. s ellenőrizzük annak be
tartását. A kollektív szerződés 
függeléke májusban készült 
el. vigyáztunk, hogy határ
időre meglegyen és ellenőriz
tük. hogy minden lényeges 
kiegészítés szerepeljen ben
ne. 

KEVESEBB ÓRA, 
TÖBB KERESET ! 

Példa a munkaszervezés 
fontosságára : amikor csök
kentették a szol ,lati órák 
számát. kevesebb lett a túl
óra is. mindezek hatására, ki
sebb lett a kerese•. Az szb-n 
is sokat tönrer <(tek, hogvan 
lehet minden szempontból 
kedvező megoldást találni. 
Rövidesen megtalálták az or
vosságot : a sokat emlegetett 
.belső tirt0 16kban", a szer
vezésben. A szakRzervezeti 

Ötven év után a tanmühelyben 
A külföldön keresőképtelenné vált és táppénzt igénylő ré

szére táppénzt - az egyéb feltételek mellt'tt - csak akkor le
het folyósítani. ha a dolgozó keresőképtelenségét és a kereső
képtelenség időtartam6.t az íl1etékes külföldi állam egészség
ügyi szolgálatában le1•6 orvos, az általa kinllított igazolásban 
feltüntette. A külföldi orvosi ie;azolást és annak ma,e;yar nyel
vű hiteles fordítását a dolgozóknak a táppénz eLbírálásához be 
kell szereznie. 

,,Mi terítiük az aszta lt" 
Az Utasellátó fiatal szakácsai 

és le/szolgálói ,s közreműködnek a VIT-en 

Dr. Gondár Jenő, a múegyetem neves profe wra meglátogatta 
a Landler Jármüjavító tanműhelyét, ahol egykor ö tanulta a 
lakatos szakmát, Találkozott a jelenlegi tanulókkal is, s jÓ 
mnnkára, helytállásra buzdította őket. A műhely vezető
sége emléktárgyat ajándékozott a fél évszázaddal ezelőtt vizs-

gázoU "tanonc"-nak, Gondár professzornak. 

Az NDK fővárosában, Ber
linben az Utasellató német 
testvérvállalata, a MITROPA 
is részt vállalt a X. VIT részt
vevőinek étkeztetéséből. A 
MITROPA fiataljai „Mi terít
jük az asztalt" mozgalmat 
szerveztek a nagyszabású ren
dezvény zavartalan lebonyolí
tására és ehhez segítségül hív
ták az Utasellátót, valamint a 
lengyel közlekedé&i vendég
látó vállalatot. 

Ilyen mójon az Uta3eUátó 
fiataljai is részt vesznek a 
,.hatalmas asztal" megterité• 

sében, az ételek sütésében, fó
zésében, felszoLgálásában. A 
vállalat vezetősége, mozgalmi 
szervei - elsősorban KISZ
bizottsága - 26 tagú VIT• 
különítményt állítottak össze, 
toöbségében a helyi KISZ.. 
szervezetek ajánlására 
olyan KISZ-ista sza.ká. 
csokból és felszolgálókból, 
akik nemrég lettek szakmun
kások és nemcsak a szakmai 
munkában, hanem a mozgalmi 
\evékenységben is példát mu
tatnak. Az Utasellátó tizenegy 
felszolgálója és tizenöt sza
kácsa képviseli a magyar ven-----------------------------------------, déglátóipart a VIT-en. 

Eleteleme -

az új keresése 
Csomai Zoltán, a MAV Bu

dapesti Építési Főnökség nagy
kátai építésvezetőségének ve
zetője egyike azoknak, akik 
munkájukkal, ésszerúsitéseik
kel eredményesen hozzájárul
nak az újítómozgalom sikeré
hez. 1956 óta dolgozik a MAV
nál. Megszerezte az út-vasút-
alagút mérnöki képesítést, s a 
közelmúltban diplomázott a 
Műszaki Egyetem gazdasági 
mérnök szakán. A kezdet 
azonban nem volt ilyen egy
szerű. 

l&koláit elvégezve, először 
mint pályamunkás, később 
mint figurás, azaz mérősegéd 
tanulta a vasútépítő mestersé
get. A gyakorlati tanulásba 
beleszólt a katonai szolgálat. 
A Műegyetem elvégzése után 
felelős mérnöki beosztásba ke
rült. Jelenleg a Rákos-Új
szász vonal II. vágányának épí
tését irányítja_ Munkájához 
tartozik a Budapest-Hegyes
halom vonal Kelenföld-Bics
ke közötti vonalszakaszának 
átépítése is• A nagykátai mun
kahely és a budapesti lakás 
között[ utat 'lgyanúgy megte
szi, mint a többi ingázó mun
kás. 

Már régen eljegyezte magát 

az újítómozgalommal, Bár 
még csak tizenhét eszten :ieje 
dolgozik a vasútnál, mégis ré
szese az idén 25. jubileumát 
ünneplő újítómozgalomnak. 
Első újításának rövid történe
tére !gy emlékezik: 

- Zánka-Köveskálon Káp
talanfüred átépítését tartal
mazó tervet kaptam. Tanul
mányozni kezdtem. A gondol
kodás eredménye - tervmó
dosítás, r&éghozzá olyanfor
mán, hogy az eredeti szállítási 
távolságot sikerült egyötödére 
csökke-,,,tenem, igy a földmun
kát is o!csóbban lehetett el
végezni. 

Ez az újítás 150 ezer forin
tos megtakarítást hozott a 
népgazdaságnak. Az első újí
tást négy kisebb volumenű és 
hat nagyobb jelentőségű újí
tás követte. Valamennyit el
fogadták. Az újítások gazda

jelvény bronz-, ez év tavaszán 
pedig annak aranyfokozatát. 

Az új keresése a szabadidő 
kihasználásában is megmutat
kozik. útleírásokat olvas. Tá
jékoztató, tudományos jellegű, 
útirajz-filmeket néz a televí
zió képernyőjén. Szereti a ter
mészetet. Sokat kirándul a 
családjával a hegyekbe, elő
szeretettel a Mátrába. 

sági haszna igen jelentós. Szívesen beszél munkatár
Akad közöttük 300 ezer forint sairól, újító-kollégáiról. A fő
népgazdasági haszo.."J.nal járó nökség műszaki gárdájának 
újítás is. újitó kedve igazán említésre 

A Bu:lapesti tpítési Főnök- méltó. Ezt példázza a tavalyi 
ség mérnöke kétszeres Kiváló újítási hónap idején benyúj
Dolgozó, és a szocialista bri- tott, jelentős népgazdasági 
gád tagság zöldkoszorús jelvé- hasznot eredményező tíz újítás 
nyével is büszkélkedhet. 1971- is. 
ben elnyerte a Kiváló Újító Gáspár Judit 

Kiküldetésü.k nemcsak a 
vállalatnak és nekik maguk
nak kitüntetés, hanem meg
tiszteltetés vendéglátó egysé
güknek és ifjúsági alap,;zer
vezetüknek is. A magyar fel
szolgálók többségét a Frled
richstrasse-i MITROPA étte
rembe, az egyik legnagyobb 
központi étkeztető helyre osz
tották be, váltott műszakban, 
a szakácsok pedig a MITRO
PA ételgyárában dolgoznak 
majd a VIT tartama alatt. 

Másik fontos feladatot, a 

hazánkon át a VIT-re tartó és 
onnan hazatérő fiatalok úti• 
csomaggal való ellátását is el
vállalta az Utasellátó. A fel• 
adat első részét már teljesí
tette, külön e célra összeállí
tott ifjúsági brigádjaival. Jú
lillS 26-án Biharkeresztes ha
tárállomáson 1 200 fiatalt lát
tak el ízletes ennivalót tartal
mazó úticsomaggal. Ugyanaz
nap Kelebián 270 személyes 
bolgár, görög, török küldött
ségnek szolgáltak útravaJÓ'\lal 
a renjelkezésre álló rövid vá
rakozási idő alatt. 

Augusztus 7-én Szobon 1220 
személy, a hazatérő keleti de
legáció, Rajkán a hasonló lét
számú olasz és latin-amerikai, 
Győrött az autóbusszal haza
felé tartó 560 tagú román kül
döttség, Komáromban az 
ugyancsak autóbusszal utazó 
420 jugoszláv küldött útrava
lóiáról gondoskodnak az Utas.. 
ellátó fiataljal. 
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8 lfAJ MEG YEI TANÁCS NAPIRENDJÉN: 

A vasutasok egészségügyi és szociális helyzete 
AZ ÚJ TANACSTÖRV8NY 

olyan jogot adott az állam
igazgatási szerveknek. hogy 
eilenőrizhetik a nem tanácsi 
szerveknél a dolgozók érde
kében hozott művelódésügyi, 
egészségügyi. szociális és 
munkaügyi jogszabályok 
megtartását, és beszámolót 
kérhetnek tólük. Ennek szel
lemében járt el a közelmúlt
ban a Vas megyei Tanács 
végrehajtó bizottsága, ami
kor a szombathelyi igazgató
ság mintegy 15 és fél ezer dol
g,ozójának, valamint a szom
bathelyi járműjavító dolgo
zóinak egészségügyi és szo
ciális helyzetéröl szóló jelen
tést vitatta meg. 

A swmbathelyi igazgató-
ság dolgozóinal, ei:(észségügyi 
ellátását 8 főfoglalkozású. hét 
részfoglalkozású üzemorvos, 
5 fő- és 6 részfoglalkozású 
fogszakorvos, valamint a 
szombathelyi MA V Rende
lőintézet bizt-OSÍtja. A napi or
vosi óraszám az alapellá1Jást 
vegző vasút-üzemorvosi há
lózatban az elmúlt 12 év 
alatt több mint a duplájára 
nőtt. 

Az igazgatóság legnagyobb 
egészségügyi intézménye a 
Szombathelyi MAV Rendeló
i.ntézet. Husronhárom É!VVel 
e7.előtt nyílt meg, a?.óta több
ször bővítették. A napi szak
ot-vasi óraszám 1950-ben 28, 
tavaly 140 volt. 1950-ben 32 
ezer, 1972-ben 225 OOO beteget 
látott el. Celldömölkön egy 
kisebb, de jó személyi adott
ságokkal .-endelkezó, korsze
TÚen fel.szerelt orvosi ren
deló ügyel a dolgozók egész
ségére. 

A szociális ellátá<;t illetően 
is történt előrehaladás, de 
még mindig sok a gond. 

A MUNKAFELT�TELE-
KET főként a vontatási tele
peken nehéz javítani - akár
csak részmegoldásokkal is 
-, mert azok szűke!;;, túlzsú
foltak. Szombathelyen a tel

A végrehajtott korszenísí
tések, valamint a megelőző el
lenöt-zés és felvilágosító mun
ka következtében kevesebb a 
baleset. A Vasúti Főosztály 
összesítése szerint tavaly az 
üzemi balesetek és a kiesett 
munkanapok száma tekinte
tében a szombathelyi igazga
tóság a legjobb volt. Kedvező 
hatással van az üzemi balese
tek· csökkenő irányzatára a 
javuló munkavédelmi tevé
kenység. 

Vas megyében kielégítő a 
vasutas dolgozók öltöző-mos
dóval való ellátottsága. Cell
dömölkön 950, Sárvárott 60 
személyes korszerű öltöző
mosdó áll rendell,ezésükre. 
Jogos igén),t elégít ki az igaz
gatóság a szombathelyi von
tatási telepen kivitelezés alatt 
álló összevont öltöző-mosdó 
építésével, melynek üzernbe 
helyezése 1974 elsó félévére 
várható. 

Lényege-;en rosszabb a hely
zet az üzemi étkeztetésben. 
A na!!,y e<;0móponton. CeUdö
mölkön, az úgynevezett Griff
szállóban üzemelő konyha 
alapterülete, felszereltsége, 
egészségügyi szempontból 
eröSen kifogásolható. 1976-ra 
terve:r..ik e régi épület helvén 
létesülő összevont üzemi épü
letben 600 adagos üzemi kony
ha és 100 fős étterem kialakí
tását. 

Az igénvjogosult létszám
nak megfelelő laktanya és 
munkás"2állással Vas megyé
ben rendelkezik az igazgató
ság. Tavaly a forgalmi és 
vontatási utazószemélyzet ré
szére korszerű, minden igényt 
kielégítő laktanya épült Szent
gotthárd állomáson. 

NAPKÖZI ts B0LCS0DE 
csak Szombathelyen műkö
dik. Itt az egész.ségügyJ eló
írások biztosítására jelenleg 
csaknem 3 millió forint beru-

házássa.l bővítik az épületet. 
A korszerűsített konyhák, 
mellékhelyiségek és központi 
fűtés kialakításával a jelenle
gi Z'lúfol tságon is enyhítenek 
azzal, hogy új öltöző kialiakí
tásával megszüntetik a gyer
mekek folyosói ö;,öztetését. 
A celldömöikt tanácsnak 100 
ezer forintot utaltak át böl
csódeépitési hozzájárulásként. 

A vb-ülés elismerését fejez
te kt az igazgatóságnak a dol
gozók lakáshelyzete javítása 
érdekében tett erőfeszítéseiért. 
Csupán Vas megye területén 
- mint ismeretes, az 1gazga
tóság hatásköre 4 megyére 
terjed ki - 190 vasutascsalád 
jubott laká�hoz az új lakóte
lepeken. hitelkeret biztosítá
sa révén. Szombathelyen, Sár
várott és Celldömölkön össze
sen 38 miUió forintot utaltak 
át a tanácsok lakásfejlesztési 
al.apjára. A kielégítetlen la
kásigénylők száma azonban 
így is sok. Pedig társas- és 
családiht::-<építésre további 1 1  
millió forint kamatmentes 
hitelt is kaptak a vasutas 
dolgo7..ók. köztük szép szám
ban fiatal házasok. 

FIGYELEMMEL KfStRIK 
a nagy családosok helyzetét. 
A vonali és állomá.�i őrházak 
bővítésénél, villamosíbásánál 
elsőbbséget biztosítanak szá
mukra. A területi bizottság 
tavaly 256 ezeT forint segélyt 
fizetett ki. A 204 csökkent 
munkaképességű férfi és 13 
nő egés?.Ségi állapotának meg
felelő munkakörben dolgo
zik. Tavaly 140 OOO forint ke
resetkiegészítést és 517 OOO 
forint baleseti járadékot utal
tak ki címükre. 

Az ülésen elhatározták, 
hogy az egészségügyi és szo
ciális ellátásban meqlévő hiá
nyosságokat a jövóben a ta
nács! szervekkel egyetértés
ben számolják fel. 

Szelei Teri 

jes Diesel-telep, CeHdömölkön ,-------------------------
a kocsijavító telepnek az V. 
ötéves tervben történő kiépí
tése hozza majd meg ,a vég
leges megoldást. 

A nehéz fizikai munka 

Vandorserleg a győztesnek 
A szombathelyi igazgatóság 

MHSZ Lövész Klubja rendsze
res sportolási lehetőséget biz
tosít a lövészetet kedvelők szá
mára. A Honvédelmi Kupa Lö
vészverseny mellett több alka
lommal rendeznek meghívásos 
és emlékversenyeket is. Leg
utóbb a szombathelyi vasúti 

lomás csapata lett. Az egyéni 
versenyt Schaffer Gábor nyer
te 92 körrel ; 2. Boros Lajos 76; 
3. Sátori Vilmos 55 köregység
gel. A helyezetteket a KISZ
bizottság értékes tárgyakkal 
díjazta. 

Varga Csaba 

A Farkasréti temetőben 

Nagy részvéttel bútsúztatták el 
dr. Mészáros Károlyt 

A szervezett dolgozók nevében Szabó Antal fótitkár búcsúzott dr. Més�!os Ká��!Y!ól, az 
elhunyt minisztcrhelyettestól, a MAY kimaga.sló érdemeket szerzett vezer1gazgatóJatól. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

Július 19-én, a Farkasréti 
temetőben, több ezer gyászoló 
kísérte utolsó útjára a közel
múltban elhunyt dr. Mészáros 
Károly miniszterhelyettest, a 
Magyar Allamvasutak vezér
igazgatóját. A gyászszertartá
son megjelent dr. Csanádi 
György közlekedés- postaügyi 
miniszter, Klézl Róbert, az 
MSZMP KB gazdaságpolitikai 
osztályának helyettes vezető
je, ott voltak a KPM minisz
terhelyettesei és számos más 
minisztérium felelős beos7.tá
sú képviselői is. A fegyveres 
erőket K. A. Szinyicin vezér
őrnagy, az ideiglenesen Ma
gyarországon állomásozó szov
jet hadsereg közlekedési pa
rancsnoka, Karács Pál vezér
őrnagy. a Magyar Néphadse
reg műszaki dandárjának pa
rancsnoka, a Belügyminisz
térium és a rendőrség magas 
beosztású tisztjei képviselték. 
A vasúti tisztek sorfalával 
övezett ravatalnál lerótták ke
gyeletüket a külföldi vasutak 
részéról a temetésre érkezett 
vendégek, ott voltak a MAV
val közvetlen kapcsolatban le
vö nagyobb szállíttató válla
latok képviselői és a vasút fel-

ügyelete alá tartozó vállala
tok vezetői és dolgozói is. 

Pontban fél 5 órakor, a 
gyászszertartás megkezdése
kor, az országban számos he
lyen, elsősorban a Déli Von
tatási Főnökség területén a 
mozdonyok megszólaltatták 
kürtjeiket, sípjaikat - a von
tatási dolgozók így bűcsúztat
ták elhunyt vezérigazgatóju
kat. 

A ravatalnál Födvári I.,ászl6 
közlekedés- és postaügyi mi
niszterhelyettes és dr. Pet
hes Imre, a Vasúti Főosztály 
MSZMP Bizottságának titká
ra, a sírnál Szabó Antal, a 
Vasutasok Szakszervezetének 
főtitkára vett búcsút a magyar 
vasút elhunyt vezetőjétől. 

Földvári László minlszter
helyettes gyászbeszédében ki
emelte, hogy dr. Mészáros Ká
rolyban megvolt az a képes
ség, hogy a jövőbe is tudott 
tekinteni. ll:letcéljául tűzte ki, 
ho,ey korszerű, gazdaságos, jól 
működő vasútrendszert építsen 
ki és hogy a vasút legyen von
zó a fiatalság körében. Rend
kívül tevékeny életpályája so
rán sok nehéz feladatot meg
oldott és tevékenyen rés7.t 
vett a közlekedéspolitikai kon-

cepció elméleti 'kidolgozásá
ban, a vasúti törvény megal
kotásában. 

Igényes volt önmagával 
szemben és ugyanilyen igé
nyességet kívánt mindenkitől. 

Dr. Pethes lmTe, a Vasúti 
Főosztály MSZMP Bizottságá
nak titkára dr. Mészáros Ká
roly munkásmozgalmi múltját 
méltatta. Hangsúlyozta, hogy 
az elhunyt egész életpályáját a 
párttal, a dolgozó nép érdekei
vel való elkötelezettség és a 
mélységes szocialista huma
nizmus határozta meg. 

A sírnál Szabó Antal főtit
kár mélyen megrendült sza
vakkal festette alá dr. Mészá
ros Károly kimagasló emberi 
tulajdonságait és vett bűcsút a 
a vasút, a közlekedés és a 
posta szervezett dolgozóinak 
nevében is a magyar közleke
désügy nagy alal,jától, aki
nek alkotó szellemi tevékeny
sége még hosszú időre a ma
gyar vasút műszaki fejleszté
sének meghatározója marad. 

Dr. Mészáros Károlv kopor
sóját az Internacionálé hang. 
jai mellett helyezték a sírba, 
melvet csakhamar teljesen el
borítottak az emlékezés, a 
tisztelet és a megbecsülés ko
szorúi. 

könnyítésére a szombathelyi 
rendező-pályaudvaron daru
pályát létesítettek. A vontatá
si telepen a Diesel-javításnál 
szükséges alkatrészek moz
gatására futódarut, Celldö
mölkön a járműjavítások 
könnyítésére csoportemelőt 
helyeztek ürembe. A pálya
fenntartásnál a géplánc üzem
be helyezése létfontosságú 
volt azért is, mert a hagyo
mányos kézi aláverő módszer
�el a létszámhiány miatt nem 
tudnák a pályákat forgalom
biztosan fenntartani. A kor

iszerú vonóerő gyarapedásá
val csökkent az utazósze
mélyzet swl:gálati ideje: 1971-
ben havonta 242, tavaly 215 

csomópont KISZ-bizottságával ,-----------------------------------------------------

óra volt. 

együttműködve lóversenyt 
rendeztek a KISZ-alapszerve
zetek 6 fős csapatai részvéte
lével. A KISZ vándorserleget 
alapított a csapatverseny győz
tesének, melyet a TBFF KISZ 
alapszervezetének tagjai nyer
tek el egy évre. 

A győztes csapat tagjai -
Baki, Csécs, Csigó. Schaffer, 
Sátori, Szabó - 339 köregysé
get értek el. A második az ál-

A ió MUNKA LEGFŐBB FELTÉTELE: 

A KÖ L C S Ö N Ö S  M E G B E CS Ü  LI S 
1941 óta telje

jesít szolgálatot 
a vasútnál Bara 
Ferenc Lábatlan 
állomás kereske
delmi hivatalno
ka Harminc esz
tendővel ezelőtt 

átmenesztő-ko--
csifelíróként 

'kezdte, majd 
ugyanitt nyolc 
évi e: forgalmi 
szolg�lattevő volt. 
Jelenleg; m�tnka
körét 1961-tól lát
ja el. 

Mégpedig 
11.em a1<árhogyan 
- mondja róla 
Környei Mihály 
állomá'lfőnök. 
Feri bácsi kitűnő 
munkae1 ó: tisztP
lettudó, segitő
kész, nontos. 

- Csak itt Lá• 
bafümban, hat 
főnököm volt az 
elm1ilt két évti
zedben. f.p ecn,
<111el s,m, "olt so
ha nézet.eltérés...,,,, 
- mondja. - Én 

a munkámat 
mindig a legjob
ban igyekeztem 
elvégezni. s azt 

tapasztaltam, 
hogy ezt minden 
vezető észreve
szi, értékeli. Há
romszor kaptam 
kiváló dolgozó ki
tüntetést. ;Ha 
még egyszer fog
lalkozást választ-
hatnék, ismét 
1,•asutas lennék. 
Az apám is az 
volt, s én sem 
tudnék elképzelni 
ma.qamnak más 
pál11át. 

Feri bácsi ter
melési felelős a 
szakszervezeti bi
zottságban. Mi
ben se!'.(íthet lPe:
lnkább a kö?.ös
��!!n-P-k Phht::Ln a 
tlsztsé<'ében? 

- A munka-
knrii'mények ;o.-
vftásán kfvm 
arr:: üa1Jelünk, 
hOQ'IJ "gy-Pn,i 
posztot az arra 

legalkalmasabb 
ember töltsön be. 
Nemegyszer volt 
már arra példa, 
hogy valamilyen 
megoldandó prob-
léma ügyében 
megírt jelenté-
sünk, egységes 

véleményünk 
meghozta a kí
vánt eredményt. 
A gazdasági mun
ka szempontjából 
tehát a vezetők és 
a beosztottak kö
zötti egység és 
minden dolgozó 
kölcsönös meg-
bec,sülésének el
érése a leqfonto
sabb. Szakszerve
zP.ti tisztségviRe
lőként is ezért 
munkálkodom. 

Még egy éve 
van a vasútnál, 
utána nyugalom
ba vonul. Van egy 
kis há7.a Nyerges
űjfa1ún, akörüíl 
mindig lesz mun
kP hllven . . .  

L. Simon Zsuzsa 

Tűzben kezdődött barátság 
.,Az idei vasutasnapra is be

csületes, swrgos munkával és 
az első félévben elért nagysze
rű eredmények birtokában ké
szülődtek a pécsi igazgatóság 
terület.én dolgozó vasutasok. 
Az ünnepet mégsem a korábbi 
szállítási rekordok túls7.árnya
Jása tette számukra igazán 
maraoandó élménnyé - hi
szen szinte természetesnek 
tekintjük már, hogy a népgaz
dasági igényekhez igazítsuk 
mindennapi helytá11ásunkat 
-. hanem egy kedves vendég 
lát.ogatása, al;;i a Szovjetúnió
ból érkezett. Ez a vendég Nyi
koláj Prohorovics Seveljov volt, 
Sárbogárd állomás egykori ka
tonai parancsnoka, aki hu
swnnyolc év elteltével ismét 
eljött közénk:  emlékezni a há
bonls zivatarra és együtt örill
ni velünk az azóta elért ered
ményeknek • • .  " 

. 

KÉT FÜZET 

Halmai János, lapunk pécsi 
tudósítója frta szerkesztősé
günkne:.. a fentebb idézett so
rokat. Megírta továbbá, hogy 
a mindenkor példamutató ma
gatartást tanusító parancsno
kot 1945 óta sokszor emleget
ték a magyar vasutasok, fó
ké:it a sárbogárdial;;, s most jó 
érzéssel tapasztalták, hogy 
ennvi idő múltán c5 sem feled
kF>7.ett el róluk. A látoJ?atáskor 
elismerően nvilatkozott Sár
bo!!árd állomás új felvételi 
épületéről, amelynek helyén a 
fe!lszabaduláskor romok voltak. 
Az iránvftóswli:tálatot akkor 
még a raktár egyik zu!'.(ában bo
nvolították le. A vendég pon
to,:an Pml/>kezett ana. hogy 
hol volt a tá.viroa és ki volt a 

távírász, a forgalmi szolgálat
tevő, kik tartoztak a tartalék
mozdcxny személyzetéhez stb. 
Név szerint emlegette Keszei 
Károlyt, Csógör Józsefet, Bo
.-os Lajost és a többieket. Azt 
megelőzően Pécsett felkereste 
Vidéki Imrénét, Sárbogárd ál
lomás egykori főnökének öz
vegyét, majd részt vett azon 
az ünnepségen, amelyen dr. 
SZX!.bó Ttbor vasútigazgató fo
gadta őt és a vasutasnap ki
tü:itetettjei t. 

Mi Budapesten találkoztunk 
a Nagy Honvédő Háború egy
kori katonájával, a Szovjet 
VasutaJ;; immár nyugdíjas 
tisztviselójével. Még csak öt
venhat éves, de a sok sebesü
lés, a háboru · viszontagságai, 
az azt követő küzdelmes esz
tendők felette sem múltak el 
nyomtalanul. Igaz, tartása még 
most is katonás, kedve fiata
los. Amint leülünk beszélgetni, 
kezében két jegyzetfüzetet 
t>.:zrt. Az egyik megviselt, s an
na'k lapjai olyan eseményeket 
őriznek, amelyek most ismét 
visszahozták őt Magyarország
ra, Pécsre, Sárbogárdra. A 
másik fü7..et ropogós lapú, sár
ga fedelű:  a mostani élmé
nyek, találkozások tára. 

SZEREL VÉNY, 

1500 SEBESÜLTTEL 

Ez utóbbit lapozgatja . . .  
közben lelkesen beszél . . . Ta
lán csak Dosztojevszkij mesé
lőkedve adhatná vissza hűen 
ennek a vtharokban edzett, 
kemény embernek, ennek az 
egész életét végigdolgozó vas
utasnak az örömét, megha
tottságát. 

Beszél a Magyar-Szcwjet 

Baráti TáTsaság rendezésében 
lezajlott fogadásról, a vidéki 
találkozásokról, az úttöróvas
út meglátogatásáról, a Sárbo
gárdon reggelig tartó vasutas
napr�. Büszkén mutatja az 
MSZBT-től kapott kitüntetést, 
a MAV-vezéTtgazgatóság aján
dékát, a sárbogárdiak fényké
pes albumát a múlt és a jelen 
képeivel. 

Az egyik képre mutatva -
amely az úttörővasúton ké
szült - így szól: ,,Eto továris 
Lindner � . •!'' 

Jól emlékszem rá . . .  
Még fiatal mozdonyvezető 
volt, amikor rn Sárbogárd á,l
lomás katonai parancsnoka
ként a Vörös Hadseregben 
szolgáltam. Gyakran találkoz
tunk: lőszeres vonatokat to
vábbított mozdonyával Pusz
taszabolcs-Budapest vagy 
Székesfehérvár iTányába. Lát
ja, azóta az én hajam Titkább, 
az övé pedig fehérebb lett . . •  

Mosolyog, azután ismét el
komorodik, amikor elmondja, 
hogyan taláakorott először a 
sárbogárdi vasutasokkal. 

- Bonalmas éjszaka volt... 
A német „stukák" szüntelenül 
vijjogtak felettünk . . .  Bömböl
tek az ágyúk, kattogtak a gép
fegyverek . . . A megbízatás, a 
parancs - hogy át kell ven
nem az állomás vezetését -
már ott lapult a táskámban. 
KatonáimmaQ sikerült is el
jutnom a vágányokig. Vidéki 
rm,·ét. az akkori állomásfónö
köt és néhány beosztottját, 
Keszei Károlyt, Tállai, K. Sza
bó elvtársat a teherkocsik kö
zött találtuk, s mondhatom, 
hogy pillanatok alatt összeba
rátkoztunk Kiderült ugvanls, 
hogy a korábban meg.sebesült 

és bevagonírozott szovjet ka
tonák vonatját igyekeztek vol
na kimenekíteni a visszame
részikedó németeI;; elöl, veszé
lyeztetve ezáltal a saját éiletü
ket is. Kézi jelzőlámpát nem 
használhattak, a gőz.mozdony 
kazánjára rátüzclni a lepony
vázott sátortető alatt is kocká
tos volt . . . VégiLl is a ma
gyar vasutasok a mi fegyve
res támogatásunkkal oldottá.k 
meg a nehéz feladatot . • •  A 
szerelvény 1500 sebesült szov
jet loatonávo.l hagyta el a ve
szélyeztetett állomást • • •  

ÜZENET JÖTT . . .  

A fegyverropogás közepette 
szövődött barátság emléke ad
ta a tollat Nyikoláj Prohoro
vics Seveljov kezébe, amikor 
néhány évvel ezelőtt levelet 
írt az Izvesztyija szerkesztősé
gének, s en.'1ek nyomán jött 
létre a mostani látogatás. 

Sajnos, Imrével mái
cso.k a temetőben találleozhat
tam - sóhajt a vendég. 

- Imrével . . .  ? ! 
- Da, da . . • Vidéki lmTe 

állomásfónökkel. Sokáig leve
leztünk, azután egyszer csak 
me�zakadt a levelezés. Majd 
pár ev múlva otthon, a laká
somon beállított hozzám egy 
magyar fiatalember, ifjú Vi

déki Imre. Elmondta, hogy az 
apja súlyos beteg, s szüntele
nül az 1 944-45-ös napokat és 
oraemély szerint engem emle
get. Kérte, hogy látogassam 
meg. De nem sokkal a fiatal
ember visszautazása után szo
morú hír érkezett : Imre bará
tom nincs többé • . . Hűséges 
feleségétől most tudtam · meg, 
hogy azon a napom, amikor a 
fia a Szovjetunióból, téilem 
megjött és elmondta, hogy 
élek, dolgozom, jól vagyok, 
aznap este békésen meghalt.� 

Gergely József 
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A túlórák elszámolását vizsgálta a népi ellenőrzés A vonyarcvashegyi üdülőben 

Már csaknem négy esztendő 
telt el azóta, hogy a kormány 
a Közpanti Népi ELienőrzési 
Bizottság előterjesztése alap
ján megtárgyalta a vasutas 
dolgozók helyzetét. Az 1969 
decemberében született kor
mányhatározat, azon túlme
nően, hogy gyors anyagi se
gítséget nyújtott a legégetőbb 
bérezési problémák megoldá
sához, számos egyéb intézke
dést is tartalmazott. Ezek 
messzemenő egyetértésre ta
láltak a vasutas dolgozók kö
rében. Ilyen intézkedések ha
tására módosították az éjjeli 
pótlék összegét, szabályozták a 
túlórák elszámolását. 

A közelmúltban hozták nyil
vánosságra az egészségi ok
ból nyugdíj előtt munkakör
változásra kényszerült dolgo
zók előnyösebb elbírálásával 
kapcsolatos rendelkezéseket, 
amelyeket a dolgozók a Ma
gyar Vasutas hasábjain keresz
tül is megismerhettek. Ugyan
csak közismertek a Vasutasok 
Szakszervezete és a MA V erő
feszítései a dolgozók lakás
problémáinak megoldására. 

A jogos túlórákat 
el kell számolni 

A népi ellenőrzéshez 1968-
69-ben nemcsak az utazókö
zönség, vagy a fuvaroztató felek 

részéról, hanem a vasutas dol
gozóktól is igen sok bejelen
tés érkezett. Az említett intéz
kedések hatása most azon ke
resztül ís lemérhető, hogy 
ezeknek a panaszoknak a szá
ma az elmúlt évben minimá
lisra csökkent. Természetesen 
a helyzet még ma sem problé
mamentes. Éppen ezzel kap
csolatosan szeretném a figyel
met felhívni egy olyan prob
lémára, amelyet közérdekű be
jelentés formájában hoztak 
tudomásunkra és a vizsgálat 
a bejelentésben foglaltakat 
igazolta. 

A közelmúltban a KNEB 
címére érkezett panaszlevél 
írója arról tájékoztatott, hogy 
bár a kollektív szerződés sza
bályozza a túlmunkáért, illetve 
a vasárnap végzett munkáért 
járó munkabérek elszámolását, 
a tapolcai vonalfónökséghez 
tartozó állomásokon a dolgo
zók mégsem kapták meg ma
radéktalanul az őket megillető 
összegeket. 

A helyszíni vizsgálat előtt 
áttanulmányoztuk a MAV 
KoUektív Szerződését és a 
Függeléket. A kollektív szer
ződés nyelvezete nem olyan 
amit egyszeri olvasás után 
könnyen meg lehet érteni, mi
vel a jogászok nyelvén ké
.szült. Az összes munkaügyi vi
tának viszont ez az alapja. 
Ezen túlmenően tájékmód
tunk a Vasúti Főosztály ille
tékes szakembereinél, ahol el
mondták: semmilyen érdek 
nem fúzódik ahhoz, hoo11 az 
igazgatósáqok. vagy a külszol
pálati fónöksér:,ek a jogos tíil
órákat ne számolják el. Hiszen 
ezek felmerülési oka vagv a 
többletmunkáb3n, vagv a lét
számhiányban kNesendő. tehát 
a túlórák mö<?ött mind�nkén
pen elvégzett munka áll. 
Han<'súlvo-..ták. ho<!Y a túl
munkák Plszámolására a vasút 
meefeleló anyagi eszközökkel 
rendelkezik. 

Írá.�ban kell 

megállapodni 

Az elszámolásra vonatkozó 
szabályok kellő megismerése 
után Balatonakiili-Dörgicse és 
Zánka-Köveskál állomáson 
egy évre visszamenőleg ellen
őriztük a munkabérek elszá
molását. A munkaidő kiszá
mítását a felolvasókönyvekból 
vége2l1:ük. ahol a havi kötelező 
munkaidő és a ténylegesen tel
jesített munkaidő összehason
lításából kitűnt, hogy a dol
gozó végzett-e túlórát vagy 
sem. Mindkét állomáson -
- egyes munkaköri\kben -
már a közbeváltás is megva
lósult. Nemcsak a tíilmunka 
v.lgzést, hanem azt is néztük. 
hog11 a dolnozó a heti vihenő
nanirít 11>-e,1k.npta-e és ha igen. 
abból egy· a hónap tolt1amán 
vasárnapra esP't-e. (Ez bármi
lven bco•zt5•ban lévő dolgozó
ra vonatkozik. tekintet nélkül 
arra, hogy közbeváltós, vagy 

közbeváltó nélküli munkakör
ben teljesít szolgálatot.) A kol
lektív szerződés szerint ugyan
is a .. . .,dolgozó részére ha
vonként egy 36 órás vasárnapi 
pihenőt kell biztosítani, mely
ből a váltási rendtől függően 
legalább 17, illetve 18 órának 
vasárnapra kell esnie". 

Ez a közbeváltós munkakör
ben azt jelenti, hogy ha a köz
beváltás a hétfői, vagy a 
szombati nappali szolgálatra 
esett, a vasárnapi pihenőt biz
tosították. A közbeváltó ré
szére mindig biztosítva van a 
heti pihenő, hiszen szombat 
estétől hétfő reggelig minden 
héten szabad. Ugyanez a pa
ragrafus (Koll. Szerz. 35.§.3. 
bek.) azt is tartalmazza, hogy 
ennek a vasárnapra eső pihe
nőnapnak „kiadásától a szol
gálati főnök a dolgozóval tör
tént megegyezés alapjáti tér
het el". Elképzelhető, hogy va
lakinek kedvezőbb, ha a sza
bad időt hétköznap kapja meg, 
de ebben a kérdésben írásban 
kell megállapodni. Ilyen írás
beli megállapodást nem talál
tunk. 

Ahol a közbeváltás rendjét 
betegség, szabadság stb. nem 
zavarja meg, elméletileg nem 
lehet probléma sem a munka
idővel, sem a pihenőnappal. 
Azokban a beosztásokban vi
szont, aho� a munkaidó-csök
kentését közbeváltás nélkül 
munkaközi szünettel oldották 
meg, a vasárnapi pihenő, havi 
egy alkalommal történő biz
tosítása már problémát jelent. 
(Ebben az esetben a málhá
zóknál.) Itt az állomásfőnök 
csak helyettes igénybevételé
vel tudja a dolgozót szabaddá 
tenni. Természetesen a közbe
váltós munkakörökben sem 
megy minden simán. A sza
badságolás. illetve váratlan 
megbetegedés esetén, am�kor 
a vonali tartalékost nem sike
rül biztooítani, megszűnik a 
közbeváltás és nemcsak a va
sárnapi pihenő marad el, de 
túlóra is jelentkezik. Ha vi
szont a teljes létszám rendel
kezésre áll, egyes esetekben 
az is lehetséges. hogy a dolgo
zók egy részénél - a váltási 
rendtől függően -, még a kö
telező óraszám ledolgozására 
sincs szükség. A kollek lív szer
ződés ezért módot ad arra, 
hogy a túlórát, illetve a va
sárnapra esó pihenőnapot a 

dolgozó részére a következő 
hónap végéig pótlólag kiadhat
ják. Ezzel a megoldással több 
esetben találkoztunk. 

A s::emlélellel is baj volt 

Mindezek figyelembevételé
vel a vizsgálat megállapítása 
szerint Balatonakali-Dörgicse 
állomáson 1972-ben, 6 dolgo
zónál összesen 64 túlóra el
számolása maradt el, és 8 dol
gozó részére összesen 21 eset
ben nem biztosították a va
sárnapra eső pihenőnapot. 
Zánka-Köveskál állomáson 
már súlyosabb volt a helyzet. 
Itt 326 túlóra maradt elszámo
latlan, ami 14 dolgozót érin
tett. A vasárnapi szabadnap 6 
dolgozónál 11 alkalommal ma• 
radt el. Természetesen nem
csak a hibákat, hanem az eló
fordulásuk okát is kerestük. 
Balatonakali-Dörgicsén fó
kén t adminisztrációs hibákra 
lehetett visszavezetni a jogos 
munkabér elmaradását, míg 
Zánka-Köveskálon a szemlé
lettel is hiba volt. A kollektív 
szerződés ugyanis csak arra 
adott módot, hogy a teljesített 
túlórát a következő hónap vé
géig lehet csúsztatni. Itt vi
szont az volt a gyakorlat, hogy 
a túiórák elszámolását több 
esetben hónapokig halogatták, 
várva. hogy a jogos szabad 
időt majd csak sikerül bizto
sítani. Ezek közül néhány eset
ben a halogatás olyan hosszú 
ideig tartott, hogy a túlóra fe
ledésbe ment. Nem tudtuk el
fogadni azt a módszert sem, 
hogy az előző hónap kötelező 
munkaidejének ki nem tölté
sét me,::takarításba vették, és 
a következő havi túlórából ezt 
levonták. 

Az átvizsgált bizonylatokból 
azt is megállapítottuk, hogy a 
munkaidő elszámolását mind 
az igazgatóság, mind a vonal
főnökség részéról ellenőrizték. 
Ezt az ellenőrzést azonban for
máli.snak kell minősíteni, mi
vel az általunk feltárt hiá
nyo�ágokat nem vették észre. 

Megállapításainkat a hely
színen jegyzőkönyvben rögzí
tettük, amit később szükséges 
intézkedések megtétele céljá
ból elküldtünk a szombathelyi 
vasút-igazgatósághoz. Leve
lünket gyors intézkedés kö
vette. Balatonakali-Dörgicse 
állomás dolgozói részére 227 3, 

Zánka-Köveskál állomás dol
gozói részére pedig 7288 forint 
elmaradt munkabért soron kí
vül kifizettek. Ezen túlmenően 
az igazgatóság úgy tájékozta
tott, hogy folyamatosan az 
egész vonalfónökség elszámo
lását felülvizsgálják. Gondoo
kodni fognak arról, hogy a 
túlórák, illetve a vasárnapra 
eső pihenőnapok elszámolási 
szabályait az érdekeltek még 
jobban elsajátítsák. Ennek elő
segítését szolgálja a 17-es Hi
vatalos Lapban megjelent 
105433/1973. 1.D. sz. utasítás is, 
amely egyes munkaügyi szabá
lyok értelmezésével és végre
hajtásával foglalkozik. Itt ta
lálható az az egyértelmű állás
foglalás, amely eddig konkré
tan nem került megfogalma
zásra. Eszerint, ha a dolgozó 
nem egyezett bele, hogy a va
sárnapra eső pihenőnapot hét
köznap kapja meg, és részére 
a hónap folyamán egy esetben 
sem tudták a 36 órás vasár
napi pihenőt biztosítani, ,.ak
kor a hónap utolsó vasárnap
ját kell a kijelölt vasárnapi 
pihenőnek tekinteni"... ,,Eb
ben az esetben a dolgozó (for
dulója szerint) a vasárnap esti 
és a hétfő reggeli váltástól tel
jesített szolgálatára jogosult a 
heti pihenőnapon végzett mun
ka pótlékára." Az előző bekez
désben pedig egyérte!milen 
leírják, hogy az ilyen ... . ,heti 
pihenőnapon 1.'égzett munka 
pótléka 100"'0"• 

S::abályos elszámolást 

Már a vizsgálat megindítása 
előtt is arra lehetett következ
tetni, hogy a túlmunka és a 

vasárnapra eső pihenőnapo-n 
végzett munka elszámolása 
nem mindenütt történik szabá
lyosan. Ebben a meggyőződé
sünkben csak megerősített a 
vasutasok szakszervezetének 
tájékoztatásunk nyomán kül
dött válaszlevele, mely szerint 
hasonló munkabér-elszámolási 
hiányosságoR máshol is ta
pasztalhatók. Ezért ezúton is 
szeretnénk felhívni a szakszer
vezeti bizottságok figyelmét, 
hogy saját területükön kísér
jék figyelemmel a szabályos 
elszámolá ·t, különósen akkor, 
ha a dolgozók részél·öl ilyen 
irányú jelzéseket kapnak. 

Bessenyei Gábor 
a KNEB gaz;dasági szakértője 

Vietnami fiatalok - mint 
szakszervezetünk tagjai - a 
vonyarct·ashegyi -i:asutasüdü
lóben. Az öt éve hazánkban 
tanuló Nguyen Quoc Thang, 
Nguyen Thien Duc és Truong 
Van Nghia Szegeden elvégez
ték a közlekedési és távközlé
si műszaki főiskolát, s jelen
leg a szegedi TBFF-nél dol
goznak gyakorló mérnökként. 
Ez év végén térnek i:issza 

Vietnamba, hogy az újjáépil!ó 
vasútnál hasznosítsák Ma
gyarországon szerzett tudá
sukat. 

Kérték, hogy lapunk hasáb
jain nyilvánítsuk ki háláju
kat és köszönetüket a magyar 

népnek, a t:asút, az iskola 1.'e
zetóinek. tanárainak, ;elenle
gi munkatársaiknak a kapott 
segítségért. 

(Jurkievicz Tibor felvétele) 

Szakmunkásavató az Északi 
Járműjavítóban 

A vasúti forgalom az ország 
vérkeringésének biztosításá
hoz elengedhetetlen feltétel a 
vonó- és vontatott járművek 
jó állapota A karbantartást, a 
javításokat mind a vontatási 
telephelyeken, mind a jármű
javító üzemekben csak megfe
lelő szakmunkásg:írda tudja 
biztosítani. 

A JJ/iÁV legnagyobb vontató 
jármúkarbantartó üzemében 
az tszaki Járműjavitóban az 
1972-13 oktatás; évben hét 
szakmában 126 III. éves tanu
lót oktattak, többségében vil
lamos és Diesel járműszere
lóket, akik sikeres szakmun
kásvizsgát is tettek. 

tekintett az elmúlt három Is
kolai évre és értékelte an
nak tapasztalatait. Rámutatott, 
hogy az üzem nem kis áldoza
tot hozott a megfelelő szintű 
képzés érdekében. Az egyre 
korszerűsödő berendezések ja
vításához ma már elenged
hetetlen a minél tökéletesebb 
szakmai képzettség. 

A 111ÁV KÖZÉPÜLETEIN JJfEGLÁTSZIK, 

Az új szakmunkások nagy 
igyekezettel sajátították el a 
szakmai és elméleti ismerete
ket. Az oktató munka ered
ményeként megállapítható, 
hogy a tanulók elméleti tudá
sa közepes a gyakorlati kész
sége pedig megközelíti a jó 
színvonalat. A végzettek kó
zül sokan igen nagy kézügyes
ségról tettek tanúbizonyságot. 

A MOM 8. sz. Szakmunkás
képző Intézet igazgatója Bedő 
Imre a szakmunkásképzés je
lentóségéröl beszélt, kiemelve 
a nagy üzemben végzendő 
munka fontosságát. A fiata
loknak azt tanácsolta, hogy 
minden esetben bizalommal 
forduljanak az idősebb, ta
pasztaltabb munkásokhoz, 
akiktől minden segítséget meg 
fognak kapni. Legyenek büsz
kék arra, hoinr a munkásmoz
galom tradícióval rendelkező 
legnagyobb vasúti üzem szak
munkásai lehetnek. Gondol
janak vissza szeretettel az in
tézetre és sok szerencsét Tti
ván t a pályakezdéshez. llogyan dolgozik a Ház ezelési Főnökség 

Az üzem gazdasági és moz
galmi vezetői július 6-án ben
sőséges ünnepség keretében 
fogadták az új szakmunkáso
kat. A szakmunkásavató ün
nepségen a most végzett szak
munkástanulók mellett megje
lent a képzést végző MOM 8. 
sz. Szakmunkásképző Intézet 
igazgatója, a MÁV Vezérigaz
gatóság munkatársai, a szak
szervezet képviselői, az üzem 
gyáregységeinek vezetői, s a 
szakoktatók. 

Nem látványos a munkájuk 
azoknak, akik a MAV Ház
lcezelő Főnökségen dolgoz
nak. A MÁV középületeiben 
- a vezérigazgatóságon, a 
jogügyi hivatalnál, a BVKH
ban - mindenki természetes
nek tartja, hogy az irodák, 
folyosók, szobák szépen ta
karítottak és időről időre 
megújulnak, s azt is, hogy 
egyre korszerűsödik a világí
tás. vagy télen kifogástalan a 
fűtés. 

Pedig igen szorgalmas, 
szakavatott és lelkiismeretes 
munkát kell végezniük a fő
nökség dolgozóinak, hogy 
mindez így legyen. Jó mun
kájuk tanúbizonysága többek 
között az a dicsérő oklevél, 
amelyet a MA V vezérigazga
tója és a Vasutasok Szakszer
vezetének elnöksége adomá
nyozott részükre. 

A főnökségnek az elmúlt 
évben egyik legjelentősebb 
múszaki ténykedése volt a 

gázfűtés bevezetése a vezér
igazgatóság épületében. A 
munkát a levegő szennye
zettségének csökkentésére, Il
letve tisztaságának megőr
zése céljából végezték el, vég
rehajtva ezzel a vonatkozó 
kormányhatározatot. •A kor
szerű fűtőberendezés hasz
nálata egyébként évi 600 OOO 
forint megtakarítással jár. 

Hosszan sorolhatnánk még 
az utóbbi időszakban elvég
zett munkákat, amelyek kö
zé tartozik például a személy
felvonó építészeti feladatai
nak megoldása. a folyosók 
számtalan régi ajtóinak kor
szerűbbre cserélése, festések 
és mázolások, burkolómunká
latok. a MAV Nyugdíjhivatal 
épületének előkészítése fel
újításra, majd a felújítások 

megkezdése, a BVKH �püle
tében a fűtés korszerűsítése 
stb. Mindehhez hozzászámít
hatjuk azokat az erőfeszíté
seket is, amelyek a hivatali 
munka folyamatosságának 
biztosítására irányultak a he
lyiségek átalakítása, festése 
előtt, a bútorok, egyéb be
rendezési tárgyak más helyi
ségekbe való áthurcolásával. 

Ennek a sokrétű és mé
reteiben is nagy munkának 
a végzéséhez nélkülözhetetlen 
támogatást nyújt a MA V 
Házkezelő Főnökségnél ki-
bontakozott szocialista b1i-
gádmozgalom. Megindítását 
1967-ben Madaras István, a 
főnökség vezetője kezdemé
nyezte. A főnökség létszámá
ba tartozó 230 dolgozó közül 
160 tagja van a 12 szocialista 
brigádnak. A múlt évi ered
mények alapján két brigád 
érdemelte ki az arany foko
zatot, ezenkívül egy brigád 
az ezüst-, öt a bronz- és egy 
közösség a zöldkoszorús, il
letve a zászlós fokozatot. Ér
dekes különben, hogy a fő
nökség valamennyi szocialis• 
ta brigádjának társadalmi vo
natkozású tevékenységét egy 
személy - Halász Béla. az 
ar:inykoszorús Barátság bri
gád tagja - irányítja, szer
vezi. 

A Barátság brigád tagjai 
patronálják például a kapos
vári MAV Nevelőotthon ár
va gyerekeit. s időnként aján
dékokat - könyvet, játékot, 
ruhát, cipót, édességet 
küldenek nekik. A gyerekek 
viszonzásul saját készítésű 
könyvjelzővel, kézimunkákkal 
ajándékozták meg a brigád 
tagjait. Hasonló kapcsolatot 
tartanak a Baross és a Tye
reskova brigád dolgozói a 

MA V bodrogolaszi és kőszegi 
nevelőotthonú ban élő gyer
mekekkel, a József Attila 
brigád pedig a Budakeszi 
MÁV Tüdőszanatóriumban ke
zelt beteg�et látogatja, pon
tosabban azokat, akiknek 
nincs hozzátartozójuk, aki 
meglátogathatná őket. 

E rövid beszámoló talán ér
zékelteti némiképp, hogy a 
házkezelő főnökség dolgozói 
mind szakmai, mind társa
dalmi vonatkozásban jó mun
kát végeznek, s rászolgáltak 
az elismerésre. 

Krlstek Pál 

Nagyószi Péter tanmilhely
vezetö megnyitó szavai után 
Görbicz Sándor igazgató mon
dott ünnepi beszédet. Vissza-

CENTENARIUM BATASZEKEN 

Száz éve nyílt meg 

a Duna-Dráva Vasút 
Az idei vasutasnapon ünne

pelték a Bátaszék-Dombóvár 
közgtti vasútvonal megnyitá
sának 100. évfordulóját. Ebből 
az alkalomból a Bátaszék állo
más parkjában felállított 
.,1873-1973" feliratú emlék
táblát dr. Szabó Tibor vasút
igazgató avatta fel a vasuta
sok, a megye, a járás é5 a 
község vezetői, lakooai jelen
létében. 

Ugyanezen a napon - jú
lius 8-án - az állomás okta
tótermében rendezett emlék
kiállítást Vajda Gyula állo
másfőnök nyitotta meg. A ki
állitá6 megtekintői láthatták 

az egykori Duna-Dráva Vasút 
megannyi emlékeit, köztük ko
rabeli rajzokat, a Mőcsényi 
alagút színes építési tervét, a 
Békei Géza nyugdíjas moz
donyvezető által készített 
mozdony-modelleket, régi és 
új jelzóeszközöket, pályafenn
tartási anyagokat, szel.'Számo
kat stb. 

Bátaszék község művelődési 
házában ezután nagygyűlésre 
került sor, amelyen részt vett 
K. Papp József, az MSZMP 
megyei Bizottságának első tit
kára is. Az ünnepi beszédet 
dr. Szabó Tibor, a pécsi vasút
igazgatóság vezetője tartotta. 

Gál János. az üzem •zak
szervezeti bizottsága nevében 
köszöntötte az új szakmunká
sokat. majd Oravecz József 
Diesel járműszereló az évfo
lyam KISZ-szervezője mon
dott köszönetet az Iskolai. a 
tanműhelyi nevelő-oktató 
munkáért. 

Az ünnepséget nívós kul
túrműsor követte, ma,id az 
üzem mozgalmi, gazda�ági és 
gyáregység vezetői, oktatói. 
fehéra-aztal mellett be•?élget
tek el az új szakmunkások
kal. 

Sebestyén János 

PAKLI KOCSI 

HELYETT ... 

Debrecen-Vásártér állomás 
csaknem száz dolgozójának ré
gi vágya teljesült azáltal, hogy 
a közelmúlt napokban új szo
ciális létesítményt vettek bir
tokukba. Az épületben korsze
rű öltöző. fürdö, valamint ok
tatóterem áll rendelkezésük
re. Ugyanitt az otthonról ho
zott ételeiket is meg tudják 
melegíteni a kétlapos villany
rezsón. 

Az állomás dolgozóinak örö
mét igazán csak azok érthetik 
meg, akik tudják. hogy Deb
recen-Vásártér kocsirendezői 
eddig legfeljebb a „pakliko
csi" lavórjában mosakodhat
tak, s ugyanott volt a ruha
szekrényük is elhelye·tve. Most 
viszont már kultúráit körül
mények között öltözködhetnek, 
hideg és meleg vízzel zuha
nyozhatnak. s nehéz munká
juk végeztóvel így felfrissülve 
térhetnek haza. 
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Egy és negyed évszázad múltán: Alkatrészt gyártanak kocsikhoz, mozdonyokhoz 

Elégtétel Gyula városának 
.,. 

· Ujjászületőhen a fehérvári járműjavító 
A jelen vasútja visszaadja mindazt, 1imil Plveft a régi 

Aki mostanában végigjárta 
a székesfehérvári járműjavító 
területét, azt hihetné, hogy 
háború utáni állapotot lát. 
Terjedelmes épületek romok
ban, tégla- és törmelékhalrnaz. 
Hellyel-közzel új, vagy újuló 
épületek is. amelyek jelzik, 
hogy ez esetben nagy átalaku
lásról van szó. A 78 esztendős 
üzemre ráfér már egy kis fia
talítás. 

Gyula város - amelynek 
vára a XVI. századig fonlos 
hazai és nemzetközi útvonalak 
védelmezőjeként magasodott 
ki a Fehér-Körös partjait öve
ző síkságból, s amely város a 
török uralom megszűnését kö
vető időkben megyei székhely
lyé nőtt - forgalmi jelentősé
gét a vasutak kiépítése után 
elvesztette. Mi több: 1950-ben 
tehát már a felszabadul� 
után, a megye székhelye is a 
vasúti csomóponttal rendelke
ző Békéscsaba lett. 

Az első gyorsvonat 

Gyula azonban a szocialista 
társadalom adta lehetőségek 
kihasználásával és éppen a 
vasút korszerüsödése révén 
nem maradt eldugott, határ
széli vá1·oska, hanem hazánk 
egyik leglátogatottabb idegen
forgalmi központjává vált, 
ahol mindemellett fejlődik az 
ipar, virágzik a mezőgazdaság, 
pezseg a kulturális élet. Leg
utóbbi látogatásunkkor erről 
beszélgettünk Horányi László 
állomásfőnökkel és Süveges 
István szb-titkárral. 

gyorsvonat hozzánk mindig ki
használva érkezik, s este 
ugyancsak már az indulásnál 
szintén megtelik. 

Naponta 3000 utas 

- Mennyi látogatóra számí
tanak az idei nyáron? 

-;- �em könnyű a vendégek 
szamat megbecsülni mert a 
városunkban rendez�tt kultu
rális események iránt állan
dóan fokozódik az érdeklődés 
Az biztos, hogy naponta több 
mint 3000 utas fordul meg ál
lomásunkon. Tavaly például 
amikor itt tartották az eszpe� 
rant:isták X. jubileumi nyári 
egyetemét, 14 országból jöttek 
össze a részvevők, többek kö
zött Angliából, a Szovjetunió
ból, Olaszországból az NSZK
ból, Hollandiából ;tb. Az idei 
eszperantó napokra - úgy 
hallottuk - 200 fiatal jön 
Lengyelországból és Finnor
szágból is. A jubileumi évet 
követően megnőtt az érdek
)é<?és a gyulai nyári egyetem 
�rant, �nnak ellenére, hogy az 
idén, eppen a közeli napok
ban, Belgrád lesz az esz
perantisták „világprogram"
jának színhelye. Városunkban 
egyébként más kulturális ren
d�zvénye� is várják a látoga
tokat, attol függetlenül hogy 
hozzánk kimondottan d hir�s 
gyógyfürdő és a kitűnő strand 
miatt is érdemes eljönni . •• 

A megnövekedett forgalom 
a vasutasoktól fegyelmezett 
munkát, pontos. udvarias szol
gálatot követel. Am a gyulai
akra méltán lehet ebben a vo
natkozásban is számítani. Év
ről évre eddig is elérték az 
é!üzemsz!ntet, nagy gonddal 
végzik az állomás es környéke 
csinosítása, rendbentartása ér
dekében vállalt tá-rsadalmi 
munkát, ápolják a parkot, a 
peronon elhelyezett virágo
kat, közben a rakodóhelvek 
karbantartásával igyekezi1ek 
könnyíteni a szállíttató ügy
felek munkáját is. Mindebben 
élenjár a négy szocialista bri
gád, amelynek tagjai személy 
szerint felelősséget éreznek 
azért, hogy fejlődő, gyarapodó 
városukban jól érezzék magu
kat mind az érkezés, mind a 
visszautazá:; perceiben Gyulá
ra látogató vendégek, a hazai 
és a külföldi turisták, ugyan
akkor a környékről bejáró 
dolgozók, vagy az ott tanuló 
diákok szintén kényelmesen, 
balesetmentesen utazhassanak 
naponta a város és otthonuk 
között 

- Ehhez a megtisztelő fel
adathoz és szép hivatáshoz ál
lomásunk szakszervezeti bi
zottsága is kész minden tőle 
telhető segítséget megadni -
mondotta búcsúzóul Süveges 
István. 

Kesztyűs Ferenc 

- Nemcsak az épületek és 
a berendezés elavultsága miatt, 
hanem azért is, mert felada
taink megsokasodtak, profi
lunk a régihez képest megvál
tozott, új épületekre, új be
rendezése/ere van szükség -
tájékoztat Kuti István főmér
nök. 

- Jelenleg a termelésünk 
99 százalékát a kocsi- és alkat
részgyártás jelenti. Mozdony
mühelyünkben pedig az elöre
gedett 424-eseket újítjuk fel, 
hiszen bár megszűnt a gyár
tásuk, a meglevő gépek még 
sokfelé hasznos szolgálatot 
tesznek. 

- Milyen kocsikat gyárt az 
üzem? 

- Egyik fő gyártmányunk 
az alacsony oldalfalú, 30 tonna 
teherbírású „KS" kocsi, amely 
személyautók továbbítására is 
alkalmas. Ebből évente 400-at 
gyá-rtunk. Másik termekünk az 
ércszállitó kocsi, az ércmérleg 
kocsi és a gödörásógép, ame
lyet főként a vasút villamosí
tásánál használnak. Megemlít-

- Most, a nyári menetrend 
életbelépése óta közvetlen 
gyorsvonat köti össze Gyulát 
a fővárossal, illetve a távoli 
tájakkal, országokkal - újsá
golta az szb-Litkár, miközben 
büszkén mutatta a nemrég 
újjáalakított felvételi épületet 
és szépen rendbehozott kör-
nyékét. r----------------------------------

TÍZ ÉV ALATT 
- Innen Budapestre, illetve 

Budapestről ide vasútvona
lunk 125 esztendős fennállása 
óta, még soha nem közlekedett 
gyorsvonat - magyarázta az 
állomásfőnök, hogy érthetőb
bé tegye, miért fogadta a 
30 OOO lakosú város és felújí
tott állomásának dolgozó kö
zössége oly nagy-nagy lelke
sedéssel ünnepelve az első al
kalommal befutott gyorsvona
tot és személyzetét. Az úttörők 
vi-rágcsokrokkal kedvesked
tek az érkezőknek, s az állo
másiak a hangosbemondón ke
resztül köszöntötték az utazó

Százmillió f o�int megta arítást eredményezett 
a MAV-Volán együttműködés 

közönséget, 

A vasút és az autóközleke
dés 1963-ban megkezdett terv
szerű együttműködésének 
eredményeit értékelték a 
MÁV-vezérigazgatóság szék 

- Városunk lakóinak és az 
ide látogató túristák ezreinek 
ré� vágyát váltotta valóra a 
vasút - jelentette ki Horányi 
László. - A gyorsvonat min
den reggel 7 óra 10 perckor 
indul a Keletiböl, és Békés
csabán át 10 óra 32-kor érke
zik Gyulára. Este 6 óráig szó
rakozhatnak, fürödhetnek 
gyönyörködhetne'k a város pa� 
tinás múemlékeiben az egy 
napra érkező látogatók is 
majd 21 óra 22 perckor, mm'. 
vissza is érkeznek a Keleti pá
lyaudvarra. Nem véletlen te
hát, hogy az újonnan beállított 

házának művelődési termé
ben rendezett ünnepségen a 
vasút és a Volán Tröszt veze
tői. 

Az elnöklő Kajcsa József, 
szakszervezetünk közgazdasá
gi osztályának vezetője meg
nyitó beszédében üdvözölte a 
Központi Szállítási Tanács, a 
KPM közlekedéspolitikai fő
osztályának képviselóH, a 
MÁV és a Volán vezetőit, to
vábbá a MAV-Volán..Jtomp
lexbrigádok jelenlevő brigád• 
vezetőit. 

Szűcs Zoltán vezérigazgató
helyettes összefoglaló értéke
lésében elmondta, hogy a két 
nagy közlekedési vállalatnak a 

CSIZMA ÉS JELZÓSÍP 
Debrecen-Vá-

sártér állomás 
anyaggazdálko
dója vagyok, s 
talán közhelynek 
hangzik, hogy eb
ben a munkakör
ben is elsősorban 
az emberekkel 

foglalkozunk. 
Most is, mint 
1lább kiderül, 
olyasmit teszek 
szóvá, ami lát
szólag any.2gí ter
mészetű „szer
szám- vagy ruha
iigy". a valósáp
ban azonban sok
kal több annál. 

A Ruházati Uta
sítás 5. § /4./ be
kezdése szerint 
n11ugdíjazás ese
tén a sankák, 
kesztyűk. lábbelik, 
inpPk, blúzok, in'l
kabátok, nyak
kendők a hátrale
vö vi�elés; icötől 
füaaetleniil térí

tés nélkíil kerül
nek a c1olgoz6 
tu la iilon.':ba. A 
jelzósíp azonban 
nem tnrtozik n 
f•Tsnr„It anyagok 
közé. 

- Miért? 
kúc!ezt.em mnr 
tö�,z5r is , 1:ii• 
lönböző fárumo-

kon, mire általá
ban legfeljebb 
annyit válaszolnak 
az metékesek, 
hog11 a dolgozók 
a jelzősípot szer
számkönyvre kap
ják, a szolgálatuk 
ellátásához szük
séges eszközökkel 
eg11ütt, s ugyan
úgy, aszerint kell 
leszámolniuk. 

Csakhogy meg
engedhető-e, hogy 
a sípot, amelyiket 
egy-egy vasutas 
10-20 éven ke
resztül használt, 
leadás után egy 
másik dolgozó ve
gye a szájába. 
Odáig már elju
tottunk, hogy 
például eg11 bór
csizmát más em
ber nem vehet a 
lábám, mert az 
egészségteLen, s 

gombásodást 
okozhat. Am a 
síp ugyancsak 
előidézhet szájfer
tőzést, nem ts be
szélve arról, hogy 
a síp huszad any
nyiba sem kerül, 
mint egy pár csiz
ma. 

Le'.]főbb érveim 
közül mégis egé• 

szen mást kell az 
első helyre sorol
nom. Mi, anyag-

gazdálkodók 
ugyanis gyakran 

találkozunk 
nyug-líjoo menő 
váltóőrökkel, ko-

csirendezőkkel, 
vonatkísérőkkel, 
amikor ;önnek 
hozzánk „szolgá
lati jelvényeiket" 
végleg leadni. 

Olyankor má-
soknak is látniuk 
kellene, miként 
fújnak még egy 
utolsót a jelző
sípbal Fújják, 
mint olyan sok
solc éven át, a 
küzdelmes nap• 
palokon és éjsza
kákon, hogy „kö-
zeledj hozzám!" 
vagy „távolodj 
tőlem!" Aztán 
ideadják a sze-
rén11 fémtárgyat, 
s rendszerint ki
buggy�n a könny 
a szemükből. 

Nehéz nem azt 
mondani nekik: 
- Tartsák meg a 
sipot becsületes 
s:o!gálatuk emlé
kéül ... 

Varga Józsefné 
főintéző 

Szücs Zoltán vezériga7.gató-helyettes méltatta a �A.V-Volán 
komplexbrigádok egy éviizedes mw.,galmának eredményeit 

közlekedéspolitikai koncepció 
irányelvei szerint megkötött 
együttműködési megállapodá
sa az elmúlt tíz évben fokoza
tosan kiterjesztette a munka
megosztást e vasút és a köz
úti ,épkocsiközlekedés között. 
Egyik legfontosabb része volt 
ennek, hogy több gyenge for
galmú vasútvonal gazdaságta
lan személy- és áruforgalmát 
közútra terelték, ilyen módon 
gazdaságossá tették, meggyor
sították Ez ideig 32 viszony
latban terelték át a forgal
mat a vasútról a közútra. Az 
együttműk-ödés tiilcéletesítésére 
közös komplexbrigádokat ala
kítottak. A brigádok sok szer
vezési, technikai nehézi;éget 
küzdöttek le az egymásba kap
csolódó vasúti-közúti mun
ka folyamatában. Ennek kö
vetkeztében 1968-ban mir 41,4 

százalékkal több vasúti kocsit 
kezeltek, mint az együttmúkö
dés első évében, 1963-ban. Ta
valy pedig már 44.8 százalék• 
kal n6tt a tíz év alatt egyi!tte• 
sen kezelt kocsik száma. A ké
setten kezelt kocsik aránya 
24,9 százalékról a tlz év alatt 
12,5 száLalékra csökkent. A 
géppel rakott árutonna 1968-
ban 28 százalék, 1972-ben pe
dig 54,6 százalék volt. 

A MAV-AKOV-komplex
brigád-mozgalom 1963-l>an Tö
rökszentmiklósról indult el és 
terjedt el az egész országban. 

Egy év elteltével már több 
mint 100 komplexb'rigád dol
gozott. Az árufuvarozásban 
ma már 150 komplexbrigád 
3500 taggal, a személyszállítás
ban pedig 100 brigád működik 
3000 taggal a különböző csat
lakozó állomásokon, 

A MÁV-Volán-együttmű
ködés jövőbeni egyik legfon
tosabb feladatául a korsz.erú 
áruszállító lánc, a nyersanya
gok, félkész és késztermékek 
az árukibocsátóhelytól a fel
használóig való továbbításá
nak egységes zárt technológiai 
folyamatát jelölte meg a ve
zérigazgató-helyettes. 

Ezután dr. Zahumenszky Jó
zsef, a Volán vezérigazgató
helyettese méltatta az együtt
működést. Elmondta, hogy 
évente több millió forintot ta
karítanak meg a MAV-Volán 
komplexbrigádok. Megkörelltö 
számítások szerint az évi 
megtakarítás 10 millió forintra 
tehető. 

Szúcs Zoltán vezérigazgató
helyettes ezután kitüntetéseket 
adott át. A kitüntetettek nevé
ben Bolcsó János, Cegléd ál
lomás kereskedelmi főnökhe
lyettese mondott köszönetet, 
majd hasznosítható javasla
tokat tett a komplexbrigádok 
további munkájára vonatko
zóan. 

(Száaz) 

Befejezéshez közelednek a 840 személyes öltöző és fürdó épí
tési munkálatai 

hetem a zúzottkószállító ko
csit, amelyből eddig 580-at ké
szítettünk. Cementszállító, tég
laszállító és élőhalexportáló 
kocsi van még a listánkon 
továbbá szerelókocsi a metró� 
hoz, alagúti személyzetszállító 
kocsi, és hogy el ne felejtsem, 
az idén 500 sertésszállító kocsit 
kell átadnunk. 

Devecseri Tibor, a szervezési 
osztály munkatársa végig ka-

Levél az utasoktól 

(A szerző felvétele) 
lauzol az üzemen és büszkén 
mutatja a még körülállványo
zott vöröstéglás épületet, ame
lyen már ott leng a jel: kívül 
kész az épület, már csak a bel
ső szerelések folynak. 

- Ez lesz a mi korszerű öl• 
tözőnk és fürdönk, amelyet al. 
kotmányunk ünnepére szeret
nénk átadni. 

Balogh József 

KÖSZÖNET A VASUTASOKNAK 

A MÁV hírnevét öregbítették 
Az elmúlt héten Budapestről Sárosdra utaztam, s a vona

ton mindvégig az egyetemi felvételi vizsgámra készültem. 
Nem csoda tehát - bár restellem -, hogy otthon egyszer csak 
édesanyám azt kérdi: - A drága, szép pulóveredet nem hoz
tad haza, fiam? 

- HoZtam bíz' én, csakhogy a vonatban felejtettem. 
Lemondóan, inkább csak „kísérletképpen" visszamentem a 

sárosdi állomásra, s ott Dongó Ferenc váltókezelőnek panaszol
tam el keservemet. ő atyai kedvességgel, szülői megértéssel 
adta meg a kellő tanácoo!Ult, amelyek alapján csakhamar a 
forga1:1ti irodába kopogtabtam be. Mire beléptem, Katona 
Andras, forgalmi szolgálattevő már intézkedett is mert a vál
tókezelő telefonon adott értesítése előbb ért oda 

0

mint én Fél 
órával később Keszőhidegkút állomásról megjött a szám.;rnra 
nem remélt válasz: megvan •• . 1 

Egyszerű történet ez, de alkalmat ad arra, hogy köszöne
tet mondjak a vasutasoknak, akik az ismeretlen utasnak sér
tetlenül visszaszolgáltatták az elveszettnek hitt csomagját, 
Meggyőződésem: ha valaki hozzám hasonló helyzetbe kerül -
amit senkínek nem kívánok - és nem kapná vissza elhagyott 
tárgyait, nem a vasutasok tehetnek róla. Nekik mindenképpen 
elismerés és megbecsülés jár. 

* 

Hasonló levelet kaptunk öz-
vegy Bíró Dénesné, budapesti 
lak05tól, aki a Déli pályaudvar 
személyzetének, név szerint 
B. Kiss Sándor vonatvezetőnek 
és Mayer Tamás mozdonyveze
tőnek mond köszönetet, mivel 
június 24-én készségesen köz
reműködtek Balatonrendes ál
lomáson egy elveszett, illetve 
a vonaton felejtett bőrönd 

Czeiner Antal 
diák 

megtalálásában. A személye
sen nyilvánított hálát azzal 
hárították el, hogy „nem tet
tünk semmi mást, csak a köte• 
lességünket teljesitettük", 

„Akkor legalább ebben a 
formában, a Magyar Vasutas 
hasábjain kapjanak elismerést 
a derék vasutasok" - fejezte 
be levelét özvegy Bíró Dénes
né. 

KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÍÍS 

A magyar Vlil!Utasok az an
gol Rank Xerox cég különle
ges igényeit elégítették ki az 
utóbbi két hónapban. A sok
szorosító és másológépeket 
gyártó londoni vállalat hat ko
csiból álló szerelvényben ren
dezt-e be az általa forgalma
zott gyártmányok bemutatásá
ra szolgáló' mozgó kiá!litást. 
hogy ily módon kössön üzle
teket Az európai ország0kra 
terjedő körút során hazánk tíz 

városának vasútállomásán szi»
kítja meg útját a szerelvén11. 

Az eddigi tapasztalatok alap. 
ján elismerően nyilatkozott a 
cég magyarországi képviselő
je, Anna Ksiezopolska, a MA11 
dolgozóinak előzékenységé
ről, a megállapodás szerinti 
feltételek teljesítéséről. Ké
pünkön: a szerelvény Debre• 
cen állomás postavágányáa 
vária a2 érdeklődőket. 

(Jurkievícz T;oar felvétele, 
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MA G YAR SIKEREK A G Ö TEB O R G I  vívö' VB -N Kerékpárosokkal Lengyelországban 
ffilli]J] Csillogó pengékkel, csillogó érmekért Egyéniben Fülöp a 2., 
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csapatban válogatottunk a 6. helyen végzett - Tíz nap a Szovjetunió
ban. Miskolc-Tism.i pályaud
varon sikeresen zárult az egy 
évvel ezelőtt indított alapfokú 
orosz nyelvtanfolyam. A 27 
részvevő közül a legeredmé
nyesebb hallgatónak Rázsonyi 
Vincéné, rakodási dolgozó bi
zonyult. Jutalomképpen Szov
jetunió-beli tí,.napos utazáson 
vesz részt, útba ejtve Kijevet, 
Moszkvát, Leningrádot. 

Válogatottunk 41 pontjából 29-et szereztek a vasutas vívók 

Dr. Bay Béla szakfelügyelő villámértékelése 

- A göteborgi világbajnok
ság előtti sajtótájékoztatón a"Zlt 
ígértem, hogy a magyar válo
gatott a nagy viadalon 30 pont 
körüli eredményt ér el. Ki
váló vívóink túlszárnyalták el
képzeléseimet: 41 pontot gyúj
töttek, s mindössze két ponttal 
szorultak a második helyre a 
Nemzetek Nagydíjáért folyó 
pontversenyben a Szovjetunió 
mögött. Külön örömöm, hogy 
ebben a sikeres együttesben a 
Vasutas-vívók, a BVSC ver
senyzői majdnem külön is tel
jesítették a várt összered
ményt : 29 pontot szereztek. 

Dr. Bay Bélával, a vívósport 
szakfelügyelőjével, a nagy 
nemzetközi tekintélyű mester
rel summáztuk így a minden 
idők legnépesebb és legizgal
masabb vívó-világbajnokságá
nak külön eredményeit. A 
Vasutas-vívóka.t a szakvezető 
azért is említi külön nagy 
együttérzéssel, mert társadalmi 
munkában a BVSC-vívók 

Az aranyérmet nyert magyar női tőrcsapat: Maros, Szolnoki, 
Bóbis, Rejtő és Tordasi 

(MTI Foló: Petrovits László felv.) 

szaktanácsadója, aki ott is- zött szerzett mégis az 

kolázik a BVSC vívó- egyéniben bronzérmet, hogy 
termében a szakosztály leg- teljesítménye az egyik legki
jobbjaival : sok olimpiai és vi- emelk.edőbb siker, hiszen na
Zágbajnok került már ki a ke- gyon rangos mezőnyből léphe
ze alól, tett a dobogó egyik fokára -

Mindent összevetve, a BVSC mondta a szakfelügyelő. -
3zíneit a 21 tagú magyar válo- Nagyon nehéz középdöntőt ví
gatottban nyolc versenyző vott és a döntőre kissé elfá
képviselte, s nevük felsorolása radt. 

máján sokat lendített. Az 
egyéniben jól kezdett, k-ésőbb 
elfáradt. Ha ismét megfelelően 
dolgozhat, maximális akarása 
és pszichológiai adottságai is
mét előrelendítik a világ leg
jobbjai közé. 

Ezer kilométeres út megté
tele után kissé fáradtan érke
zett meg kerékpáros csapa
tunk a fesőti szépségű kisvá
rosba, az észak-lengyelorszá
gi Wagrowíeczbe. A IV vas
utas országúti kerékpáros 
bajnokságra utaztunk a ma
gyar vasutas kerékpársport 
képviseletében. · A csapat a 
BVSC és a Miskolci VSC ke
rékpárosaiból állt. Sajnos a 
válogatott Géra nem jöhetett 
velünk, mert ő itthon képvi
sel te a magyar színeket az 
Olimpia Kupán. 

A versenyt az USIC meg
bízásából a Lengyel Vasutas 
Sportközpont rendezte, 10 or
szág vasutas kerékpárosainak 
részvételével. Már a megérke-
zéskor tapasztaltuk, hogy 
Wagrowieczben nagy ese-
ménynek tekintik a versenyt, 
mert igyekeztek ünnepélyes 
külsőt adni a városnalc. Az 
utcákat fellobogózták, a szál
láshelyhez vezető utat számta
lan színes égő tarka fénye 
tette barátságossá. 

A csapat tagjai - rövid pi
henő után - már szombaton 
nyeregbe szálltak és végigke
rekezték azt a 80 km-es út
szakaszt, amelyet a versenyen 
kétszer kellett megtenni. Az 
estét pihenéssel töltötték. hogy 
másnap eleget tudjanak ten
ni a 160 kilométeres táv meg
tételének. 

jutott hasonló sorsra. ő 
ugyan a kísérőkocsiból kapott 
pótkereket, de már nem tu
dott felzárkózni a megugrott 
élbolyhoz. Nem sokkal ezután 
egy hatos csoport -, amely
ben örömünkre Fülöp József 
is benn volt -, elhúzott a 
többiektől és 50 km-nél már 
3 perc előnyre tett szert Nagy 
iramban haladt az egész me
zőny, átlagosan 40 km volt a 
sebesség. Az első 80 km-nél 
már 5 perc előnye volt az él
bolynak. A hajrá rendkívül 
izgalmasan alakult, a hat ver
senyző együtt hajtott váltott 
vezetéssel. A stadionba való 
beforduláskor két szovjet, 
majd 2 NDK-s versenyző bu
kott. A célegyenesben Kluj 
lengyel és Fülöp magyar vívott 
hatalmas csatát, t•égül ha 
centiméterekkel is Kluj futott 
be elsónek, második Fülöp, 
harmadik Grabe NDK lett. 
Sajnos a kiesett Patakit a fia
tal versenyzők nem tudták 
pótolni, s így csapatverseny
ben csak a 6. helyet tudtuk 
megszerezni. A célba Fii.!öp, 
Négyessy és Endre értek be. 
Sajnos, a verseny közben 
bekövetkezett defektek meg
akadályozták a csapat ered
ményesebb szereplését, de Fü
löp József második helye az 
egyéniben mégiscsak a ma
gyarokra irányította a figyel
met. Az ünnepélyes díjkiosz
tásnál mind a csapatnak, 
mind a vezetőknek kijutott a 
gratulációkbóL Tóbiás Béla 

- Szocialista brigádok szel
lemi vetélkedőjét rendezte 
meg július 6-án Hódmezővá
sárhely állomás szakszervezeti 
kulturbizottsága. A vetélkedő 
győztese a kereskedelmi szol
gálat brigádja lett, második 
helyen a forgalmi, harmadik
ként pedig a pályafenntartási 
szocialista brigád végzett. A 
verseny rendezéséért és leve
zetéséért Ceglédi Ernő és ,Tu
hász János KISZ-tagokat illeti 
dicséret. 

- Túlteljesítette első félévi 
tervét, a miskolci járműjaví
tó. Dolgozói több mint száz ki
javított teherkocsival haladták 
túl az előirányzatot, s összesen 
340 nappal csökkentették a ko
csik javítási, illetve tartózko
dási idejét. Ezzel megalapoz
ták a második félévi feladatok 
teljesítését és a MAV Igényei
nek további kielégítését. 

- KIRANDULAS. lgen 

mellett hadd tegyünk említést - Kamuti László egyike volt 
elért sikereikről, illetve az ál- a VB legbalszerencsésebb ver
taluk szerzett pontokról is, hi- senyzóinek folytatta. -
szen a 41 pontból 29--et szerez- Amikor hazulról elindult, nem 
tek. volt teljesen rendben, Göte-

- Gerevich Pál a kardban 
nagy reménységünk volt -
fejezte be villámértékelését 
dr. Bay Béla. - Nála talán a 
nagyon sok munka bosszúlta 
meg magát, az olimpia után 
szinte pihenés nélkül kezdte a 
felkészülést a VB-re. Kitűnő 
képességei vannak, sokra hi
vatott, s mindössze 24 eszten
dős. 8 :6-os szovjet vezetésnél 
volt szíve ahhoz, hogy 5 :2-re 
kiharcolja az egyik döntő csa
tát Vinokurov ellen, s módot 
adott ezzel arra, hogy Kovács 
Attila az utolsó asszóban már 
az aranyéremért küzdjön -
sikeresen. 

Július 8-án. vasárnap dél
előtt 9 órakor a helybeli sta
dionba vonult fel a tíz csa
pat. Az ünnepélyes megnyitót 
dr. Lorke, az USIC elnökség ;------------

népszerúek a debreceni jár
mújavltóban a művelődési ház 
szocialista brigádklubja által 
szervezett kirándulások. A 
vasutasnap alkalmából rende
zett kétnapos, szegedi kirándu
láson is ötvenen vettek f'észt. 
és szakképzett idegenvezető 
kalauzolásával tekintették meg 
Szeged város nevezetességeit. 

Férfl tör: Dr. Kamuti Je- borgban súlyos fogműléten 
fl.Ó (egyéni bronzérem, 4, csa- esett keresztül, majd egy el
pat negyedik hely 3 pont). Ka- tört penge felszakította régebbi 
muti László (csapat negyedik lábsebét. Mégis, a románok el
bely, 3 pont), Papp Jenő (egyé- leni nagyon sorsdöntő rnérkő-
niben a legjobb 12 között). zésen fontos asszókat nyert. 

Nagyon kellemes meglepeté5 
volt az újonc Papp Jenó vívá
sa. A VB előtt tette le a vívó
mesterképző vizsgát; tanulmá
nyai visszavetették formájá
ban. A kezdet nehezebben 

Maros László 

tagja tartotta, majd a lengyel 
himnuszt és az USIC Indulót 
játszotta el a helybe!J zene
kar. 

A mezőny 10 órakor rajtolt. 
Kellemes volt az idő, a levegő 
kissé párás az előző esti eső
től. Számunkra kedvezőtlenül 
alakultak az első kilométerek, 
mert 6 kilométer megtétele 
után Hubai defekt miatt kény
telen volt kiállni, majd pár 
kilométerrel később Pataki 

Nói tör: Bóbis Ildikó (egyé
niben a legjobb 12 között, csa
patban aranyérem, 7 pont), 
Maros Magda (egyéniben a 
legjobb 24 .között, csapatban 
aranyérem, 7 pont). 

Párbajtőr: Dr. Fenyvesi 
ment, majd fordulóról forduló- ,---------------------------
ra fonnába lendült. A bécsi 

Csaba (egyéniben 4. hely, 3 
pont, csapatban ezüstérem, 5 
pont), Erdős Sándor, csapat
ban ezüstérem, 5 pont). 

Kard : Gerevich Pál (csapat
ban aranyérem, 7 pont). 

- Miként a nagy világverse
nyeken általában, most Göte
borgban is nagyon elégedett 
voltam a Vasutas-vívókkal -
folytatta a szakfelügyelő. - A 
VB előtt nem győztem hangoz
tatni, hogy egész sor vívónk 
hivatali és tanulmányi elfog
laltsága miatt nem edzhetett 
elég alaposan ebben az esz,ten
dóben, s igazi felkészülési 
munkaként csak az elutazás 
előtti négyhetes tatai edzőtá
borozáson készülhettek ala
posan. Mégis szép volt az egész 
csapat szereplése, s ebben is 
külön dicséretes volt a BVSC 
vívóinak harcossága, küzdeni 
tudása, akaratereje. 

- Dr. Kamuti Jen/5 - a 
már említett okok miatt -
olyan nehéz körülmények kö-

világbajnokság egyéni győztese 
ellen elért két győzelme nagy 
siker. Ott volt a legjobb 12 
között. 

- Bóbis Ildik6 nem került a 
döntőbe, mert nagyon idegesen 
vívott : 3:0-ás vezetés után ka
pott ki az NSZK-beli Kir
cheis-től. A csapatban felnőtt 
a nagy feladathoz, kitűnően ví
vott, nagy része volt az arany
érem megszerzésében. 

Maros Magda élete első vi
lágbajnokságán érthetően volt 
megilletődött. Nevéhez fűző
dik - a 24 között - az egyik 
naey esélyes, a svéd Kriszten 
Palm legyőzése. Jó versenyző 
lesz belőle. 

- A nagyon kevés idei ed
zésmunka elsósorban olimpiai 
bajnokunkra, dr. Fenyvesi 
Csabára áll, aki orvosi szak
vizsgái miatt nem edzhetett 
megfelelóen. Mégis kiharcolta 
a döntőbejutást, mert az utol
só négy hét felkészülése for-

A Haladás iljúsagi labdarúgóinak 

sikere Párizsban 

Franciaországban szerepelt 
a közelmúltban a vasi zöld
fehérek ifjúsági csapata. Az 
ifik a Club Olimpique Savigny 
meghívásának tettek eleget. 
A rendezőkön és a Haladáson 
kívül két nyugatnémet ifjú
sági együttes indult. az FC 
Cuerglingen és a T. U. S. Ev
niug-Liudhorst Dortmund. 

A torna első napján a leg
erősebbnek tartott I.,ortmund 
együttesével hozta össze a 
sorsolás a zöld-fehéreket. A 
Haladás fiatal;ai 7 :O (2 :0) 
arányban szinte lehengerelték 
ellenfelüket. 

A másik találkozó 2 :2-es 
'döntetlent hozott, majd 11-es 
rúgásokkal az NSZK-beli FC 
Cuerglingen jutott a döntőbe. 
A 3-4. helyért a hazai Club 
Olimpique Savigny játszott a 
Dortmund csapatával. A fran
ciák frissebbek voltak és 3 :1: 

re nyertek, a németeket le
törte az előző napi 7 :0-ás ve
reség. A döntőben: Haladás
FC Cuerglingen 3:0 (2:0). 

A franciák által felajánlott 
kupát tehát a Haladás nyer
te. Tóth F. lett a torna gól
királya, Kiss pedig a legjobb 
kapUs címet kapta. hiszen 
érintetlen maradt a hálója. A 
szakemberek véleménye sze
rint a torna kiemelkedően 
legjobb játékosa Kovács Gy. 
volt, de átlagon felülit nyűj
tott Stiber, Tóth F., Verdák 
és Horváth L. is. 

A Kupát a város polgár
mestere adta át. A szombat
helyiek sok Ismerőst szerez
tek, olyanokat is, akiknek 
gyermekei és unokái Szom
bathelyen indulnak majd 
táncversenyen. 

Bodo! Feren11 

Kisplilylis labóarú/ás az Bzüstlabdliért 
Munkaközi torna, házibajnokság Debrecenben 

A debreceni igazgatóság 
szakszervezeti sportbizottsága 
több sportágban házibajnoksá
got rendezett, s azon az alábbi 
eredmények születtek : 

Sakkban húsz versenyző kö
zül első helyen végzett Gara 
István, a III.  osztály dolgozója. 
Második lett dr. Kántor Al· 
bert, aki a VI. osztályon dolgo
zik, míg a harmadik helyet 
Simon Péter szerezte· meg, a 
IV. osztály sakkozóinak képvi
seletében. 

Az asztaliteniszezők női 
egyéni bajnokságában tizen 
vettek részt, s közülük Diczig 
Jutka, a MAV Napközi Otthon 
dolgozója lett az első helye
zett. Második: Farkas József
né (MAV Gondnokság), har
madik: Pápai Ildikó (anyag
osztály). 

A férfi asztaliteniszezők 
négy csapattal indultak, s kö
zülük a kereskedelmi osztály 
csapata lett az első, amelynek 

niben tizenketten verse
nyeztek, de a végeredményről, 
illetve az utolsó mél1kőzésekről 
még nem kaptunk jelentést. 

A debreceni területi bizott
ság rendezésében megtartott 
vasutas napi sportünnepségen 
is jeleskedtek az igazgatóság 
sportszerető dolgozói. tgy pél
dául a DVSC-pályán július 7-
én játszották le az igazgatósági 
és a püspökladányi vasutas 
öregfiúk labdarúgó-mérkőzé
sét, s ezen a hazaiak 2 :i arány
ban győztek. 

Ugyanakkor az Igazgatóság 
női kézilabdacsapata 1 2 :2 
arányban győzött a Vörös Me
teor nói csapatával szemben. 

Mindemellett nem kisebb 
eredménye az igazgatósági tö
megsport-mozgalomnak, hogy 
április 2-án bevezették a mun
kahely! testnevelés, a tízperces 
munkaközi tornát. A kezdemé
nyezés főként a női dolgozók 
körében aratott sikert. 

tagjai voltak: Erdélyi István, r-------------

Cseszk6 Géza és Aradi Ottó. 
Második helyen a III. osztály 
csapata végzett, az I. és a II  
osztály csapata elótt. 

A kispályás labdarúgó házi
bajnokság részvevői Immár 
hagyományosan az Ezüstlab
dáért küzdöttek. Ez alkalom
mal a legtöbb pontot - 10-et 
- a forgalmi osztály csapata 
gyűjtötte, s megnyerte a baj
nokságot. E csapat szakvezető
je G. Kiss László, tagjai pedig 
a következők voltak: Fejes Ti
bor, Fábián Andor, Sipos Ti
bor, Palotás Ferenc, Tóth ·Jó
zsef, Komáromi István, Szom
bati Zoltán, ifj. Keresztes Bé
la, Erdélyi István, Acs János, 
Kiss László és Takács Árpád. 
Az I. osztály labdarúgói 8, a 
VI. osztályé 4, a II.  osztályé két 
pontot szereztek. 

Tollaslabdában a nók közül 
Pápai Ildikó lett az egyéni el
ső helyezett, a forgalmi osztá
lyon dolgozó Nagy Ilona és a 
személyzeti osztályt képviselő 
1\g_átrai _ff:lár_a �lőtt, Fé�i egyé: 

A szerkesztőség nzeni 
Ralma.l J:!.nos, Zom! Lajos Pécs; 

Varga Józsefné, L. Varga Lajos Debrecen ; Szűcs Ferenc Hatvan ; 
Pál Lstván, Khsvé.rda.l János Mis
kolc; Sz.!ládl Sándor Szeged ; Ko
mód.J Lajos Hajdúszoboszló; le-
velelket lapunk anyagához fel• 
használjuk. 

Markos József Zala,egerszeg; 
Enyedl Sándor Bp. Déli pu. ; Ko
csis János Dombóvár; 'Bailám 
Sándor Sz.olnok: Mors.ics Imre 
Egyházasfalu : leveleiket Wetékes 
helyre toribb!tottuk. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkeszt6 blzotts4g 
F6szerkes-i:tő: Gulyás 1ánoe 

Fele16s szerkesztő: Vlsl Ferenc 
Szerkeszt6ség· 

1068 Bpest VJ._ Benczúr utca 41. 
Telefon városi: 229-872, 

Uzeml : 19-77. 
Kiadja és terjeszti: 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest vn., Rákóez1 űt 54. 

Telefon: 224-819 
Fele16s kladó· Gábor Márton; 
• Népszava Lapk1adó Vállalat 

lgot,iatóla 
c�ekkc::iámlaszfimunk : 

MNB 216- 1 1  8�11 
Szikra loapn:i,omda 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a &Zakszer
veretl bizottságok és a dolgouilk 
figyelmébe ajánljuk a kövellkező
ket: 

A 28. fizl.mból: 108115.'1973. 11, B. 
A MA V-alkaJ.mazottak nős és fér
jezett továbbtanuló gyermekeinek 
utazási kedvezményre JogoouJt.sa
ga. 

105009'1973. 1. D, A• tUt.aü!nos 
munkaugy:1 sU>kképesltésröl. A 29. szánib6t: 109100/1973. 11. B. 
33°,1.-os mérséklésű menet.té.n.1 
utawl kedvezm-ény engedélyez -
se a 3. györt !part l<iál.L(\ás 
v r láwgatól &ámára. 

109187:1973. u. a. 33 •,t-os mér
sék1és1l menettérl utazási kedvez
mény en.gedélye,,ése az ,,Alfoldl 
etelmlsrorgau!aság '73" klállJtás 
lat.ogatól &Zámára. 

LAKASCSERE 

Elcseréln6m. budapesti. fő
bérleti szobámat (3,5x4,5 méteres) 
egy """1n6llyeJ hasanlálra csendes 
helyen, pe,,1:1 vagy Pest környéki
re. Vágó Jenll. 1062 Budapest VI., 
Marx tér 3. n. em. !U. :E:rdek16d
nl levélben a fenti c!men lehet. 

- Elcserélném nagy méreta 1 
szoba komfortos MA V-Laká.so• 
mat hasonlóra, vagy komtort 
néLkilllre !s, esetleg házfelilgye
llí6éget Is vál\.alnék. D<>brosl 
Lászlóné Bp. XIV.. Szederkény 
u. a. erdeklödnl lehet : 81-79. 
Uzernl, vagy 49&--271. városi tele
fonon. 

- Húsz évig töltött be szak
szervezeti bizalmi tisztséget a 
békéscsabai szertárfőnökségnél 
Flóra Mátyás, az Ady Endre 
szocialista brigád tagja, A 
nyugdíjba vonulása alkalmá
ból rendezett ünnep.ségen részt 
vettek azok a volt munkatár
sai is, akik már régebben men
tek nyugdíjba. A főnökség ve
zetője, Katona Máté mondott 
köszönetet Flóra Mátyásnak, és 
a vele együtt búcsúzó munká
soknak : Szarvas Mátyásnak, 
Gyöngyösi Mihálynak, Csicsely 
Andrásnak a több évtizedes 
helytállásért. 

- Fiatalok Tapolcáért. Az 
utóbbi években modern lakó
negyed épült Tapolca nyugati 
városré6zében. A városi KISZ
szervezetek tagjai nagyarányú 
társadalmi munkát ajánlottak 
fel .1 „kockaházak" környéké
nek rendezéséhez. Az állomá
son dolgozó fiatalok közül 
Mondok :f:va, Rudolf Ibolya, 
Török Éva és Tompa Károly 
végzett kiemelkedő munkát 
ebben az akcióban. 

Utazás elótt és utazós után 

"' '  -, 

EDESSEGET, 
AJANDÉKOT, 
TRAFIKARUT 
nagy választékban vásárolhat 01 

�UTA S  E LlAT O ;:r' 
pólyauélvari pavilonfoiban. 
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Törökbálint és Biatorbágy között 
, 

1/j nyomvonalon vezetik a vasutat 
TERVSZERŰEN HALAD A BUDAPEST-HEGYESHALMI FŐVONAL 

REKONSTRUKCIÓJA 

Tsvaly nyáron kezdődött 
meg a budapest-hegyeshalmi 
fóvonal átépítése. A munka a 
terv !<Wrinti ütemben, jó S2Jer
vezéssel, a forgalom lényeges 
7,avarása nélkül halad. 

Az első építb.1 szakaszban, 
Budapest-Ferenct·dros és Bu
dapcst-Kelenfo1d pályaudvar 
kozöU korszerű, hézag nélküli 
i;[nekkel cserélték i mind a 
kl?t vágány elavult, gyönge sí
neit. Ezzel nemc!;ak. a növekvő 
forgalom és a nagyobb sebes-

követelrnényelnek megfe
klc'íen építették át a pály�t, 
hanem me;szüntették a régi 
Jtopo\t vágányok okozta zajár
talmat, ami miatt sokat pa
na zkodtak a Fehérvári ut és a 
Budafoki út közötti toltésr z 
két oldalán levó házak JakóL 
Kittrlctképpen új dilatáció& 
1-:Aszillékeket i3 beép!lettek a 
,rdgányz:itba, de a tapasztala
tok szerint ezek nem jobbak a 
,-égi, CBilléri-féle készülékek
nél, ezért beépítési.kel a· jövő
ben nem folytatják. Új hídfal
�ósítéseket is végrehajtottak, 
ezenkívül a hidakon új terelő-
sínes megoldást alkalmaztak. 
Ezek a munkák még tavaly, 
késő cr.el befejeződtek. 

.Az idén márciusban f k 
hozzá a második épl sm• 
kasz munkálatainak előkészíté
séhez. Ebben a sUlka..zban Ke

hassanak. .Az új nyomvonal, 
amelyen a régi 400 métere� 
sugarú ívek helyett, legalább 
950-es sugarú íveket építet
tek be, alkalmas erre a se
bességre. 

A földmunka szeptemberi 
befejezése után nyomban 
megkezdik a vágányfektetést 
azon a vonalrészen, ahol a 
pálya teljesen eltér a régi
töl. A vágányfektC'tés áthúzó
dik a jövö évre. 

Az új vonalrészen !!Ok 
munkát ad a műtárgyak be
építése Is. Több mint 400 mú
tdrgl,l(lt kell itt létesíteni. A 
nagyobbakat a MA V HíMpí
tési . Fönök.�ég, a kisebbeket a 
külső vállalat helyezi el. 

Ugyanciak nagy munka 
?eiz Blatorbágy-állomds áthe
lyezése a 'f"égi nyomvonalrol 
az újra. Az új állomást a ré
gitől k esztirányban. t<'>bb 
mint egy kilométer távolság
ra építik fel. A:z állom:1.s-át
helyez ssel kiiktatj k a vo
nalból a jelenlegi állomás 
közelében levő. biatorbágyi 
viaduktot. amelyet - mint 
emlékezetes - 42 évvel ez
előtt felrobbantottak, s ezál
tal szomorú világszenzáció 
k zpontjába került. 

Az újj épített vtaduld, az 
azóta eltelt, több mint négy 

évtized alatt, annyira elavult 
és meggyengült, hogy ez is 
indokolta az új pálya építé
sét. A viadukt kiiktatásával 
Törökbállnttól Biatorbági,tlg 
500 méterrel rövidül meg a 
vonal, ami meggyorsítja majd 
az utazást. 

Sajnos, az új állomás épi
tése késik, mert a biatorbá
gyi és a járási tanács kése
delmes üg11intézése miatt 
hal.autódik a helykijelölési 
és birtokbat·ételi eljárás. Bíz
nak azonban abban, hogy a 
késés nem akadályozza meg 
a vonal teljes felújításának, 
Bicske-alsó megállóhelyig 
való, terv szerinti be!eje1é
sét, melynek a határideje 
1975 vége. 

A biiakodás ann I inkább 
jogos, mert a kivitelezők. a 
MAV Budapesti �pítési Fó
nökség a Betonútépítő Viilla
lattal karoltve, a MA V Villa
mos Felsóvezeték �pítésl Fő
nökség a budapesti igazgató
ság felsővezeték-!enntartó 
részlegével együtt. továbbá a 
l\1A V T vközlési és B!ztosítú
berendezésl �pités! Fón ks g, 
a MAV Hídépítési Főnökség 
jól osszehangolt Int 'zkedésl 
terv szerint továbbra Is p n
tos:in t rtják az űtemt rvet. 

z. F. 

lenföld és Budaörs állomás kö- 1------------------------

:rott bélésfalat épltenek, to
vábbá az új úrszelvényszab
vány szerint széthúzzák a vá
gányt: az eddigi 3,60 méter he
l11ett l,10 méter lesz a két vá
gány tengelye közötti távol
i.ág. egyidejúleg 54 kilós hé
zagnélküli, ragasztott, .szigetelt 

Mintaszerű utasellátás 

Kádár János látogatása 
· a Déli pályaudvaron 

Kádár János, a Magyar zoclallsta Munkáspári Köz-
ponti Bizottságának első titkára Július 26-án. csütörtökön fő
, árosl latogaiá«on vett részt. Többek között a metrót Is meg
tekintette, melynek a Déli pilyaudvarnál lévo végáliomá! án 
Urbán LaJo , a MAV vezérlgazgatójana.k első helyettese, dr. 
PeU1es Imre. a Vasúti Foosztály Pártbizottságának tit.kára és 
Rakk Klilmán, a Déli pályaudvar állomásfőnöke fogadta a 
Központi Bizottság első titkárát és kíséretét. A vendégek meg-
1.t>Jdntctték a pályaudvar m r elkészlilt várócsarnokát, majd 
megnézték a pályaudvar vrclec-es épületegyüttesének makett
jét. 

(Laczó Ildikó felvétele) 

Kommuoista szom/J,1/ a londler jórmújavítób,w 
A Ulndler Jen(J jármiljamtó 

KISZ-bizottsága júliu 6-án 
felhívással fordult az üzem 
dolgozóihoz, ho y augusztus 
4-én a Vlláglfjusági Találkozó 
alkalmából tartsanak kommu
ni ta múszakot. A fiatalok fel
hívása nyomán ezen a ,zom
baton 1200 dolgozó állt a mun
kapadok, gepek mellé é be
csülettel ledolgozta, az onként 
vállalt nyolc órát. 

zottság vez tói elismeréssel 
szóltak a fiatal és idósebb 
munkások szombati helytállá
sáról. Hiszen nem egy olyan 
szocialista brigád jelent meg 
a munkahelyen, amelynek 
egyetlen tagja sem hiányzott. 
Az üzemr�szek k6zül a rugó
műhely dolgozói ugyanc ak 
teljes létszámmal ott voltak a 
kommuni�ta műszakon. 

BÉCS-HEGYESHALOM: 

1976-ig villamosítják 

a vasút1:onalat 

Dr. Csanádi György, közle
kedés- és postaügyi miniszter 
és Erwin Friih.bauer, osztrák 
szövetségi közlekedésügyi mi
niis2ter, július végén a két or
szágot érintő közlekedési kér
désekről tárgyalt Bécsben. 
Megállapították, hogy a leg
utóbbi évek eredményei alap
ján a két ország közlekedési 
együttműködését pozitívnak 
tekintik a vasúti, a közúti, a 
hajózási, a légügyi., !illetve a 
postai nw.nkaterületen. 

O&ztrák részről bejelentet
ték, hogy 1976-ig sor kerül IS 

Bécs-Hel71/eshalom közötti 
t•asútvonal vUlamositására. 
amelyhez magyar rész.ró! biz
tosítják Hegyeshalom térségé
ben a szükséges feltételeket. 
A Gyór-Sopron-Ebenfurtl 
Va$t1tat közlekedéspolitikai 
szempontból zámottevó té
nye7..óként értékelték a két 
ország; közlekedés1 kapcsolatá
ban és mindkét részről b;zto
sítják a szükséges feltételeket 
ahhoz. hogy a növekvő forga
lom rendben é5 közmegel.ége• 
désre bonyolódjék le. 

Tokai ünnepe 
A 900 éves TokAlJ jubileumi 

rendezvényeiről, melyek má
ju,; 1-tó1 tartanak - kis köny
vet adott ki a Borsod Turist. 
Ebben lapozgatva megtudtuk, 
hogy augusztus 11-én Szeged4 
Náltdor, a debreceni igazgató
ság vezetője az állomá sa1 
szemben. a hegyoldalon fel
avatta Tenkács Tibor: Szüret 
cimű alkotását, egy vasrács
kompozíciót. 

Tokaj nagy1,fü.sé" szóló-
vesszői a magyar Himnusz so-
rai köwtt is megta1álhatók, 
néhány éve expresszvonatot 
neveztek róla. Szépen fejlódő, 
egyre látogatottabb idegen-
forgalmi helység. Vl1á hírű 
bora mellett remek kirándu• 
1 ;hely, több útvona1cn kuze
lft!tető m�. Tisza:! strandia,, 
y1u port-lehet(iségek, kem
ping várják az oclaérkcz•t. 
Vasrítállomása korszerű, ma
gasított peronnal kiképzett, 
felvételi épülete és környé 
tiszta. dolgozói bará · 'gosak 
és udvariasak. A „11agyköny-
vekben" megírt háZigazcüs 
vendégszeretetére! fogadják 
a t•asutasok érkezését erre e 
programra. 

•&lnekkel építik újjá a vágányo
kat. 

Lapunk előző számában be
. zámollunk arról, hogy nz 
Utasellátó fiataljai részt vál
laltak a hazánkon átutazó 
VIT-delegáció ellátásában, 
ugyanakkor 26 tnl(Ü gzaká
csokból és felszolgálókból álló 
kllldöttség utazott B rllnbe, 
hogy segítsen a testvérválla
latnak. a MITRóPA-nak. Az 
Expressz Utazási Iroda meg
rendelésére az Utasellátó fia
taljai a VIT-ró! hazatérő kúl
döttségek közül Szobon a 770 

tagú közel-keleti delegációt, 
Rajká1• 1220 olasz és latin
amerikai fiatalt, Győrött 500 
román kUldöttet, Komáromban 
420 jugoszláv fiatalt láttak el 
útlcsomaggal. A kommunista mtlszakon ,-------------------------

A pdlyaépitéssel p:.rhuznmo
aan a "Villamos felsóveret ket 
hosszláncos rend<;rerÜre építik 
át, a fokozódó sebességi köve
telmén�nek megfelelóen. Át
helyezik a térközjelwket is. 

Ezek a munkák Budaör& 
és Törökbálint között már be 
is fejeződtek. A vágányzá.ras 
munkák Kelenföld é Buda
örs között, beleértve a "Villa
mos felsővezeték hosszláncos 
11.tépitését. a jelzők áthelyezé
sét és a biztosítóberendezések 
elhelyezését, előreláthatólag 
novemberben készülnek el. 
Ahhoz. hogy mindezzel Idejé
ben elkészülhessenek, és en
nek érdekében a vágányzá.rat 
mego. ztha.-;sák. Törókbálint 
megállóhelynél ideiglenes kis
lil!omást létesítette1-. 

Tulajdonképpen legkoráb
ban - két évvel ezelőtt -
a Törökbálint-Biatorbágy 
közötti építési szakaszon In
dult meg a pályarekon truk
ció. Itt ugyanis teljesen új 
nyomvonalra helyezik a pá
lyát, ezért idejében hozzá kel
lett fogni a nagyméretü 
földmunkához. Eddig 450 ezer 
köbméter földet mozgattak 
meg. Kezdetben a Budapeatl 
l:pitési Fónökség egyedül vé
gezte a nagy tömegű föld
munkát, ebben az évben 
azonban bekapcsolták a Be
tonútépítő Vállalatot Is, ami 
meggyorsította az építést. 
'Ennek következtében az új 
nyomvonal már teljesen ki
alakult, 1 a földmunka szep
temberben be is fejez6dlk. 

Az új nyomvonalat azzal a 
céllal jelölték ki, hogy a ré
gi kls sugarú ívek helyett, 
nagy sugarú íveket alakíthas
sanak ki, s így lehetővé te
gyék: a oonatok ezen • sza
puon is óránkénti 120 kilo
méteres, késóbb pedig 14� ki
lométere, sebességgel robog-

A napokb3n hazaérkezett az 
Utasellátó Vállalat Berlinben 
dolgozó !!6 tagú KISZ-es szak
munkáscsoportja Is, akik sior
galma munkájukkal kiérde
melték a MITRÓPA Vdlla!al 
-r:ezetóinek dicséretét. 

végzett munka eredményét, a 
mintegy 120 ezer forintot, if
júságpolitikai célokra, elsőwr
ban az üzem fiatalja! lakás
építési akciójának támogatá
sára !ordítják. 

A kczdeményezó KISZ-bi-

Augusztus 20: az Alkotmány "ünnepe 

Aucuatm 20. a hagyományokhoz hfven az Idén Is szene az orszácban az államala
pftúoa.k, az Alkotmány törvénybe Iktatásának, a munkás-paraszt szövetségnek és az új ke
nyér mecnetréséuek linnepe lesz. Az ünnep_! program hagyomány� részéhes tartozik az 
új létesítmények avatás.a s az a nagyszabisu llonvédelml bcmuta.to, amelyet az idén Is a 
Parlament előtl a Dunán és a levegoben rendeznek az �UISZ és a hom·édség tiatalj.'1.i
llllk réuvé&elével. 

A NY ÁRI VAKÁCIÓBAN 

98 vasutasgyerek udült külföldön 

A szakszervezeti gyennek
üdüLtetés új színfoltja a kül
földi csereüdültetés. 1973-ban 
négy kúlföldi csoport üdülteté
sét bonyolítottuk le a balaton
kenesei gyermeküdülánkben és 
viszonx.ásként 32l0nos létszámú 
maeyar csoport utazott kül
földre. 

Az NDK-ba kg csoport is 
utazott. Az egyik - 46 fővel -
a karl..,rnarx-stadti Wilhelm 
Pieck Vagongyársza.kszerveze
tének Frauenstein-i jidülő;é
ben töZtött két hetet, Szász
Svá;c gyön11örú hegyVidékén. 
Az üdüló egy körepkori vár
épület 600 méter magasan a 
tengerszint felett. Hegy, völgy, 
erdö, patak, kirándulások és a 
ló leveg,ó biztosította a kelle
mes üdülést gyermekeink szá
mára. A másik csoport 24 fő
vel az erfurti vasútigazgatóság 

Rosenthal-Schweizennü.hlé
ben levó üdü16jében üdült két 
hétig, mely ugyanasak a Szás-z
Svájcban V3!Il0 az előbbihez ha.
son1ó környezetben. 

Ausztriában, a Linz menettl 
Kirchschtagban 10 gyerek 
üdült, három hétig, a „Junge 
Gerde" gyerm.eküdülőjében. Az 
üdülő 1000 méter magasságban 
gyönyörű fenyveserdő közepén 
van. Sportolás, a közeli patak
ban való strandolási lehetóség, 
linzi kirándulás tette .színeseb.. 
bé az üdülést. 

A szovjet vasutas szakmer.. 
vezet brjanszki területi szen,e
zetének Szinye-Zorki melletti 
úttörötáborában töltött 17 fe
lejthetetlen napot 18 gyermek. 
A 850 s-zemélyes tábor gyö
nyörú fenyőerdőben épült és a 
közeli folyóban a strand°o1ás is 
bizta;ított. Rende:r.ett útjaival. 

' 

épületeivel és impozánsan ki� 
alakított központi terevel -
ahol a zászlófelvonási é,; e;zyélt 
ünnepi események zajlanak le 
- nagyon jó benyomá�'t kel
�tt csoportunkra. Nemzetközj 
jelleget ad a tábornak, ho(11J 
750 szovjet gyerekkel eglfÜ.tt 
mintegy 100 külföldi, botgá,-, 
német, mongol és magvar gye
rek i3 üdül. A közvetlen kap
csolat során a barátság ezern)i 
szála sz,övódött a gyermekek 
között. Sportrendezvények, tá
bortúz, nemzetközi fesztivál, 
koncertestek, strandolás és szá
mos egyéb szórakozás biztosí
totta a változatos programot. A 
vendéglátók gondoskodása, a 
r,;zaks,z;ervezet:i vezetök, peda
gógusok, fáradhatatlan munká
ja és figyelmessége nagyban 
hozzájárult a zavartalan üdü
léshez. 

A búaru pil'lanatál;.m bi7xlny 
IIOk-sok gyermek szemében 
csillogott a könny. Az üdülést 
egy brjanszki és egy moszk
vai kirándulás is gazdagította. 
Brjanszkban megi,;rnericedteJc 
gyermekeink a város neveze
t.ességeivel és a II. világhábo
rú hős pa.rti:z:ánjainak emlé!k
múveivel. A vadregényes 
brjanszki erd6ben kíséroink 
felelevenítették gyermekeink 
57.árnáI'a a part.izánélet emlé
keit. 

A moszkvai kiránduláson a 
szovjet főváros nevezetességeit 
tekintettük meg. A Lenin 
Mauzóleum, a Kreml, a Vörös 
tér, a metró, a televíziós to
rony, az állandó kiállítás és a 
sok-,;ok látnivaló egy életre 
szóló élményt adott a gyerme
keknek. 

Dr. K. L 
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BESZÉLJÜNK f\'YÍL TAN RÓLA: 

Hogyan élnek, mi foglalkoztatja 
a nyugdíjat vasutasokat ? 

Hazánkban a vasutasok ban járadékosainlmak csupán 11GOY családjához hozzávetőle- egyharmada tart igényt. Meg-gesen negyedmillió ember 
tartozik. Ennek mintegy 60 döbbentő, sót riasztó arány, 
százaléka ténylegesen dolgo- bár csak az első pillantásra. 
zó, a · többi már nyugállo- Okait közelebbről elemezve, 
mányban levő, özvegy vagy többségüknél természetes 
árvaellátott. 1:rdekképvisele- avagy legalább • emberileg 
tak egyaránt szakszervezeti megmagyarázható indokolá
/eladat, erre a tagságra azon- sokkal találkozunk. 

Akik távolmaradnak 

a nyugdíjas alapszervezetektól 

Egyik - a mai szemmel 
már helytelennek látszó - az 
az 1951. évi intézkedés, amely 
az özvegyek szaks?.ervezeti 
tagságát megszüntette. Ennek 
hátrányait anyagi vonatko
zásban özvegyeink, társadalmi 
vonalon pedig leginkább a 
,.bizalrnihiányban szenvedő" 
alapszerveink érzik. Távolma
radásuk tehát természetes, és 
hogy elvétve mégis végeznek 
szakszervezeti munkát, az ki
zárólag a részükre évek óta 
az ÖT A által központilag fo
lgós!tott özvegyi segélyeknek 
köszönhető. 

A szaks:zervezetból lemor
zsolódottak másik rész.ét az 
ötvenes évek kényszernyugdí
ja7.ásainak ésszerűtlen, érzel
mi sz.empontokból viszont 
többé-kevésbé érthető követ
kezményeként számolhatjuk 
el Ugyanis a méltánytalannak 
és sérelmesnek tartott intézke
désért a nyugdíjazottak s:zak
szervezetüket Is okolták és 
pillanatnyi felháborodásukat 
az önkéntességen alapuló tag
ság felmondásával nyilvárrií
tották ki. 

Sokkal szomorúbb annak a 
- szerencsére kisebb - réteg
nek a tagság feladásához fű
zött indokolása, amely olyan 
,,nagynyugdfjasokból" tevő
dik össze, akik elöz6leg nem
csak hivatali, de társadalmi 
vonalon is magas tisztséget 
töltöttek be. Szerintük a havi 
3 formtos tagdíj fizetése ér
telmetlen lenne, hiszen -

magas járadékuk miatt 
sem szociális segélyre, sem 
üdültetésre nem támaszthat
nak igényt. 

Ennek, a számszeMíleg el
enyésző kisebbségnek, a ma
gatartását a tárgyilagosan 
vagy szocialista módon gon
dolkodó kortársai nemcsak 
hogy elftélik, hanem - kis
nyugdíjas tagtársaikkal való 
szolidaritásuk bizonyítékaként 
- bélyegeiket jó előre meg
vásárolják, hangsúlyozva, 
hogy !gy többen és hamarabb 
jutnak segélyhez a rászorul
tak. 

Nyugdfjasalnk egészségtelen 
rétegeződését a sok nyugdíj
törvény csak tovább fokozza. 
A szocialista termelésben ter
mészetes, sót elengedhetetlen 
a differenciálódás, mégpedig 
a munkateljesftés, képzettség, 
!lletve képesítés alapján. Nem 
is ez a baj, hanem az, hogy 
a járandóság nagysága szoro
san túződik a születési évhez, 
illetve a nyugdíjaztatás nap
jához. az akkor érvényes 
nyugdíjtörvényhez stb., csak 
éppen a jelentegi megéthetési 
adottságokhoz nem. 11111 for
dulhat elő, hogy azonos mun
kakörrel, képesítéssel és szol
gál.ati idővel rendelkező nyug
díjas járadéka gyakran há
romszor annyi, mint volt be
tanítóJák, illetve fórujkéé. 

Ez az orvoslásra már „be-, 
atemezelt'' probléma képezi 
jelenleg a kis jövedelmű nyug
díjasok. illetve özvegyeik leg
nagyobb sérelmét. 

Fontos szerepe van a neveló munkának 

N-yu.gdijasaink további, ál
landó beszédtémája a 2 szá.-
zalékos árkiegyenlitési pótlék. 
A nézetek, kívánságok itt még 
jobban eltérnek egymástól, s 
csak abban egyezők, hogy a 
jelenlegi módsrer egyértelmű
en korszerűtlenné vált, s az 
emelések tovább élezik a 
nyugdíj összegénél mutatkozó 
különbségeket. 

Nyugdíjasaink:nak az idő
szerű problémákkal kapcsola• 
tos állásfoglalásai nagyon el
térnek egymástól. Bár köztu
dott, hogy az életszínvonal 
mércéje, a jövedelem nagysá
ga már egymaga is bizonyos 
rétegződést Idéz elő, mégis 
sajnálatos tény, hogy nem 
1'itka az olyan szemléleti to,-
zulás, amely ellen a harcot 
tovább és eredményesebben 
kell folytatni. Ezek a nem
csak anyagi, hanem főképpen 
erkölcsi vonatkozású jelensé
gek Is bizonyos értelemben 
kétségbe nem vonhatóan bi
zonyítják, milyen fpntos sze
t"epe van a szocialista tudat, 
illetve a helyes gondolkodás 
kialakítására irányuló nevelő
munkának. 

Leszűkítve az egyébként tá
gasabb kört, Itt csak néhány, 
tnkább az idősebb korosztályt 
érintő és a rászorultak társa
dalmi támogatásával kapcso
latos véleményt. nézetet sze
retnék felsorolni. 

rra a dolgozók általános 
életszínvonalát. Illetve jöve
delmük emelkedését, a bank
betét-. autó-, öröklakás- és 
Odülótulajdonosok számának 
rohamos növekedését néz• 
zük. igazán könnyú feladat
nak tűnik néhány tízezer kis
nyuqdí1as társadqlmi úton va
ló támoqatdsa. Például rend
szeres hozzátartozót járadék
ldel!észftéssel. ellátással és 
gondozáSlSal kapcsolatos tevé
kenvkf'déssel stb. Sainos. ez 
esak látszat. azaz külszfn, 
mert a li.ozzátartozók qyak
ran mno+n'1,l.bbak az idős csa
ládt""""""z. mint azt sokan 
oondolnák. Megtörtént, hogy 

alapszervezeti vezetőségi ülé
sen az elnök javasolta, hogy 
az egyik segélyt Igénylő nyug
díjas jómódú fiát személyesen 
keressék fel, s beszéljék rá, 
hogy rendszeres havi támoga
tást adjon édesapjának. A 
szavazás nem volt egyhangú. 
Az egyik aktivista például az
zal Indokolta ellenszavazatát, 
hogy ez illetéktelen beavatko
zás lenne a „család ügyeibe", 
sót - uramfi,a/ - ,,egyben az 
egyéni szabadságot is megsér
tenénk!". 

Al!ításának alátámasztása
ként egyébként hivatkozott 
egy nemrég történt esetre, 
amikor a szakszervezeti bi
zottság egy jól kereső, nőtlen 
dolgozónál tanács! közbelépést 
akart kérni, hogy kötelezzék 
édesanyjának anyagi támo
gatására. Akkor azért kellett 
a sZJ.indéktól sürgősen elállni, 
mert az anya öngyUkossággal 
fenyegetőzött, ha „megszégye• 
nitik" a fiát. 

Máshol az ÖTA özvegyi se
gélyakció során - statisztikai 
adatgyűjtésre hivatkozva -
környezettanulmányozást vég
zett a bizalmi. Tekintettel az 
alacsony járadékra, albérlErti 
szobára és egyedülélésre, kö• 
zölte. hogy rendkfvüll segély
re t&.iz javaslatot. A követke
ző taggyűlésen az elnöki be
számolóból hallotta, hogy az 
özvegyi létszám mintegy 10 
százalékát - a legrászorul
tabbakat - 500 forintos ÖTA
segélyre fogják Javasolni. Nem 
kis meglepetésre, az özvegy a 
taggyűlés befejeztével kérte 
az elnököt. hagyják ki a · Ja
vasoltak közül. . 0 ugyanis 
csak most értette meg, miról 
ts van szó. Legalább utólago
san siet tehát bevallani, hogy 
neki van egy külföldön élő 
fia, aki öt rendszeresen tá
mo�atja. Adják tehát az ösz
sze�et egy rá=rultabbnak. 

Egy havas esós februári fo
gadóórán történt: kilencven év 
körüli idős ember a legmaga
sabb szocidlis seaély lehetősé• 
gei iránt llrdeklódött. Lábán 

nyitott, átázott, könnyű szan
dál Mire kéri a segélyt? -
kérdezték tőle. Hát 6 erre 
nem tud válaszolni, mert a 
nyugdíjái„al a lánya és a veje 
gazdálkodik. Ide is ők küld
ték. Lehet, hogy cipőre kell a 
pénz. Bizalmija később a kö
vetkezőket jelentette: 

Az idős apa, illetve após 
már egy vidéki szociális ott
hon lakója volt, amikor a fia
talok ráébredtek, hogy az 
ugyancsak vidéken levő csa
ládi házuk az apa nevén van 
telekkönyvezve. Természete
sen ez a tény a hagyatékolás
nál kellerneilen bonyodalma
kat okozhat. Gyorsan kivet
ték teh<U a azociális otthon
ból, és szemlllvzeti szobájuk
ban adtak helyet neki. A há
zat sürgősen eladták, majd 
esetleges azakszervezeti támo
gatás iránt érdeklődtek, ami
kor a swciális otthonba való 
visszahelyezésre már megtet
ték a lépéseket. 

Még meglepőbb, hogy újév
kor - mert a szakszervezeti 
bizottság biztosra vette a fon
dorlat kudarcát - a bizalmi 
kis szeretetcsomag kíséreté
ben akarta köszönteni az idős 
tagot, mire a lakásban annak 
lánya közölte, hogy az apa 
már nem lakil, ott, hanem az 
egyik budapesti szociális ott
honban. 

Kevesen vállalnak 

bizalmi feladatot 

Ismét máshol egy nagyon 
alacsony özvegyi nyugdíjjal 
rendelkező, többgyermekes 
leányával együttlakó özvegyet 
kere!;ett fel a bizalmi, majd 
a látottak alapján segélykéró 
űrlapot akart vele aláíratni. 
A közben belépő lánya fel
háborodottan kapta ki kezé
ből a papírt, majd darabokra 
tépte azzal, hogy amíg ó ke
res. ltddig az édesanyjának 
is lesz, könyöradományra te
hát nincs szükségei 

Alljon itt még egy eset: két 
diplomás fiú nagysze-ru állás
ban van, özvegy édesapjuk 
pedig szociális segélyért kö
nyörög. Szakszervezetünk 
egyik tisztségviselője megkér
di tőle : - Miért nem kér a 
fiaitól ? 

- Inkább éhen halnék 
válaszolta az apa. A funkcio
nárius tehát a fiúkat kereste 
fel. Előrebocsátotta, hogy nem 
akarja főnökeiket az ügybe 
beleavatni, amíg rem�nye 
van a négyszemközti beszél
getés eredménye. égére, mert 
itt nemcsak családi, hanem 
társadalmi kérdésről is szó 
van. Azóta a fiúk rendszere
sen, havi 200-200 forinttal 
támogatják édesapjukat. 

Ezek a „pillanatfelvételek" 
egyaránt mutatják, mind az 
egészséges, mind az eltorzult 
szemlélet ha tásalt, és érzékel
tetik azt a folyamatot Is, 
amely végül egy általános, 
mindenképpen helyes társa� 
dalml felfogás kialakulásához 
vezet. 

Ezt a folyamatot - tapasz
talataink szerint - egyéni 
meggyózésekkel lehet legin
klibb gyorsítani. A szakszer
vezeti vezetőségek ehhez ki
váló. lehetőségekkel rendel
keznek. 

Sajnos, az ilyen alapos 
vizsgálódások, eszmefuttatá
sok, ten,nlakarások, többnyire 
csak a nagyobb nyugdíjas 
csoportok vezetőségi tagjai, 
aktivistái között tapasztalha
tók. A kisebb csoportok veze
tőségét teljesen leköti a kü
lönféle segélyakciókkal kap
csolatos tennivaló ás az admi
nisztráció. A j6 bizalmiak 
hiányát itt érezni leginkább. 
Ezért kívánatos, hogy a ,,friss" 
nyugdfjasok közill többen vál
lalkozzanak a bizalmi felada
tok ellátására, főként azok, 
akiket magasabb járadékuk 
mellékfoglalkozás vállalására 
nem Is kényszerít. 

Arn mindannyiunkon mú
lik, hogy minél több gond, 
probléma orvoslásra találjon. 
s megvalósulhassanak a rea
litásokon alapuló javaslatok, 
tervek . .  

SZDoha Emő 

NEMZETKÖZI ÉLET 
l 

Vendégeink voltak az algériai és az NSZK 

vasutas-szakszervezeteinek vezetői 
Az Algériai Vasutas Smk

szervezet vezető szintű dele
gációja először látogatott ha
zánkba. A delegáció vezetője 
Bousbah Abdelmadjik, a szö.. 
vetségi fóti tkár helyettese, 
tagja Djitli Betkacem, kerü• 
leti szakszervezeti főtitkár 
volt. 

Programjuk összeállitása 
kívánságuknak megfelelően 
történt. Eloooorban a szak
szervezeti képzés és oktatás 
mótlszerei, a vállalati sport
»-zervezet tevékenysége és a 
munkaegészségügy, valamint 
a szakszervezet szervezeti fel
építése iránt érdeklődtek. 

Megérke-Lésük második nap
ján Szabó Antal főtitkár fo
gadta a delegációt. Részletes 
tájékoztatást adott a szak· 
szervezet felépítéséről, szere
péről, jog- és hatásköréről, a 
dolgowk érdekvédelméróL 

Szabó Antal főtitkár a szakszervezet felépítéséről. tevé• 
kenységérót iájékoda&Ja az algériai delegá.eiót. 

A tájékoztató után a Bous
bah Abdelmad;tk elmondta, 
hogy a gyarmati SOC'ból fel
szabadult országok összes 
gondjaival küszködnek ők is. 
A lakosság 80 százaléka ana l
f a béta. A francia gyarmatosí
tó!, kivonulása után szinte 
szakember nélkül maradtak. 
Erös akarattal és hittel önál
lóságuk megtartásáért folytat
ták torább az életet és a vas
út sem állt meg 

Az algériai delegáció elláto
gatott Debrecenbe. és ott a 
vasutas ,;zakszervezet területi 
bizottságát is felkeresték. Bu
dapesten fdrtak a MAV Kór
házban, megtekintették a Ke
leti pályaudvart, a metrót. A 
látottakról, a szerzett tapas7.
talatokról nagy elis.meréssel 
nyilatkoztak. 

Még itt tartózkodott az al
gériai delegáció, amikor újabb 
vendégek érkeztek Budapest
re. Július 20-án a Német Szö
i·etség! Köztársaság vasutas
sz;ikszervezetének három ve
zetöie. Philíp Seibert elnök, 
Heinz Frfimm elnökhely-e �. 
Emil Amft szövetségi titkár 
tett eleget ,szakszervezetünk 
meghlvásának. Az elnököt és 
az elnökhel�·ettest felesége is 
elkfsérte Magvarorszáin-a. A 
vend<>�eket S=abó Antal fótit
kár fogadta a Keleti pálya
ud,•ar kormányzati váróter
mében. 

Az NSZK-ból a Wlener Walzerrel Budapestre érkezett 
vasutass:r.akszervezetl delegáció& Szabó Antal főtitkár fogadjll 
a Keleti pályaud,•aron. 

A pr()<(ram még aznap este 
megkezdődött. A delegáció, 
miután a SZOT szállóban eJ
fo�lalta szállá<ihelyét. a fővá
ros idegen forgalmi ne,·e-z.etes
ségelvel ismerkedett. l\-1ásnap 
a vendégek Szombathelne lá
to�attak. ahol Szabó Béla. a 
szombathelyi Igazgatóság ve-

zetője adott fogadást tisztele
tükre. A hivatalos program 
mellett megtekintették- Szom
b'2-hd_y római korl emlékeit, 
valamin& Kllszeg városát és a 
MAV--nevelóotthont. 

A vidék! körút következő 
állomása a Balaton északi 
patja volt. Keszthely és Hé
ríz után Tihany és Csopak 
köyetkezett. A vendégek elis
meréssel nyilatkoztak a látot
takról. 

Július 23-án szakszerveze
tünk vezetóinek kíséretében 
dunai hajókirándulá:;on vettek 
részt a Dunakanyarban, majd 
az úttöróvasúttal ismerkedtek. 

A vendégek a szakmal ta-
pasz.talatszerzés keretében 
megtekintették a dunakeszi 

Egykor életünk mércéje t'<Jlt: 

;ármiljavít6t és a szolnoki 
MAV Kórházat. Dunakeszin a 
vasúti sremélykocsigyártással 
és a javítással ismerkedtek, 
Szolnokon pedig a betegbizto
sítás és a betegellátás iránt 
érdeklődtek. 

Az NSZK vasutasszakszer• 
vezetének vezetőit fogadta dr. 
Csanádi György közlekedés
és postaügyi miniszter és Vi
rizlay Gyula, a SZOT titkára 
Is.. 

A vendégek az elutazás 
napján, július 27-én szakszer
vezetünk központjában búcsú
fogadáson vettek részt. A de
legáció vezetője, Philip Sei
bert elismerő szavakkal össze
gezte az egyhetes magyaror
szdgi tartózkodás tapasztala• 
iait. 

,,Mindennap ettünk ebédet, vacsorát . . .  " 
Amikor beléptem az Irodá

jába, egy kis táskagép fölé 
hajolva, két mutatóújjával 
bökögetve a billentyűket, 
jegyzőkönyvet írt. Több éve a 
Hunyadi Sportkör gazdasági 
felelőse is, és nyugdíjba vonu
lása előtt egy nappal az utol
só ellenór7'és tapasztalatait 
rögzítette. Minden rendben, 
minden jogszabályszerű. Dé
nes bácsi elégedetten bökte 
oda az utolsó pontot a jegy
zőkönyv végére. 

Harmincnégy év az ember 
életében nagyon hosszú idő. 
Szinte a teljes, mw;ikával 
töltött felnőttkor belefér. Köz
ben sok minden történhet, 
változások szaggathat)ák, örö- ' 
mök ÉS gondok tarkítják az 
életet. tgy volt e-z Végvári 
Dénes főfelügyelő, a kaposvá

szükséges, határorottab han
gon, de mindenképp meg keU 
értetni a partnerekkel, hoUII 
jól használják ki a vagonok 
kapacitását és a rakodáshoz 
f'endelkezé,re áll6 időt. Ka• 
posvár állomás évek óta hi
ánytalanul teljesíti SZállitáai 
tervét. Egy-egy év alatt a 
Végvári Dénes hatáskörébe 
tartozó termeten mintegy 700 
ezer tonna árut szállítanak. 

ri vasútállomás körzeti fuva
rozásszervezójének életében is. 

- A vasút vigéce voltam -
mondja derűsen -. Az összes 
somogyi tsz-szel, állami gaz
dasággal, vállalattal, egyszó
val minden céggel én tartot
tam az összeköttetést a vasúti 
szállitdsokkal kapcsolatban. 
Ne higgye - emeli fel a mu
tatóujját -, hogy ez valami 
rendkívülit jelent. A vasút 
roppant szervezet. s én ebben 
csak egy szürke pont voltam. 

Mások elmondták. hogy na
gyon sok múlik a „vigécen". 
Ha kell, baráti szóval, ha 

Harmincnyolc éve dolgozik 
a MAV-nál. 19411 6ta Kapos
tiáron. ltrettségl után az egy
kori Déli Vasúthoz vették fel 
pályamunkásnak. Később vo-

natkísét-ó lett, azután letette a 
távírász, forgalml és kereske
delnti vizsgát ·- mindössze 
nyolc hónap alatt. Dolgozott 
többek között Mernyén, Ta
bon, Tamásiban. Szerinte so
ha nem lenne szabad elfelej
teni, hogy egykor örülni kel
lett, ha mindennap - ettünk 
ebédet, vacsorát • . •  

- Tudja, a barátoktól el• 
válni vagy elszakadni ,ucármi• 
tó1, amlt az ember megszere
tett, e-z mindig fáj. Ahogy kö
zeledett a nyugdljba vonulá• 
som napja. úgy mondtam egy• 
re ritkábban: ,,ha majd egy
ner nyugdíjban leszek/" Mos-
tanában már beszél.n! sem 
szerettem róla . • •  

Munkatársai szerették. So
kan mentek be az irodába. 
hogy elköszön�nek tóle. Ka• 
posvár állomás minden dolgo
zóját ismerte, rengeteg társa· 
dalml feladatot vállalt. Őt• 
ször ismerték et, hogy kiváló 
dolgozó, s egyéb kitüntetéseit 
csak nehezen tudja számba 
venni. 11:rdernes sportoló volt, 
és kitüntette a Vöröskereszt 
is. Ezenkívül húsz éven át 
végzett polgári védelmi elő
adói tevékenységével szintén 
elismerést vívott ki. 

- Büszke vagyok arra, 
hogy a fiatalok és az időseb
bek eny11ránt ttsztettek, sze
rettek. amint én is őket . • •  

Mészáros A&tila 
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A vasutas fiatalok bér- és lakáshelyzete, 
a beilleszkedést se/ítő intézkedések 

szüntelen gondoskodás a beutaltakról 

A központ! ,·ezetó,'!ég meg
bízásábol az Ifjúsági bizott
s. g 1973. június 29-1 ülésén 
attekintette a va,;utas fiatalok 
bér- é� lakáshelyzetének ala
kulá át, vizsgálta és elemezte 
a pályakezdés, a beilleszke
dés kérdéseinek és feltételei
nek helyzetét. Az ülésen 
.Molnár Györg11 titkár elnö
költ. A napirend előadója, 
Szü.c., Zoltán vezérigazgató
helyettes volt. 

A vasút dolgozóinak közel 
egynegyede, mintegy JS ezer 
a 30 év alatti fiatal. Bár ez 
a:i. arány az utóbbi 2-3 év-

ben nem sokat változott, a 
35 ezres számon belül örven
detes és rohamos a fiatalo
dás. Jelenleg az 5 évig ter
jedó szolgálati idóvel rendel
kez/5 fiatalok száma közel 22 
ezer. Ez a fiatalodás őröm 
lSZámunkra azért is, mert bi
zonyítja, hogy a vasúti élet
pályát egyre több - bár még 
.közel sem elég - fiatal vá
lasztja hivatásul. Ez a nagy 
létszám egyben felelősségtel
jes feladatot is jelent a gaz
dasági és a társadalmi veze
tőknek egyaránt. 

gyobb szakmai gyakorlat 
szükséges, megitélésünk sze
rint jó. Az olyan munkate
rületen, ahol a munka nem 
igényel jelentősebb kvalifi
káltságot és hosszabb gyakor
latot (teljesítménybér, darab
bér), ennél lényegesen kisebb 
arányok is indokoltak. A Jö
vőben a bérfejlesztéseknél ezt 
a körülményt jobban figye
lembe kell venni. 

A vasutasok vonyarcvashe
gyi üdülője nem tartozik a 
legnagyobb, legkorszerűbb, 
legkényelmesebb üdülőink kö
zé. Ennek ellenére : jól szol
gálja a pihenésre vágyó dol
gozók és családtagjaik igé
nyeit. A fő idényben - május 
29-tól szeptember 15-lg - tur
nusonként 140. összesen tehát 
több m!nt 1 100 beutalt tölti ott 
nyári szabadságát. 

MIN DENT A VEN DÉGEK 
KEDVÉRE  . . .  

A munkásoknál végrehaj- - Hogv érzik magukat? 
tott bérfejlesztés beIBő prob- Nag11 Kálmán, a budapesti 

A kilépés oka:  rossz báná mód 

lémát okozott a munkásjelle- MAV Magasépítési Főnökség 
gú forgalmi. végrehajtó és művezetője, aki feles-égével és 
Irányító körökben. Az itt do!- két gyermekével kapott két 
gozók úgy érzik, hogy ők is hétre eey szobát, e égedetten 
nagyüzemi dolgozók és !gy válaszol : 
munkásnak minősítik magu- _ Az ellátás, a kiszolgálás kat és várták, illetve várják ki.tünó . . • A húszfőnyi sze-

A vonyarcvashegyi üdüló dolg�ói 
(A szerző felvétele) 

Ozemszociológiai felméré-
sek bizonyítják, még ma is 
gyakori a fiatalok rideg, 
pe-sszimizmust ki,•áltó fogad
t:.tása, hogy a kilépók jelentós 
része a munkat•iszony meg
szüntetésének okául a rossz 
bánásmódot említi. Ha ezeket 
a jelenségeket nem is lehet 
általánosítani, mégsem valót
lan állítások ezek, hanem a 
helyenként nem megfelelő 
munkahelyi légkört, a rossz 
vezetői gyakorlatot, a társa
dalmi zen·ek munk,ijának, 
te,·ékenységének hibáit, a pii
lyakezdő fiatalokkal nem az 
ifjúsági tön·ény utasításai 
szerinti bánásmódot jelentik. 

Az líjw á I tön·ény ugyan
i kimondja: az elószőr mun
kába lépó fiatalokra, 4 mun
kába lépé töl számított öt 
ér,ig ci személ11zeti, a munka
ilgl/i és az üzemegésuégügyi 
szervek megkülönböztetett fi
g11elmet kötele�ek fordltani. 
A , pályakezdó fiatalok mun
kába lépését követően a 
munkahelyek vezetői - a 
munkahely KISZ-szervezeté
vel és a szakszervezet hely'! 
szervezetével együtt - rend
szeresen kötel k megvla
g:Uni kill6nö en azt, hogy a 
pályakezdő fiatalok 

- munkabeontá a megfe
lel-e képzettségüknek, képes
ségüknek és végzett munká
juknak; 

- díjazásuk arányos-e fel- az ez évi bérfejlesztést is. A mélyzet, Szónyi Isti•ánné készültségükk.el és végzett kialakult feszültség enyhíté- i:ondnoknővel az élen, minden munkájukkal ; sét célozza az a július l-én dicséretet megérdemel az ér- biztonságos és az egész- életbe lépett intézkedés, mi- tünk való önzetlen fáradozáséget nem ve. zélyeztető mun- szerint az igazgatósági juta- sért . . .  kakörben dolgoznak-e ; lomkeret 60 százalékát alap-- munkahelyi beilleszke- béresltették. elsősorban az Darnl/i Béla, a hatvani von-
désük megfelelő-e ; tatásl fónökség res:zortosa, aki 

- szakmai, politikai fejlő- !'tazó személyzetnél, forgalmi 
ugy1;ncsak feleségével és gyerdésük, valamint továbbtanu- t·égrehajtó szolgálcitnál. A ko-

lásuk biztosított-e; csirendezök, és váltókezelők mekével üdül Vonyarcvashe-

azt az igények előző napi be
jelentése alapján igyekeznek 
összeállítani az üdülő do!go
zól. lgy aztán mindig kétfajta 
reggeli, háromfajta ebéd és is
mét kétféle uzsonna közül le
het választani. 

M U N KAKÖRTO L  
FÜGG ETLE N Ü L  - szakmájuk elsajátításá- eddigi havi prémiumának ne- gyen, azt méltatja, hogy a ké

hoz szükséges tapasztalatok gyedéves szintre történő át- só eSlébe. éjszakába nyúló Ba-
megszervezése biztosított-e. alakítása 1� átlag 118 forint laton-kömyéki kirándul sról _ Leg114QI/Obb örömünk, ha A fentiek betartása, betar- ha\1 béremeléssel járt. is zörgetés, kopogtatás nélkül b t lt k lé d t•·k tatása minden szolgálati hely- vi,;szatérhetnek az üdülőbe, 4 eu a a e ge e "" 4 
re kötelező. Az ifjú ági bizottsági ülés mivel a személyzet porta! munkánkkal, igyekezetünk-

Az ifjúsági bizottság meg- ré zvevől megállapították, ügyeletes :;zo!gálatot rendsze- kel... mondja a személyzet 
állapította. hogy az ifjúsági hogy a va.rutasfiatalok a bé- resitett a beutaltak kedvéért. tagjai nevében Szón>1 lstván-
tórvény és hozzá k.apcsolódó rezést illetően kedvező hely- né. - Ez nem megy más-
végrehajtási utasítások és zetben vannak, még a külső Az öttagú családjával itt ként, csak úglf, hog11 soha nem 
Intézkedési tervek megterem- vállalattal való összehasonlí- üdülő Kálmán Lászlóné és azt nézzük, hogll közü.lünk ki
tették a vasutasflatalok be- tás tekintetében is. Most az még sokan mások ny!Iatkoz- nek mi a munkaköri köteles-Illeszkedésének maximális tak kéroéseinkre hasonlóan. it,__ók például feltételeit. Most 4 munkahe- a feladat, hogy a jelenlegi sége. A takar uu 

á k zá " Kálmánné E-gyébként na=ra bédh !"'·�-'tik a zöld Zyek rezet6In, a végrehajtás ar nyo s mottcvuen a jö- ,., az e ez e ,.,,._= 
-

megszerrezésén a sor. Ki kell vőben sem változzanak. Ez- értékelte, hogy ók kapták meg &éget, amiből mirullg sok kell 
alakítani minden szol!(álati zel Is el tudjuk érni, hogy a a legnagyobb szobát, így nem ott, ahol egyszerre száznegy
helyen a helyes munkameg- fiatalok mind többen lépje- oszlott kétfelé a család átme- venen Ulnek az as!calhoz. 
osztást, a szolgálati főnöktől nek a vasút szolgálatába és netileg sem. ,.őszintén mond- Ugyanígy a felszolgálók regge
a csoportvezetóig, az szb-tlt- válasszák hivatásul a vasutas t-a: erre nem is számítottunk" li után átöltöznek, hogy be-kártól a szakszervezet! bizal- életpályát. - hálálkodott az asszony. töltsék a konyhai személyzet miakig, a KISZ-titkártól a é · KISZ-bizalmlaldg és rend ze- Imre Imre A kasztról megtudtuk, hogy &Zerepét, vagyis ők a „k :r.i!a-
res, tervszerű munkával, r----------------..;.. _____ _; ___ 1 nyok". A portások egyben ud-
nagy-nagy emberséggel tani- varosok és kertészek, vagy ép-
tani a „vasutas szakmára", a j/A G }�i R - KO R EA I  pen bevásárlók. A főzéshez 
vasutas életmódra. a ValSÚti szükséges fáról, szénről is ők 
életpálya ueretetél"e a fiata- gondoskodnak. Az admin.iszt-
iokat. szolidaritási nagygyűlé rációs munkakörben dolgozók 

a felszolgálásnál segltenek. 

Az érdekeket jobb.an ö ze kell hangolni ! a Zomhathelyi 1· ármű1· avítóban A gondnoknő mindehhez 
hozzáfűzte még, hogy ugyan-
ezek a dolgo:r.ók állandó alkal
mazottjai az Udülónek, mert tet építtet meg rövidesen, 

szövetkezeti alapon. Az Itt 
szerzett tapasztalatok alapján 
a lakásépit fejlődésének -
a családi ház építésének se
gítése mellett - egyik leg• 
jobb módját ebben látjuk. 

Von11arcvcisheg11en télen is pi
hennek oosutasok. Akkor 
persze a turnusok létszáma 
fele annyi, mint a nyári idény
ben. 

- Jólesett, hogy a fő sze
zonban végzett többletmun
kánkat a szombathelyi i gazga
tóság a vasutasnapon pénzju
talommal i=erte el - mond
ták az üdülő dolgozói. 

UJ BUTO R 
- N EGYE D M I LL IÓ E RT 

Panaszról, gondról edd.: 
nem esett szó, bár a sorok sej
tetik, hogy egy olyan üdül.ó
ben, ahol a beutaltak száma -
éppen az ő éroekeik miatt -
változatlan kapacitásnál mei:
kétszerezódik a fő idényben, 
ott nehézségek is támadnak. 
A mosogatáshoz, zuhan11ozás
hoz kevés a kazán és a vil
lan11bojler által szolgáltatott 
meleg víz, több embernek szú• 
kebbek a szobák. Olyan ven
dég is van, aki a büfét hiá
nyolja. mások azt mérlegelik, 
hogy ráférne már erre az épü• 
letre is a bővítés. De a leg
fontosabb, hogy a beutaltak 
elsósorban mégsem ezt lát• 
ják, hanem azt, hogy az itt 
dolgozó emberek minden tölük 
telhetót megteaznek gondtalan 
pihenésükért: Eszreveszi'k 
ezenkívül, hogy ebben az év
ben eltűntek a régi vaságyak, 
a kopott bútorok, s helyü.kre 
kerültek a csaknem negyed
millió forintért beszerzett. 
szétnyitható, kényelmes, Liset
ta-típusú heverők és egyéb be
rende7.ési tárgyak. 

Igen, valóban megnyugtató 
ez az állandóan jelenlevő, 
szüntelenül tapasztalható gon� 
doskodás . . •  

lurkievie1: Tibor 

A fiatalok életkörillményei
nek javitá ban egyre na
gyobb gondk nt jelentkezik a 
jogos lakllstgényeknek az ed
digieknél nagyobb mérvd ki
elégítése. Fuitaljalnk közül 20 
ezer családtagként, 4 ezer al
bérletben lakik, 1500-an mun
káuzálláson é1 minte1711 10 
szer fiatalnak t:an fóbérleti 
lakása. 

Az új laká\törvény kedve
'ZÖen befolyásolja mind ta
nácsi, mind vállalati vonat
kozásban az iJ:ények fokozott 
kielégítését. Az elmúlt idő
szak eredmén11el e tekintet
ben nem lebecsülendók. A 
szolgálati lakásoknál, a taná
csi bérlakásoknál, a vasút 
'kezelésében levő bérlakások 
és kamatmentes kölcsönök 
odaítélésénél a fiatalok Igé
nyét mes zemenően figyelem
be vették. A fiatalok részese
désének aránya a fel,;orolt la
kásnemeknél 30-35 százalék. 

Kedvező bérarányok 
A vasút bér-politikáját az 

elmúlt két évben nagymér
tékben befolyásolta a közpon
tilag kiadott munka- és 
munkásbesorolásl utasítás és 
az ipari munkáso.cnál ez év 
márciusában életbe lépett 
béremelés. Ezek a központi 
intézkedések, a t111akorlatban 
'a i·asutasflatalok ]izetésére és 
iöt•edelmére rendkfrül poziti
van hatottak. A bertételek al
só határának feleinelésével az 
utazó havibéres fiataloknál, 
kUJönösen nagy volt az emel
'kedé mértéke. A mozdony
vezetőknél például az alkal
mazott bértétel 901)-2000 fo
rintról 1700-310\J forintra 
emelkedett, s mii:<!! sok fia
tal volt az alsó határ alatt, 
ez 4-500 forint berfejlesztést 
jelentett. Gyakorlatilag a 
munkaköri bér �kintetében 
- mozdonyvezetóknél 30 év 
felett az átlag 1723, 30 év 
alatt 1701 forint, jegyvlzsgá
lóknál 30 év felett 1162, 30 
év alatt 1107 forint - a fia
talok minimáfü eltéréssel 
utólérték az Idősebb dolgozó
kat. A szocialista bérezés 
cilapelveit fi1711elembe véve ' a  
jelenlegi arán11okcit igazsá
gosnak tartjuk. 

A Hazafias Népfront Vas 
megyei és Szombathely Városi 
Bizot a, a szombathelyi jár
műjavitó pártbizottsága a ko
reai n p elleni lmperialísta há
ború kirobbantásának 23. év
fordulója alkalmából mawar
koreai szolidaritási flD.gygl/Ü
lést rendezett az üzern n,ag11-
termében. 

A nagygyO!ésen ré5zt vett 
Kovács Antal, a megyei párt
bizottság elsó titkára, Horváth 
Miklós, a városi pártbizottság 
első titkára. Vámos József, a 
megyei tanács elnökhelyettese, 
Kim Jun Gil, a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság bu
dapesti nagykövetségének első 
titkára, és An Gi Szan. követ
ségi tanácsos. A gyűlésen meg
jelentek az üzemek. ,·állalatok, 
s a vasút dolgozóinak képvi
selői. 

után Farkas László, az Orszá
gos Béketanács Elnökségének 
tagja emlé.�ezett a koreai nép 
ellen elköve\ett Imperialista 
háborúra, szólt a nemzetközi 
szolidaritásról. mellyel segítet
ték a h<'ísi népet az újjáépítés 
időszakában. Felszólalt An Gi 
Szon Is. Beszélt népe erófeszl
téseiról, s öszönetet mondott 
a magyar nép együttérzéséért. 

A nagygyűlés után a jármú
javító kultúrtermében zsúfolt 
nézőtér elótt került bemutatás
ra a .Merénylő köztünk van cí
mű munkavédelmi témájú 
színdarab. Olyan kiváló színé
szelmek tapsolhattunk. mint 
Csákánl/i László, Va11 Ilus, Bá
rány Frigyes, Kósa András és 
Hacser Józsa. 

A vágányok között nőttek fel 

Jelenleg lakásépítési akció
ban 1034 fiatal, ci lakással 
nem rendelkezők 4,1 százcilé-
11:ci vesz részt. Ez a lehetóség 
mét messze elmarad a jelen
legi igényektől, az olyan 
igénytől, ahol a fiatalok ren
delkeznének a szükséges in
duló összeggel. 

A lakásépítés vállalati tá
mogatbával kapcsolatos fel
adatokat ö&Szegezve a jöv/5-
bm • társadalmi, a vállalati 
éa eot,énl érdekeket még job
ba11 össze kell hangolni. Fo
kozottabban kell támaszkod
ni a saját erőből történő 
építkezésekre, ezen belOI op
timálisan ki kell használni a 
munkáslakás ép!tésével járó 
e16nyöket. 

A megkérd�zett fiatalok
nak az a véleménye, a vasút 
felső vezetésének Is az az ál
láspontja, •hogy a jelenlegi 
körülmén11ek között ci lakás
éplt6 la -fenntartó szöt•etke
zetek szertiezése a leggazda
ságosabb. lgy juthat mind 
több és több dolgozó, Illetve 
fiatal lakáshoz. A budapesti 
igazgatóság Rákospalotán két 
15 lakás011, tízemeletes épüle-

A kormányintézkedés sze
rint az Ipari és építőipari 
bérfejlesztés egyformán érin
tette az ldc5s és fiatal dolgo
zókat. Ennek értelmében a 
foglalkoztatási területt61 füg
gően 3-8 százalékos volt a 
bérfejlesztés. 

A munkáskategórlákban az 
Idősebb és fiatalabb dolgozók 
közötti bérkillönbözet átlcig
ban mintegy 20 százalék. Ez 
az arány azokban a munka
körökben, amelyekben a na-

.llfadló Istvánnak, a Hazafias 
Népfront Vas megyei bizottsá
ga titkára megnyitó szaval 

A szellemes, s egyben mun
kavédelmi szempontból tanul• 
ságos darab ,soka.knak szerzett 
vidám, kellemes két órát. 

e lzmazla Bélán6 

Brigádtagok - az óvodáért 

Debreeen-Vásáriér állom'8 KO!ISuth noclallsta brl&'idJa 
a Szoboszlól úü, a Mirclos 15. szoclallsta brfcád pedlr a 
Széchenyi úti óvodát patronálja. Képünkön a Március 15. brl
rád tacJal, akik a tatarozásra néreUn Széchenyi úti óvbcla 
rendbeholÚáll mankálkoclnu. 

Polgárdi állomást két dolog 
jellemzi. Egyik: amióta a te
herforgalmat áthelyezték Pol
gárdi-Ipartelepekre, csende
sebb lett az élete. A másik 
jellemző : az állomás 14 tagú 
kollektívája csupa régi, ki
próbált vasutasokból áll. Kál
dosi József főfelügyelő, állo
másfőnök 23 éve, Farkas Jó
zsef forgalmi szolgálattevő 31, 
Mádi József 23, Mészáros Vin
ce forgalmi szolgálattevő 30, 
Berecz GlfUla váltóór 23, Agg 
László váltóőr 20 éve dolgozik 
Polgárdiban. Nincs közöttük 
egy sem, aki legalább kétszer 
ne lett volna már kiváló dol
gozó. Maga a főnök ötszörös 
kiváló dolgozó, és az :f:rdemes 
Vasutas kiti.mtetés birtokosa. 
Van a kollektívának egy nyug
díjas tagja, Bakó Ferenc, aki 
28 évig dolgozott Polgárdi ál
lomáson és most Is alig várja, 
hogy eljöjjön az idő, amikor 
egyhuzamban letölthet.1 a hat 
hónapot. 

Bakó Ferenc tl5slll/Ökeres 
vasutas. Uesapja és nagyapja 
ls vasutas volt, négyen voltak 
testvérek, valamennyien a 
MA V szolgálatába léptek. Fia, 
Ifjabb Bakó Ferenc ú, aki 
szintén Polgárdiban szolgál, és 
most megy tiszti iskolára. Eb
ben a családban nem gond a 
pálya választás. 

1-{ogy miért, arra a kérdésre 
Bakó Ferenc (gy válaszol : 

- Mi testvéreimmel ewfltt, 
de 4 fiam i&, a vdgán110k kö
zött nl5ttank fel. Mit választ
hattunk volna, csak a vasutat. 
Pedig régen nem volt öröm a 
vasutas élete. Különösen a 
kezdet. Amikor mái csaknem 

egy évet ledolgozott az ember, 
és leste-várta a klneve7.ését. 
akkor felmondtak, hogy ne 
kelljen kinevezni. Pár hét 
múlva azután visszahívták, s 
kezdhette újra. Tíz éi, is eltelt, 
mig kinevezték az embert. Ki 
kellett várni, és ha valaki sze
rette, a szakmát, ki is várta, 
mert a MAV-hoz akkor bejut
ni több volt egy főnyeremény
nél. 

A polgárdi vasutasok mind
annlfÍan „megállapodottn em
berek, házuk-kertjük van ci fa
luban. :f:gpen az itt eltöltött 
hosszú szolgálati idő mutatja 
valamenny!ójüknél, mennyire 
szeretik a falut, szolgálati he
lyüket. 

Látszatra kényelm� az éle
tük, hiszen naponta 25 vona.t
pár halad át az állomáson.. 
Csakhogy . . .  Ha valahol a kör
nyéken szükség van kisegítóre, 
akkor szólítják Polgárdit, nem 
akadna-e valaki, aki helyette
sít. 

F.<! Polgárdin mindig akad. 
Büszkén dicsekszik Káldosl 

József azzal, hogy amióta Itt 
állomásfónök, fegyelmezetlen
ség még nem fordult elő. A 
kollektíva összetartása példa
mutató, áldozatkészségért nem 
mennek a szomszédba. 

Abban az időben, amikor 
még Itt folyt a teherrakodás, 
évente 14-15 ezer tonna árut 
raktak be. Ennek háromne
gyed része exportra ment. A 
teheráruleadás pedig elérte a 
25-30 ezer tonnát. ET.enldV\J. 
a távoli Kislángot, Mezószent
gybrgyöt és Lajoskomáromot 
is sokszor ki kellett szolgálni. 

Balorh Jóaet 
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A VIZSGÁLATOK TAPASZTALATAI BIZONYÍTJÁK: 

a baleseteket nem mindig a sérültek idézik elő 
A dolgozók között végzett 

felVilágositó munka hatására 
egyre több azoknak a sérül
teknek a száma, akik a helyi 
szakszervezeti bizottságok, de 
a legfelsőbb szakszervezeti 
szervek segítségét kérik a 
bekövetkezett baleset okainak 
feltárására é az őket elma
rasztaló felelősségre vonások 
megszüntetésének kezdemé
nyezésére. 

A panaszok közös jellem
zöi abban foglalhatók össze, 

hogy a főnökségek vezetM a 
balesetekért kizá rölag a sé
rülteket hibáztatják, 11Ual az 
indokkal, hog11 megszegték az 
ABEO 3.3 pontja alatt felso
rolt munkavédelmi előíráso• 
kat. Ezek között is az ABEO 
3.31 pontjára hivatkoznak. 
Meg llapításalkat arra ala
pozzák, és abból idulnak ki, 
hogy e pontok - (3.31-től-
3.3 3-lg) - a beosztott dolgo

zókra tartalmaznak kötelező 
érvényú munkavédelmi elő
írásokat. 

Az ABEO előírásait 
mindenki köteles betartani 

Mielőtt a panaszokban rej
lö valós vagy vélt sérelmek
kel és az Idézett ABEO-pont 
gyakorlati alkalmazásának 
helyességével vagy helytelen
ségével foglalkoznánk. szük
séges rámutatni azokra az 
okokra, amelyek alapján a 
főnökségek a sérültet hibáz
tatják. 

Ezek a következők: 
- a védőeszközök kötelező 

használatának elmulasztása; 
- az óvói:endszabályok, 

utasítások előírásainak be 
nem tartása; 

- a balesetveszélyes szer
számok használata: 

- a munkahelyi rend és 
fegyelem megsértése; 

- a figyelmetlen közleke
dés miatt előforduló csúszá
lSOk, botlások; 

- a munkahelyen történt 
szeszesital-fogyasztás stb. 

Mint köztudott, az ABEO-t 
a Szakszervezetek Országos 
Tanacsa adja ki az egészség
ügyi miniszterrel egyetértés
ben. A jelenleg hatályos 
ABEO-t a Szakszervezetek 
Országos Tanácsának 6/1965. 
(XII. 7.) SZOT S?. szabálvzata 
léptette életbe. E szabál11zat 
2. §-a értelmében az ABEO 

előírásait mind a vállalat, 
mi11d a dolgozó köteles be
tartani. Az ellen, aki az 
ABEO-ban foglalt előírásokat 
nem tartja be. a cselekmény 
súlyától és jellegétől függóen 
- a vonatkozó rendelkezések 
szerint - büntető, szabály
sértési, illetve fegyelmi eljá
rást kell indítani. 

A:z. óvórendszabály betartá
sa tehát minden munkáltató
nak, valamennyi dolgozónak 
elsőrendű kötelessége, mert 
ez a munka biztonságát, és 
ezáltal a balesetek megelőzé
sét szolgálja. Ebből követke
zik, hogy mind a vezetőknek, 
mind a beosztott dolgozóknak 
megvannak a kötelezettségeik 
az óvórendszabályok el6irá
salnak betartásában. 

Mégis több esetben u,pa ·z
talha tó - ez a sérültek pa
nns7.ából is kiderül, de !<aiát 
tapasztalataink alapján is el
mondhatjuk -, hogy a bekö
�·etkezett balesetekért ált'l1"· 
ban a sérültek mulasztását 
{,s felell5sségét állop!tjdk meg. 
úgy néz ki, mintha csak a 
sérült szegné meg a munka
védelmi elóírásokat és a ve
zetók, !f munkdt iránv(tl,k ré· 
széról muh1szu!s soha nem kö
vetkezne be. 

Amikor e munkáltatót 1s 
mulasztás terheli 

Az egyik jármújavítóban 
egy uetanitott munkcisnó a 
munkaidejének negyedik órá
;ában, a sajtológ pen dolgoz
i·a balesetet szenvedett. A 

epbe az anyagot kézzel he
lyezte be, noha erre a célra 
csipesz hasznúlata volt rend
szeresítve, s annak használa
tára a mú.zak során a múve
zetóje többször is figyelmez
tette. Közben a dolgozó aka
ratlanul rálépett a gép láb
inditójára, ennek következté
ben a présszerszámok össze
záródtak és rnegroncsolták a 
bal ke-renek mutatóujját. 

A balesetvlzsgáló bizott.ság 
az ABEX) 3.�1 pontjára hi
vatkozva a sérült mulasztá
sát állapította meg. A véle
ménves jelentés szerint a bal
eset kizárólnl( annak tudható 
be, hogy a dolgozó a csipeszt 
nem hasznt\lta, figvelmetlen 
volt ezért lépett rá az indító
pe álra, 

A balesetvlzsgáló blmtt,;ág 
ál\ásfoglalása - miszerint a 
baleset kizárólag a sérült 
szabálytalan munkavégzése 
miatt követke,ett be - té
ves megállanításon alapszik. 
A dolgozó abban valóban hi-

b,ztathat6, ho(11/ a részére biz
tdsított csipeszt nem használ
ta. De a munkáltatót is mu
lasztás terheli, mert abban az 
esetben, ha valaki olyan ma
gatartást tanúsít, amit az 
adott esetben a sérült, az 
ABEO rendelkezései nem en
gedik meg, hogy a munkiil
tató a dolgozónak ezt az óvó
rends7.abályi előírással szem
be helyezkedő magatartását 
tudomásul vegye, hanem pa
rancsolóan frják eló, hogy a 
dolgozót a tot·ábbi munkai:ég
zéstöl et kell tiltani. Az 
ABEO 3.24 pontja értelmében 
a vezető köteles ellenőrizni, 
hogy a dolgozó nem követ-e 
el olyan mulasztást, amely 
miatt a vonatkozó jogszabá-

lyok értelmében a munkától 
el kell tiltani, Ennél a bal
esetnél, Illetve ezt megelő
zően a müvezet6 több esetben 
figyelmeztette a dolgozót a 
s-zabálytalan munka megszün
tetésére, az állapotot megtíirte, 
a dolgozót nem tiltotta et a 
munkától, Ííll/ véteti az ABEO 
3.24 pont előírásai ellen. 

A munkáltató megsértette az 
ABEO 12.02 pontjában foglalt 
előírásokat is. E rendelkezés 
szerint a gép, berendezés kap
csolóit úgy kell kialakítani éa 
elhelyez.ni, hogy azokat a dol
gozó könnyen és biztonságosan 
elérhesse, kezelhesse, az aka
ratlan bekapcsolás lehetőségét 
kizárják és a veszélytelen, 
gyors leállítását biztosítsák. 

Mindig a iogszabályok 
előírásai szerint 

A leírtakból kitűnik, hogy tekben, bár e!ignerik a meg
a balesetvizsgáló bizottság a levó veszélyforrást, méga 
véleményes jelentés összcállí- mindenáron a dolgo7.Ó maga• 
tásánál - a bal ti okok fel- tartását vizsgálják. úgy véle
tárásában - nem járt el meg- kednek. hogy nagyobb körül
felelő alapossággal. A rült tekin 1 és figyelemmel a 
dolgozó panasza tehát jog= baleset elkerülhetö lett volna. 

Számos esetben fordulnak A munkavédelmi felügyelő-
elő olyan jel!egú baleset ·, ségnek az az álláspontja, hogy 
amelyeknek eredője a talaj- a balesetvizsgáló bizottságok
egyenetlenség, a botlást elő- nak nem a szubjektiV'itásból 
idéző tárgyak. a i•ilágitás elég- kell kiindulniuk, hanem min
telensége. Ezeknél a balesetek- den etben a jogszabályok 
né! a balesetv1?.S áló bizottsá- előírásaiból. Elsősorban azt 

gok legtöbb e,;etben a dolgozó kell i•izsgálni, hog11 mll11en 
figyelmetlenségét jelölik meg jog•zabcilysértés történt, és ez 
a baleSt:t okának. annak elle- kinek rag11 kiknek a részéról 
nére, hogy a · rilit k es a ta- kö1·etkezett be. 
núk kihallgatásuk során nyi- A7. előfordult bal tek kö
latkoznak a felsorolt t.-irgyi zött jelentős számban találba
feltételek hiányara, illetve az tók a hibá szerszám okozta 
előidéző okokra. sérül" ek. A ví:r...gálatok ilyen-

A balesetvi áló bizo - kor is a sérültet marasztalják 
gok Ilyen esetekben figyelmen el A múlasztá t az ABEO 3.31 
kívül hagyják az ABEO 5.124 pontjának megsértésében ha
pontjától az 5 147 pontig ter- tározz,'\k meg, miS?,erint a dol
jeclő azon szabáh·ozá,,t, amely gozó hibás szer<zámokkal dol
a munkáltatóra nézve tartal- gozott, illetve ezeket a munka
maz kötelező érvényú munka• védelmi követelményeknek 
védelmi elóirásokat. Ilyen ese- nem megfelelően használta. 

Határozottabb fellépést 
Joggal merül fel a kérdés: 

csak a dolgozó sértette meg 
az ót·órendszabály clöirását. A 
válaszunk egyértelmúen az, 
hogy nem! 

Sajnos, azokon a szolgálati 
helyeken, ahol a baleseteket 
nem az óv6r<-nds.zabályok 
vagy egyeb munkavédelmi eló
frások tükrében vizs,gáiják, ott 
nem kerülnek felszínre a val66 
okok. Ennek következtében a 
t•eszélyforrások továbbra i& 
fennál!nak. Márpedig a dolgo
zók resti épségének és egész
séi(ének védelme, a termelés 
folyamato ga, a jövedelme
zöség, mind lgényll a veszélv
forrá.sok felszámolását. Ha 

ezonban továbbra it< csak a 
sérültet hibáztatják a mulasz
tó vez.et6k !elelö.s.sége elsikkad, 
s minden marad a régiben, 

Az aln!)S2let'Vezetek vezető 
t túletei egít.sék elő, hogy a 
b,zto gos és é,;zs.éges 
munkakorulmények megte-
remtése, a dolgozók testi épsé
ge és egészségének védelme 
érdekében a társadalmi mun
kavédelmi felügyelők az edd!· 
ginél kovetkezetesebben, hatá
ro?.Ottabban élienek jogaikkaL 
Szígorúan lépjenek fel a tör
i•én11sértökkel, a biztonsági és 
egészségü.g11i előírlisok megize
góiool szemben. 

(talics) 

Gózösök sisteregnek, Diese
lek dübörögnek, villamos von
tatású expresszek száguldanak 
el a hatvani csomópont ki
csiny, XVIII-as őrhelye mel
lett. Odabent a három telefon 
közül percenként csörög vala
melyik; mozdonyvezetók, fű
tők, vonatkísérők lépnek be, 
majd jönnek ki onnan . . . a 
vendég számára bábelinek tú
nó hangzavar, ám Bártfai Jó
zstif főellenőr, szolgálatvezető 
váltóőr fülének muzsika, az 
élet lüktetését, a munka szép
ségét zengő muzsika mindez. 

Mi újság, Józsi bácsi? 
tiasutas üg11es-bajos dolgaival 
foglalkozom. Jó dolog, ha az 
ember szülési segély klutalá
sánál működhet közre, kevés
bé jó, ha temetési segélyre 
van szükség ... , de mindig 
öröm, ha megérke-r.lk a paplr 
a háromszáz-ötszáz forintos 
segélyről. Megfigyeltem: •ki 
segél11t kap, azon a napon, de 
még a következők.ön is ;obb 
kedvvel dolgozik.. PerKe a se
gély nem prémium, annak jár, 
aki rászorul. Ezért kell is
merni valamennyi család 
anyagi helyzetét. 

Mindenkit ismer 

Szürkésfehér haja csaknem 
az égnek mered, a fémkeretes 
szemüveg előrecsúszik az or
rán, amint rövid ceruzájával 
füzetbe jegyzi a forgalommal 
kapcsolatos adatokat. Távol
ból - Budapestről, Mtskolc-
1'ól, Salgótarjánból - érkező 
vasutasok jelentkeznek, s ö 
csaknem mindegyiküket név 
szerint köszönti: 

- •• .Szervusz Lacikám/ ... 
Merről jöttél Ferikém? ••. Mi
lyen vonatot hoztál G11urka? ... 
Ho(J1J van a család Janikám? 

Hány vasutast ismer? Kép
telen kérdés. ki tudja össze
számlálni. Ezret? Kétezret? 
Éppen negyedszázada, 1948 
óta dolgozik a hatvani állo
máson (előzőleg hét va�utao;
esztendőt másutt töltött), e 
huszonöt év alatt rengeteg új 
arc fordult meg itt. 

- De sokan itt 16 fllat'ad-

tunk, igaz-e Jóska? - hunyo
rít a kulcsrögzitő-berendezés 
előtt álló Bugyi József koc.Ji
mesterre. Bugyi József rábó
lint, hiszen ő még druszájá
nál, Bártfai Józsefnél is ré
gebben - 1947 óta - dolgozik 
Hatvanban. 

Az állomáson úgy jellemzik 
Bártfai Józsi bácsit, ho�y ó a 
csomópont mindenese. Ha tér
felVigyázó hiányzik, ha kocsi
mester kell, ha a tolatáshoz 
szükségeltetik tapasztalt szak
ember, ha fiatalok várnak be
tanításra - őt szólítják. 

Szóból ért az ember 

- ts mit mond a fiatalok
nak? 

- Mit? Mindenekelőtt, ho/11/ 
harmtnckét éve jöttem a vas
úthoz, és lám még mindig itt 
vagyok! Szóból ért az ember, 
ebből is kitetszhet, hog11 mun
kaszeretók 8Zámára öröm a 

vasutas-élet. Veszélyes üzem? 
A-r. bizony, nagyon veszélyes, 
ezért kell kétszeresen vigyáz
ni: másokra is, magunkra is. 
Kevés a pénz? Volt már ke
vesebb is, lesz még több Is ... 
Még ma is petróleumlámpák 
világítanak a váltókban? úgy 
hírlik, 1975-re Hatvanba is 
elér az integra-domino. Allan
dóan javulnak a munkakörül
mények .. 

A most 2 0  éves fiának sem 
mondta, hogy jöjjön a vasút-

hoz, csak annyit jegyzett meg: 
aki önmagának. biztos 3övót 
akar, annak helye van itt. A 

fiú autó- és motorszerelő, a 

pályafenntartási fönökségnél 
dolgozik. Korábbi munkahe
lyén, egy téeszben, nem já
rultak hozzá, hogy továbbké
pezze magát - a vasútnál he
lyeselték, amikor az Altalános 
Gépipari Technikumba jelent
kezett. Néhány hét múlva 
kezdődik az utolsó, a negye
dik tanév, azt követóen a 
MA V valamelyik géptelepén 
dolgozik: már most felkínál
ták a csoportvezetői munka
kört. 

- Mi újság, Józsi bácsi? -
lép be most egy Sátoraljaúj
helyre való vasutas. 

- Újság az van, az mindig 
van fiam . . . no tolass csak a 

hatodik vágán11ral - Irányít, 
jegyez, telefonál. 

Ismét Bugyi József szól: 
- Azt szeretjük Jóskában, 

ho(J1J nyugodt természetü, 
meggondolt, határozott ••• 

1949 óta hizaJ.mj 

A szakszervezeti munká
jáért is becsülik. 

Felszabadulásko,- azt 
mondtam mag,imnak: valaho
vá tartozni kell, mert csak 
egységben lehet erős az em
ber. Akkor léptem be a szak
szer1:ezetbe, 1949 óta vagyok 
bizalmi, ;elenleg huszonöt 

Gyakran kéretlenOl is se
gélyt javasol a nagycsaládo
soknak - Vastag Zoltán tola
tásvezetőnek és Juhász Ill. 
István kocsirendez6nek egy
aránt három gyermeke van 
-, s szívesen juttatna üdülési 
beutalót Is nekik, de vala
hogy a Hatvan-környéki vas
utasok nemigen mennek pi
henni. Inkább kertjük, háztáji 
földjük múvelésével töltik a 
szabadságukat. 

- Pedig minden 1)118Utaffa 
bőven ráféT a pihenés, igaz-e 
Feri? - kérdez rá most meg 
Tóth V. Ferenc gépklsérőre, 
aki ugyancsak egyike az „öreg 
hatvaniaknak'. 

Igenlő a válasz. 
Józsi bácsi hányszor 

üdült eddig? 
- 'En? ..• Még e1111sze-r -. 

Mert ugye az Ú111/ van, h.Ofll/ 
az asszony a hatvani új kór
házban dolgozik és nehéz az 
időt egyeztetni, meg aztán 
mindig közbejön valami ... 

Filldea Tamáa 
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Hadd fusson a potyautas? 
A távolsági uemélywnatokon S7l0lplatot teljellíttí 

rendőrök - a jegyvizsgálók legkö-r.vetlenebb segítőtár
sat - hívták fel figyelmünket egy igen furcsa jelenség
re. Mondhatjulc az& is, Mf111 az6t emeltek a kal4uzok 
oédelmében. 

- Nem jól van az - kezdt& a különös panaszt -, 
hogy a MAV a kötelességét teljesít6 je1111vlzsgál6val fi
zetteti meg az utas!eadd&I lapon feltüntetett menetdíj 
és bírság összegét, ha az utastól nem tudja beha;tonL. 
Jobb lenne, ha eltörölnék a vasútnál ezt a �zabályt .•• 

Vasutas 1� a talpán, aki megérti e néhány mon
datból, hogy tulajdonképpen miről is van szó, mert tu
domállun.k S?Jerlnt effajta azabály nem létezik. Hitetlen
ke,clésünkre azután a rendórok részlete9en beszámoltak 
tapasztalataikról. 

Gyaikorta előfordul, hogy htvatalos utazásant kl>z.'be!l 
- a rendetlenkedő, vagy éppen gyanúsan viselkedő s-ze
mélyek igawltatásakor, midőn a menetjegy felmutatá
sához la ragaszkodnak - jegy nélküli utasra bukkan
nak. A szerelvény hosszúak, a kalauz pedig viszony
lag kevés, ez.ért megtörtémk, h0/111 a potvautas 100-150 
kilométert ú megtett már a vonattal, mire befut a rmd-
6rok. ,.hálójába". 

- A lefüleltek ffibbsége ellen nem kell rend6rségl 
eljáJ"ást indítani - magyarázták -, mert csupán olvas
mit követtek el, amtvel nemben a szemelydíjszabás elő
írásai kellő szankciót tartalmaznak. Meg kell tehát fi
zetniük az esedékes menetdíjat és a jegyváltás eLmu
lasztásáért, annak be nem jelentél>éért kiszabható 200 fo
rint bírságot. 

- !gy igaz. De hol van itt a probléma? 
- Ott, h0/1!1 ezeket a pot11ázókat, a.kiknek általában 

csak átmenetileg nincs munkahel11ük - a kalauzok fut
ni hagvják. .,Nincs � fizetni mo&t nem tud, hát 
menjen, �e lát" - ezt mondja minden jegyvizsgáló, 
s nem hajlandók az uta&'.leadási lapot kiállitanl ... 

Csodálkoztunk a rendőrök által előadott panaszon, de 
még jobban álmélkodtunk. amikor szavaikat az ország 
legkülönbözőbb telepállomásainak létszámába tartozó 
jegyvizsgálók Is megerositették. Egybehangzóan. szinte 
kivétel nélkill kijelentették: dehogy állítunk. ki utasle
adlisl lapot olvan pot11ázóról akinek nincs munkahelyei 

A különös panasz nyomán kll<'értük a MAV Vezér
igazgató.ság 11. szakosztályán a szeirelytlijszabás legil
letékesebb szakembereinek a véleményét. Ok is helyte
lenltették az utasltásellenes eljárást (azt a szemléletet, 
h�y „ha nem lrok ubasleadá..t lapot, abból még vélet
lenül sem támadhat kellemetlenségem") és azt a szin
tén kényelmes, ,.hivatalookodó" ügyintézést. amely mel
lőzi a kellő mérlegelést, s egyszerúen, de lélektelenül a 
jegyviz, álótól hajtatja be az utastól kovetelhetö össze
get, akár csak ,,részkártérítés'' formájában is. A ve7.ér
igaz.gatóságon egyéblrent intézkedést helyeztek kilátás
ba a félreértések tisztázása és a helytelen gyakorlat fel-
számolása céljábóL , 

Véi,eredmén11ben telt.át nem a szabál11okat kell módo
sítani ebben az esetben, hanem helyesen keU alkalmaz
ni, 11égrehajtani azokat. Mindemellett köszönettel tarto
zunk a jegyviz -gálók és a vasút érdekelt követke7,el.esen 
védő „vona>,�rő rendőröknek", amiért észrevették, 
hogy valami ninc:1 rendben a szabály körül. 

{ková ) 

Sokan l:ere 
Bp. VI., Vasvári Pál utca 8. sz. alaU mecnyfü szolgáltat< 
Uletóleg barkácsboUját. A képen Hajdú László, az ár1•torga · 
mJ osztl.ly vezetője a killönbözö típusú elószobafa.lak rendel-
tet� erteu a& érdeklódóknek. 

Fazekas Em6, a -•ir'ltató mtissakl v_.óje & Varp Ai
tlla asz&alos a vevók kfváosáp saerint méretre aabJ',k 1 
megváaárolt faelemeket és aegélylkeket. De ha valaki 8&Jál 
maca akarja � elvél'em.l, annak sincs akadilya. 

6MTI Fotó Jeh'J 
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EGY VASÚTI CSOMÓPONT HÉTKÖZNAPJAI 

A régi áírnévhez méltóan dolgoznak 
, Püspökladány állomás vasutasai 

Miről ru!l,ezetea Püspökla
dan11? El$ósorban vasúti cso
mópontJáról. Az elmúlt évtize.. 
dekben, sót az utóbbi éV'SZázad 
folytán a község számtalan 
derék va..--utast adott a MAV
nak, e1.zel szemben a MA V 
kenyeret, viszonylag mindig 
biztos megéLhetést nyújtott en
nek az alföldi, egyébként ,.Sá
t'oaladány"-ként emlegetett te
lepillésen élő vasutas-dinasz
tiáknak. 

Az állomás eza�rvezeti 
bizottságához - a nyugdíjaso
kat, valamint a foc-galmi és 
kereskedelmi szakszolgálathoz 
nem tartozó, de a feladatokat 
azzal S2X>ros ö.�angban vég
ző vontatá<1I és pályafenntar
tási dolgozókat nem S7�1mítva 
- jelenLeg Is több, mint fél
eiier vasutas tartozik. 

Csácslorgalom 

•gisz érll•11 
- A kózség, sőt a ladányi 

Jártu legnagyobb uzeme a mi 
csomópontunk - mondja Al-
mási Bertalan, az állomás 
szakszervezeti bizottságának 
titkára. - Mindjárt hozzá is 
tehetem, hogy a korszerüsödés 
útjára lépett MÁV szállítiúi 
feladataiból is ,-égi hírnevük
höz méltóan 'iel11tállt,a 1.·eszik 
kí ,-észüket a püspökladán11i 
NSUtasok • • •  

A titkár asztalának fiókjából 
ezután előkerülnek az utóbbi 
évek ga2ldasági-bermelesl ered-

'nyeit tartalmazó kimutatá
llOk, amelvek birtokában Al
mási Bertalan nyugodt sz.ívvel 
jelentheti ki, hogy „teljesitmé
•yeink jók; ét'ről ét're elérjük 
ez élüzem-szintet." A bérek, a 
kereseti lehet-OSégek ennek 
aránrában folyamato«an ja
vultak, s a túrok, Illetve a 
&ocial ·t.a brigádok közötti 
munkave=y továbbra í" ar
ra irányul, hogy eT a foi}'a
mat a jovóben · · djon 
meg. 

- Az idén a teherronatok 
menetrend s:erinh kozleked
tetésére kell jobban vígyáz
nunl. - jegyzi meg az szb
titkár, majd elmondja, hocy 
ennek a feltételnek a teljesí
tése azért nehezebb, mint a 
korábbi években, mert a 
�csúcsforgalom" - ami má. -
kor csak az őszi hónapokban 
követl'lt több erőf zít 
egész évben tart. 

KJ a legjobb? 
A ladánylakat azonban nem 

keU félteni. A mcgnöv kedett 
követelmények lúelégltesének 
nemcsak nz a biztosíték , hogy 
a csomóponton dolgozó vas
uta.<;ok kltünóen rtlk a dolgu
kat, h:inem az Is ho • a túrok 
és a brigádok élén klt:álóan 
képzett középvezetői. szerve
zik, Irányítják a munkat. &; a 
nvugd!Jbamenők helvére be
állnak az újabb nemzédék tag
jai. Sok esetben a fiú az apjá
tól veml át a .,stafétabot"-ot. 

Miközoon erről beszélge-
tünk, nevek hangzanak el egy
más után. A rendelkezó for
galmi szolgálattevők közUl -
akik egy-eizy túr „gazdái" -
Ulveczki Pétert, Daróczi Lász
lót, Csontos Mihál11t emlitik 
az szb-irodán, úgy, hogy ,.ne
héz kifaöttük az elsőbbséget 
eldönteni". 

- Ezen most már kár ls Vi
tatkozni - jegyzi meg Almási 
Bertalan -, hisz.en a kérdést 
eldöntötte az élet. A tlsztkép
z6r6l UC711anis 1.•isszajö„ek a 
ftatalok, • ők vették át a ren
delku6t posztot, Illetve csak 
Ulveezkl Péter maradt meg 
koribbi beosztásában. a régi 
rendelke-zók közül. CSon tos 
főlnté-lő tartalékos beosztást 
Vállalt. Daróczi Llis.zlót, aki 
munkavédelml Ugylntéz.6 lett, 
NllflV Ernó, majd I gutóbb a 
fiatal flegedüs Gábor váltotta 
fel. !l6t a közbeválló túrban is 
a még fiatalnak számító Balla 
Károly látja el a rendelkezői 
munkakört. Vonall tartalékos
ként ugyanc,qak a volt tiszt
képzős Gyarmati Tmrét állf
tottuk be, míg Tóth Jancsi -
aki-k az édesapja Pü<;pökla
dányban vor,�t,,, .. , .. 11\ként szol
gált - Csontos Mjhál•1 1-riqád
Jclt „örökölte", Az ifjú Tóth 

János egyébként valóban 
majdnem ott kezdte vasúti pá-
1:i::1ru!á5át, ahol az apja nyug
d1iazasakor abbahagyta, vagyis 
vonatk1sérő lett. A tisztképző
ről három Qil'anycsillaggal jött 
vissza a fiú, s így lett t"endel
kező forgalmi szolgálattevő ... 

A ladányi asutasokat ez is 
Jellem.zl : örülnek egymás sike
reinek, � az egyénileg vagy kö
wsen elért eredmények növe
lik jogos büS2Jkeségüket, vas
utas onérzetüket, A lt.�öntuda
tosabb dolgo1.ók féltőn őrzik, 
ápolják az össz.etarto1,ás nemes 
érzéseit, az ezen alapuló eb
ból táplálkozó hagyományo
kat, 

Enütt, B!11111ásért 

középvezető pillanatnyilag 
elfeledkezve a társadalmunk
ban végbemenő fejlődésról, a 
szocialista brigádmozgalom 
hatására bekövetkező tudati 
változásokról, arról, hogy a 
dolgozók saját gazda.sági te
vékenységük és önként vég
rett társadalmi munkájuk ré
vén az eddigin.él több bele
szólást Igényelnek „a dolgok 
menetébe" - kijelenti rang
jánál, beosztásánál fogva : 
- Maga velem ne vitatkozzon ! 
Régen ez talán semmiségnek 
számított. de mo,;t már ví,ha
rokat kavarhat. A jó vezető 
tudja is, hogy ily kurtán-fur
csán nincs joga enklnek kér
déseket elintéznie. A szak
szervezeti bizottság tagjait né
ha efféle ilgyek is foglalkoz-

Három új Dle el-mozdonnyal 
Fönökség. A Ganz-MAVAG-ban készült 1800 lőeros, M n sorozatú Dlesel hidraulikus m_. 
donyok a budapesti iga;,,galóság területén, Budapest-.F.sztergom és Budapest-Lajosmtzso 
köz.öU közlekednek. (Tenta György felvétele) 

• - Az egyetértésre, az egy- tatják, s ez íg11 i8 van rend
segre manapság, amikor a fel- jén. A KO LLE K TÍ VA E LVÁRJA: 

A vezetés támaszkodjon bizalommal a dolgozókra 
A S Z O M BATH E LYI  JÁR M ÚJAVÍTO M U N KÁSAI K I N Ő T TE K MÁR 

A G Ő Z M O Z D O N YJAVÍTÁS K O R S ZAKÁB Ó L  

adatok nehezebbek, a körete!- _ Hasonló gondunk, hogy a 
mények szigonibbak, nagyobb köz.elmúltban megszüntetett szük.ség i·an, mint ezel6tt bár- Apavára állomr.s volt felvétemikor - kapcsolódik a beszél- lí épületében kilenc vasutas getésbe Aranyos Gl(Uláné fáin- család lakik, ahol most ritkán té:zó, a gócpont1 rulrányitók áll mert egy-egy személyvonat 
közbeváltója, a zakszervezeti - szol az szb-tltkár. - Kozel bizottság gazda ági felelőse. s távolban a nagy pusztaság, Az ő férje szintén az állomás s ha reggel bejönnek Ladánylétszámában teljesít vonatve- ba, vagy Karcagra vásárolni, ze-tői "7.olgálatot, ami annyira csak délután 4 órára mehetnek Valahányszor ezeket a sza- fokról fokra tünteti el a -s- t azé 
természet , mint pé1�•u1 az, 

•0 e rt nem részesülhetsz 11 

hogy az sw-titkár fel""ese·,.e 15
• "1,;sza. Ez.ek a va�utasok most vakat hallom, kollektív erő, út vasfegyelmével párosult közpénzből, mert ekkor és ek• 

képzett va uta" :  gócpont! kta. -s 
rruiShová jru-nak dolgozni - üzemi demokrácia. munkás- szolgálati alázatot, vélemény- kor elkéstél, vagy miattad 

tiszt, ,,melles!=" a társad"a-
van köztük ,·onntkl �ro. váltó- öntudat, mindig a szombathe- nélküliséget, ,,vltazárlatot". Ha csökkent a brigád teljesitmé-

�.. kezelő, villomoomozdonY-ve- lyi }ármüjavitő jubileumi ün- lassan is, de éled a munkás- nye 
lomb!ztosftási tanács eg · · g- zetó, forgalmi . zolgál ttevő, nepségének h tásos képe ele- öntudat :  nem a követelődző, 
ügyi albizottságának vezetője. ,il!amos-alállomá szerelő. ál- venedik meg előttem. Felejt- hanem a bátor, tárgyilagos, 

� fegyelmi jogkört és a bé. 
Az egységes cs lekvé,, nyo- lomásvez.ető stb. - lokőhe- hetetlen látvány volt n nagy érett közösségcentrikusan gon-

rezesi rendszert decentrallzál. 
mán s7-Amtalan társadalmi vo- lyükön még e ak egy duga- Dle el-e arnok felső világítá ·ú dolkodó embert tartja fel a ke-

�f Más lett a vezetési srem. 
natkozású eredmény Is szüle- szos telefon sinc$. falai alatt zegyült tömeg zét a tanácskozásokon. ,,A azo- 1

. et is. Hogy melyik hozta 
tik a púspökladányl csomó- e,�crnél 1·, t"bb nlunkaruhá . .' . 1. t b á 

etre a másikat, a korszerűsö-
Mlé • 

� v -� cui IS a Tig d kizárta tagjai d • f 1- lröl , 
ponton. Erről felváltvn ro!Ja - rt . komoly arcú férfi, . zerszám- közül a mühel11 csoportveze-

0• e ú jövó iranyítás, 
a példákat Aranyos Gvuláné - A debreceni h:azga e: szo(1to nai;:y öklök pihentek a tójét, mert miatta késett a 

vagy a művelődő, nagyobb 
és Almási Bertalan: forgalmi osztályának 6508'1973. térdeken, s a csendben min- munkakezdés, nem gondosko-

szaktudású munkásság magára 

- Al!omá unk ti zta, a fel- számú írásos válasza szerint den szempár az elnökségi as:11- dott _ 'Úgl/ mint a többi cso-
eszmélése, felesleges kutatni. 

vételi épület környéke gondo- azért, mert „a pályatelefon fo- talnál ülő vezetőségre szege- portvezető _ arról, ho(ll/ ll �.
e

l'
t egymást feltételezik, te-

zott • . .  A1. itt dolgozó yai;uta- gyóeszköz, es beszereléséért, zódött. műszak kezdetekor az alkatré-
at létrejötte közös tőről, az 

sok között hét tanácstag, karbantartásáért a kljelolt üzemi demokráciából eredt. 
ugyanannyi ön kente rendőr, azolgálatl hely felel/5 •séget A szavak, a kijelentések. szek, anyagok a munkapadok Még friss hajtás, de nagyon 

három népi alnök, öt népi el- kell, hogy i·állaljon." De k r- ígéretek, a jövőre vonatkozó mellett sorakozzanak · · ·" életrevaló, erősek a fiatal sej
lenőr t'4n, ezenkívül tlzennvol- dezzük, hogy az emlltett do!- tervek raktározódnak az hallottam nemrég. A bérdifie- telt. Ezerháromszáz munkáa 
can tev kenvkednek közü!Úk a gozók közül bárki miért nem agyakban é alkalomadtán, renciálások, prémlumelosztá- közül 1170 szakképzett. A má

községl. járási _pArts7.ervezetc-k vállalhatja a et I a te- mű zaki konferenciákon, ter- ok a brigádve1.etők jelenlé- sodik félévben 35 fiatal szak

ve.i: �ben. nem Is s:1.ó'lva .lefonért, aml or "'ZOlgÍÜa an mele,l tanáes1tozásokon el- tében törtennek, dl! nem munkást várnak; jövőre még 
még a csomóponton dolgozó milliós értékek rt felelnek . . . hangzik a számonkérés. A "misztifikálják", a kollektlva 100-at. A Dlesel-ztályon 34 
mun.kásőrökről . . . munkahel11I demokrácia ma előtt megmondják nyfltan a év az átlagéletkor, a kocsiosz-

- A legutóbbi gyennekna- Kováca Jömet már tudatosult a fejekben, s körből "klmaradónak,'', hogy tályon 36. 

pon 350 „va<;Utascsemete" vi- 1---------------------------------------- Az Ozemi átlagéletkor aena 
dám szórakozásáról gondos- sokkal haladja túl ezt u 
kodtunk. majd a nrui:dijnsok A TER VEZE TTNE' L KO RA�B B  

arányt, 36,5 évhez 18,5 esz.-
immár hagyományos húcsúzta- A N tendős munkahelyi hűség kö-
tását is megrendeztük , . • 

tódik. Jövedelmük éves szin-

a i;;k1sur-:�n �f����� 
k

�� Augusztus végére befeJ·ezik a nagykáta-szolnok1" �f�tof
e

t��1Jrvá� 
3
�s:I:r !':. 

azokat, akik ai: állom:íson 
velésúek" a munkások, tehát 

m gtartott összcjöv t len nem vonalszakasz v·111amos'ltas' a't 
magától értetődik, ha jog068ll 

vehettek részt, Illetve nem 
elvárják, hogy bizalommal tá-

kaphatták ,neg ott 8 részükre 
maszkodjon rájuk a vezetőség, 

folyósított 400 forintot . . .  
vállalati döntéseknél egyenér-

A ládldt •-- _,. Július utolsó hetében, majd ssával úgy végezte a folyama- a szalag élén, Tátor;án Antal tékú legyen a szavuk a kö-
- csa ogatuna .,..- augu. ztus első felében meglá- tos mu·szaki vi••sgálatokat, zépvez.etókkel. A jogalap...., 

t'Ok alakt1ltak •~gy az aja· n 
� szorosan mögötte J·áró embe- ""' 

' "" - togattuk a MÁV Villamos hogy előmozdítsa a munka rei már rakták is fel a sod- maga a végzett munka adja, dékhoz átadják a: állomá.! Fel8Óvezeték tpltéri Főnők.ség mú ·zaki befejezését a vállalt amit évről évre becsületesen 
kolleklit:ájának ;ókívánságait. Ú}szász térsé ében dolgozó határidőre és lehetővé tegye a ����k::.S 

0���:a. aahi�pp
a letettek a köz asztalára. Ki.-

Ebben az „akcióban" mintegy brigádjai!. Előrehalad'-ukból 111 - nőttek a nőzmoz .. -y •·-•za'· 
30-40 1•asutas t"ett ,-észt, te- k 

"" v amos uzem mielőbbi felvé- László és Kis, G11örw vezette ,, ...,.,. """• ,_ 

kintet Mlkül rangra, beosztás- a kor már láhattuk, hogy telét. brigádok a tartósodrony sz.er- ból, a magasabb kvalifikáU. 

ra, fcláldozi·a pilienó}üket amit vállaltak, teljesltik : a A vonalon dolgozó hat brl- kezetet szerelték a pörgetett ság igényesssiget szült. 

t·agy szabadnap}ukat. hiszen a Rákos-Újszász-Szajol-Bé- gád Arvai Sándor épltésveze- vasbeton oszlopokra. A szere- öt évvel ezelőtt jött létre a 

látor,atás nemcsak Püsoo
k

la- kés<:.'laba-Lököshdza nemzet- tő, Szigeti Béla építésvezető- lési folyamatot Szojka Antal MAV első vidéki Diesel-bázi

dányra terjedt ki, hanem közi fővonal Na(ll/káta-új- helyettes, valamint Maródi testvérének, Jánosnak a bri- sa Szombathelyen, 50 millió 
a szerep-biharnaoybajom- szász-Szolnok kozötti szaka- Pál és Széplaki Béla műveze- gádja fejezte be a hosszlánc forintot költött erre az állam. 

füzngyarmatí, illett•e a bá- szán augusztus 3t-re befeje- téik irányításával felszerelte a rögzítésével Amint mondani Betölti-e a beruházás azt • 
ránd-sáp-berett11óújfalui t•o- zik a villamosítáSL Nagykáta-Tápiószele közötti szokták, ,.égett kezük alatt a funkciót, amiért érdemes 1'0lt 

nal mentén lakó betegekre, Mint ismeretes, a vonal Rá- 12 kilométer hosszú kétvágá- munka", siettek, hogy a vá- milliókat gépek:re, m&zerek
nyugdljasokra is, Orosz lmre ko,iol Nagykátáig terjedő ré- nyú és a Tápiószele-Tápió- gányzár vége előtt végezzenek re t1áltani? Betöltené, mert a 
kocrirende:zó motorkerékpár- szén már tavaly kiépítették a györgye közötti 7, valamint 8 és 11 órára mAr bevonulhaa- jelenlegi fiatal szakmunká&-
1án :oéldául az szb gazdasági villamos felsóvezetéket éS 1972 Tápiógyörgye-Újszász közötti sanak tl'jszász.ra. gárda többre Is képes. Mindea 

felelőse i•olt az útitárs, hogy decemberében megkezdődött a 10 kilométer hosszú egyvágá- Koltai Pál, a 3. számú be- szakmáját szerető fiatalball 
felkeressék otthonában Füzes- vliam

i�é 
voi"

ta�.
b f lső nyú vonal vezetékét. Pedig ruházásl felügyelőség műszaki benne él az egyszer(itől a bo

gya,-mat-Tégla{lyár állomás z
téké 

n
ft" 

an
b
u 

l
r

á
a
d

n
k

a e - nehézségekkel ls meg kellett ellenőre egyik ellenőrzése al• nyolultabb felé orientálódás, a 
megbetegedett málházóját a veze P " r g O vállal- küzdeniük, mert a csehszlo- kalmával megjegyezte: nehezebb feladatok megoldá• 
szarénu ajándékkal és a talán ták. hogy Nagllkáta-újszász vák rendszerű pörgetett vas- sára vállalkozás nyugtalansá-

mér, többet é,-6 biztató sza- -Szolnok között a beruházási beton oszlopok érkezése nem 
a fels6vezetékeeek j6! Ila- ga, izgalma. Amikor megtud. 

t,akkal . . .  
programban megjelölt volt mindig folyamatos és a :.eszokott, tapantaH cár• ták, hogy az M 62-es soroza. 

novemberi határidő be- rossz időjárás, meg 8 ok vá-
Ja • Nan-káW.- terjedii tú, nagyobb teljesítő képessé.. 

Mig többel l11111I 

IIZ 1111/Jenklrl 
Hosszan sorolhatnánk még 

az ilyen é5 ehhez hasonló epi
zódokat, de nem ,ozándékunk 
túl r67.saszínűre festeni egy 
jól dolgozó közö!!Ség munkás
hétköznapjairól szóló írásun
kat. Meg azután adódik az a 
kérdés is: Pilsnllkladn nyban 
talán nem is l�teznek meg 
nem oldott gondok? ' 

- Hogyne léteznének -
h angzik a válasz. - Tévedés 
lenne azt hinni, hogy- nálunk 
nincsenek problémák, mint 
ahogyan ml sem gondolhatjuk, 
hog11 az általunk eUrt eredmé
nvek nem ugyanú!111 fellelhe
tők más szolgálati hel11eken is. 

Problémát okcn például. ha 
egy-egy maga6abb beosztású 

lyett aupsztus 31-re meg- gányzár Is kedvezőtlenül be-
vonalszaltan Don. pon- gd Dieselekból Szombathelyre 

ipltlk a vezeióket s ezzel folyásolta a munkát. Az osz-
'°8 villamosltúa •tán. a- Is hoznak futó és nagyjavftá!f-

a tervezettnél 2-2 és fél lop állítók mégis háromhetes 
littal III jól vlupslk. ra, mindjárt (gy beszéltek: 

hónappal korábban, már előnyhöz juttatták a szerelő- A Nagykáta-Szolnok vonal• míht nem kaphatnák meg eze 
az ő zf forgalom kezcletfn ket. rész augusztus végi teljes be, • profilt, hiszen. alig töbl, 

átadJák ilzeml próbára. A munka utolsó reszében 
fejezése újabb klttlnő teljeslt• mint 200 dat'ab fut bet6le • 

Vállalásukhoz csatlakoztak 8 {Tjszász állomáson és Zagyva-
ménye az oszlopállftó éa sze. MÁV 1'0nalain? Most több Jlle

távköi:lésl és biztosítóberen- rékas megállóhelyen dolgoztak 
relő brigádoknak. t11m Jamtják az onzdgbati. 

dezésl szolgálat dolgozói, va- a szerelők. Újszászon Suifk• A következő, Szajol-Mez6- egyszerűbb lenne, ha rá!lk b{z.. 

!amint a budapesti Igazgató- Antal szocialista clmért ver- túr közötti 30 kilométeres nák, a vasútnak is gazdaadQo
ság Ill., IV „ V. osztálya és senyző 6 tagú Május 1 brigád- szakaszt olyan Oternben kell sabb, örökké nem maradhct,, 
szoclallsta egyOttmúködési ja látogatásunk alkalmával épftenlök, ho(nJ a t>íllamoa tu!lk a „J4tékt1asút" szintnl 
sz
gu"'icrzt'é

b
sbe

gy
n köt

f
eie

1
:_;ék tmé

k
a- fppen uon lffekezett, f:e,�;

e
{�!�.!"á"�ci

n·nuai éJs1-
8fgvfflo- -�t profil vé

t!k
leges kialakftA,. 

a ' o a e ..uveze - hogy már augusztus ZO-ra 
·• � •w•.uoz a veze „ Is elérkezeti-

épltéssel egyidejűleg ugyan- elkésziiljön u állom'81 24 
nal jövő évi menetrendjét már nek találják az ldót, a Diesel-

erre a határidőre elvégzik a eszerint lehessen ösazeállítanl üzem perspektíváját látják 
vonal távközlési és biztosító portál szerelésével, Mezőtúr-Békéscaaba között benne. Minden adott hozzá: 
berendezési munkáit. valamint az VJszász éa a 1974 szeptember végére kell csarnok, berendezés, jól kép. 

A vezetéképítők meg Is kap- Zagyvarékas közötti szakasz megteremteni a vlllamosOzem zett szakmunkás-kollektíva. 
ták a segítséget nemcsak az összekapcsolásávaL megkezdésének feltételeit. A �vről évre ezen felOI 111 telje. 
igazgatóságtól, hanem az ép!- Zagyvarékason öt brl16d Békiscsaba-L6k&hdza-Or- sftenek, reklamáció nélkül. &s 
tésben érdekelt KISZ-szerve- haladt szalagrendszerben egy- szághatá,- közötti 32 kllom6- az sem utolsó szempont: QOlt
vezetektől és a KPM 3. számú más nyomában :  Csató József teren pedig 1974. december dolnl kellene a beruhá.z6, op. 
beruházási fel0gyelőséi:1étól Is, Ifjúsági szocial!Rta brigádja a 10-lg. dmátis kihaszn6Zá1árat 
amely az igazeatósáe bevoná- gombolyftó kocalval nyomuü ..._,, Borv.6tla Aula 
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SZABÓ BÉLA: 

Kilépett az utcára és a nyá
ri délutánon szaporán szedte 
lépteit hazafelé. Mártának 
mindennapos volt ez az út. 

Reggel gyermekeit útnak 
indította az iskolába. Gyor
san rendet csinált és máris 
futott, hogy el ne késsen. Le
rJlkta táskáit, egy pillanat 
alatt átfésülte a haját, és 
gyengén áthúzta rúzzsal az 
l\jkát. Aztán kinyitott. Évek 
óta a megszokott kedvesség
gel szólt ki a pénztár abla
kán. 

- Tessék kérni. 
Az első jegyváltó ezúttal 

egy nyúlánk férfi volt. 

* 

Utban hazafelé belépett a 
Csemegébe. Kötözött sonkát 
kért. vajat, sajtot és papri
kát. Az utcán egy férfi utána 
fordult. Csak szeme sarkából 
látta. Kissé elmosolyodott, de 
jókedve hamar elmúlt, amiint 
a kémiára gondolt, amelyből 
ma lesz a beszámolója. Ot1lhon 
nem talált senkit. Fiai szak
körön voltak. !gy hát tálcára 
rakott mindent és írt gyor
san egy üzenetet. ,,Vacsoráz
zatok meg. Vizsgára mentem 
és sietek. Mami. - U. 1.: Rend 
legyen mindenütt". 

Bezárta az ajtót és elment 
az iskolába. 

A folyosón várakozva már 
harmadszor olvasta: ,,Tanári 
szoba ". Kihallatszott, hogy 
valaki éppen felelt. Hamaro
san egy férfi lépett ki az aj
tón. Kíváncsi közvetlenséggel 
állította meg: 

- Mit kérdezett? 
- Mindent - felelte a férfi 

megkönnyebbült hangon. 
- Mi az, hogy mindent? 
- Hát mindent. 
- Képleteket is? 
- Azt is - azól t a férfi, 

,majd derűsen hozzátette: -
végül leharapja az ember fe
jét is. 

Márta dühös fintort vágott. 
- Maga okos fej ..• - és el
szántan belépett. 

- Jó estét - köszönt csen
desen. 

Az asztalnál vele egykorú 
asszony ült. A kémiatanárnő. 
Láts7.6Jag mélyen el volt fog
lalva jegyzeteivel. Végül fel
tekintett, és intett, hogy üljön 
le. 

- Technikum I,la? - kér
dezte. 

- Az 1/C�ból Rubán}; Ist
vánné - m<mdta halkan Már
ta. 

- Remélem, felkészült? 
Az asszony bólintott. ,,Miért 

volt 70 fillér hiányom a zár
lat:omnál" - jutott eszébe, 
majd dühös lett önmagára, 
hogy hol jár az esze. 

. - Beszéljen az állando 

A diák most mondott ma
gában egy asszonyosat. Amo
lyan kardos-pikáns megjegy
zést az elméletről, a tanárnő
ről és az ő továbbtanulásáról 
együttvéve. De hangosan csak 
ennyit mondott: - Hm! ... -
aztán megállt. 

Sem előre, sem hátra. Ma
gában bizonygatta, hogy ezt 
is tudja ... éppen mert nem 
értette, ezt tanulta legto
vább. 

Kínos csend ereszkedett kö
zéjük. 

- No, várjon csak - adta 
a ,,mankót" a tanárnő -, mi 
az elemek legkisebb része? 

- Az elemek legkisebb ré
sze az atom!. .. az atom!. .• 

- Folytassa, folytassa ..• 
ne álljon meg - és sürgető
en nézett órájára. A völgyben 
már égtek a villanyok. 

- Az atom . . . - kezdte 
már harmadszor Márta -, 
aztán reménytelenül elhallga
tott. Nagyon távolról, a vas
út felől egy vonatfütty Is be
hallatszott. Az asszonynak 
eszébe jutottak a gyerekei. 
Mi várja, ha hazaér .•. , de 
mi az isten az az atom- és 
molekulaelmélet? Csak leg
alább mondana valamit. Mit 
hallgatsz - fakadt ki befelé 
.-, neked csak tudnod kell! 

A tanárnő megúnta a hall• 
gatást. Sietett is. 

- Egy képletet talán: 
HNO.. A szerkezeti képletét 
kérem felírni. 

Márta a táblához lépett & 
rajzolni kezdett. Persze, nem 
ment. Ezt ó már az elején 
tudta. Talán a tanárnő is 
tudta. Egyszerre tudták mind
ketten. Mégis úgy tettek, 
mint akik elhiszik, hogy meg
oldja valahogy. Homlokán 
apró cseppekkel kiütött u 
izgalom. 

- Nem megy ... , • nem 
megy kérem. Ez így csnk ket
tes - vált pattogóvá a ta• 
nárnő. 

- Kérem tanárnő, talán 
még egy próbát - akarta 
mondani, de az közbevágott. 

- Semmit. kérem. Vár a 
családom. Nekem menni 
kell ... 

- Pedig mennyit tanultam 
- mondta Márta. 

- Nem érdekelhet, hogy 
mennyit tanult.a. Mennyit 
tud? Csak az érdekel. Külön
ben is a kettes még nem 
egyes! 

Az asszony égő arccal tá
vozott. A folyosó hűvössége 
megcsapta a homlokát. Az aj
tó közelében Vilma álldogált. 
Távírász az állomáson. Sző
ke, csinos és okos kislány. 

- Miből mentél le? - lé
pett Mártához. súlyviszonyok törvényéről! 

Egy éjszakai szolgálatbal; 
Is ezt tanulta. Csak az elso 
szó jutna az eszébe ... 

- Kémiából - felelte, s 
még mindig úgy érezte, hogy 
a gőzfürdőből lépett ki. 

- Menjünk be egy feketé
re - ajánlotta a lány. 

anyu? Még hogy annyi Idős, 
mint te. Nevetséges. 

Az asszony a könnyeivel 
'küzdött. összeharapta száját. 
'Fiai látták, hogy megbántot
ták. Nyakába ugrottak szele
burdln .•• 

- Rá se ránts, mamit Ha 
nem Is sikerült úgy, ahogy 
szeretnéd ... 

Márta ekkorra már belé• 
pett a szobába. Szörnyülködve 
nézett körül. Csatatér volt a 
javából. 

Kipottya.ntak a könnyei. 
nem számíthatok, hisz többet - Erre kellett hazajön-
van úton, mint itthon. nöm?! 

- Azt mondja a mlnap a - De mami, mamikám ••• 
kisebb fiam - éppen a be- ugrottak mindketten. Pillana
számolókról volt szó. - ,,Az- tok alatt tettek rendet. Köz
tán ne ám, hogy begazolj, ben locsogtak, mint a szaj
mami r• Az én fiam ... , n�- 'kók. Be nem állt a szájuk. 
kem ! Az anyjának. Érted ezt? - Fogadok mama, hogy te 
Elmondom este a férjemnek. voltál a legjobb - a nagyob
Mit gondolsz, mit válaszolt? bik fia Igyekezett bohókás 
„Végül is igaza van a gyerek- lenni. Meleg, fiús szívével 
nek, ha be akarod fejezni." megérezte, hogy szüksége van 

Kezében kihűlt a fekete. moSt a mamának őrájuk. 
Egy mozdulattal hajtotta fel, - Hányan voltatok? 

- Magam. hidegen, cukor nélkül, kese- _ Mondtam az öcskösnek, rűen. Cigarettája elaludt. bogy te leszel a legjobb! Meggyújtotta. Megint elaludt. _ Hallod öcsi, a mama az Tartotta ujjai között .. • míg atom- és molekulaelméletet hevoo, Ideges mozdulatai las- kapta. TUdod, amit annyit tasan feloldották feszültségét. nult. Különben is tré dolog. 
- Neked, hogy ment? - Ezt a szerencsét fiam! - Sze

kérdezte Vilmától. De látszott, les mozdulattal lehúzott egy 
hogy gondolatai még mindig fülest örömében a őccsének. 
az atom- és molekulaelmélet- Az anyjuk nem tudta, sír-
tel voltak elfoglalva. ion-e vagy nevessen. 

- Remekül - mondta kis- - Te mami - szólt Ismét 
sé öntelt mosollyal a lány. - Laci -, azt hiszem, a többi· 
Egy kicsi a zöngés és zöngét- bői is lesz ilyen szerencséd. 
len hangokból, egy kis dráma , - Csak ne jósolgassato� -
és epika. - Aztán tíz perc hárította el most már kony-
alatt végeztem is. nyeln keresztill mosolyogva. 

- És hogyan ... - úgyis abbahagyom az e2é-
ötö I szett. .• - sre - Mit csinálsz?... Hal-Koppant az üvegasztalon. lod? . . • Méghogy abbahagy-

ötös ... ötös . .. úgy Iá tta, ja!? hogy a leány arca boldogság- - Abba ml is beleszólunk! tói sugárzik. Vilma szerint _ Majd én patronállak 
felhő vonta be Márta tekinte- anyu - mondta a nagyobb 
tét. fia. A kisebb is ajánlko• 

Fizettek! zott ..• 
Az esze már otthon járt. 

Ahogyan magára maradt, 
gondolatai egyre Inkább az 
otthon képzetéhez tapadtak. 
Most majd rárohannak a gye
rekek. ,.Mi volt, mami? -
Hogy volt, mami? Ugye nem 
féltél, mami? ö meg majd 
mondja... Valóban mit is 
mond. Lacika múltkor is azt 
mondta: .. Nézz a szemembe 
mama!' Te megbolondult vi• 
lág ..• 

- ,,De miből van az a het
ven fillér?" 

Hazatért. Csengetett. Hosz
szan várakoztatták. Egy pil
lanatra megijedt. Csak nem 
történt valami bajuk ... ?! 
Aztán hallotta, amint hurráz
va törtetnek elő a hátsó szo
bából. Mint két indián. Ott 
álltak előtte a feltárt ajtó
ban, szelesen, kipirulva, csil
logó szemmel. Ugrottak a 
nyakába. Majd feldönLötték.-

Mártát átjárta valami föl
döntúli jó érzés. Nem számí
tott az atom és a molekula, 
meg a hetven fillér, csak ők, 
a gyerekei számítottak csak. 

- Mi volt anyukám? -
sürgette Laci, miközben 
módfelett ügyesen kihántolta 
anyját 'a kabátjából. - Oda
szúrtál az öreglánynak? 

- Először is nem öreg -
felelte az anyja. - Annyi 
idős, mint én! 

- Ajaj - vágtak a szavá
ba a fiai -, hol élsz te, 

S ebben a zajban már má
sodszor cseni:ettek három rö
videt. 

- Megjött apátok. N:,lsca
tok ajtót. 

A két fiú versenyfutása a:i 
ajtóig tartott. 

- Képzeld apu ... , a ma
ma lement kémibóll 

- A mama volt a legjobb! 
- Egymás szavába vágtak. 

- Aztán apu, azt képzeld 
el, megkapta az állandó súl.Y
viszonyok törvényét. Vágta, 
mint a réPát .•• Anyu mé2 
sincs megelégedve. 

Márta szemel hálás denl
vel csillogtak. Érezte, hogy 
nem lehet megállni .•• 

Tudta, hogy itt ó az Igazi 
központ, mely körül minden 
forog ..• 

Vacsora után még egyszer 
elmondott mindent .•• 

A családnak.. 

* 

Reggel gyermekeit útnak 
lndította az iskolába. RendbP 
szedte magát és kilépett ru< 
utcára. Mártának mindenna
pos volt ez az út. Futott. 
hogy el ne késsen. Gyorsan 
kinyitott. Szokott kedvesség
gel kiszólt a pénztár abla
kán •.. 

- Tessék kérni! 
Az első jegyváltó ezúttal a 

kémiatanárnő volt. 
Egymásra mosolyogtak, ml

közben Márta kiadta a jegyet. 
- Nem bánom, különben is 

szétmegy a fejem. 
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Reggel a Tisza-parton 

(Bede István mcl.n:ele) 
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VAS-SZIGORÚSAG 
A kapu elótt nem vár autó rcím 
reggel; tömött trilla.mossa! járok, 
s meggyúr6döm, mint az újsá.gla.p, amit 
kiolvasnak úton a munkások. -

Ismerem az üzemek kapuit; 
s őket, kik e kapukqn lépnek át, 
- akiket tűz edz, - s értem kézfogásuk 
baráti kötését, vas-szigorát. 

Fazekas Lajos 

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

A debreceni járműjavító fennállásának 75. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat klemelkedö eseménye volt a művelödésl ház elöcsarnokában megnyitott tárlat. A képzőművészeti alkotásokat nagyrészt az üzem dolgozói készítették. A tárlatot nagy érdeklödéssel tekintett.ék meg a Jubileumi találkozóra meghívott nyugdíjasok Is 
A tanárnőre nézett. Báto

rítást várt. Ö azonban szót
lanul figyelte a vizsgázót. Uj
jai a töltótollával játszadoz.
tak. 

- Ez a törvény az állandó 
Már esti életét élte a presz

szó. Sovány, égőszemű ifjú 
ült a zongoránál, és egy pu
fók sörtehajú a dobot verte. 
Halk, finom dz.st,szt játswt
tak.. 

Fenn a Buda! Várban, fes
tői környezetben található a 
MA V Budapesti ll:pítési Fő
nökség. Itt dolgozik Bánsági 
József főfelügyelő, aranyér
mes srocialista bctgádvezetó. 
Mindenki ismeri - néhány 
éve lapunk ls írt már róla -
s hírneve elsősorban is onnan 
adódik, hogy ő a legnagyobb 
magyar család feje: 17 gyer
meket nevelt fel. Ismerik per
sze szorgalmáról és hűségéről 
is. Most · jubilált: elérte 55. 
életévét. s máris 37 szolgálati 
évet mondhat magáénak. Kl
számí l-0tta: hatvanéves korá• 
ra, mire nyugdíjba megy, 
meglesz a 42 szolgálati év. 
Akárcsak az édesapjának, alc1 
szintén 42 évig szolgálta a 
vasutat. 

TISZTELETES MEGBECSÜLÉS A családi költségvetés jóval 
fölötte jár a tízezer forin toak. 
A családfő fizetése több mW 
2600 forint egy hónapra. Cn
ládi pótlékként a kiskoní 
gyermekek után 1600 forinl 
fut be a kasszába; a már ke
reső gyerekek is elég s.z,épen 
adnak haza ... 

súlyviszonyok törvénye 
mondta akadozó hangon. Az
tán elapadt a mondanivalója. 

- Kérem, ezzel semmit 
nem mondott! 

Kis türelmet kérek. Gon
dolkodnom kell! - és megint 
eszébe jutott a 70 fillér a 
zárlatnál ..• 

, A tanárnő engedte, hogy 
Márta rendbeszedje gondola
tait és esz,ébe jusson a csu
pán másfél sor. 

- - Gondoljon a vegyületek
re - szólt. 

- ó, igent Én buta. A ve
gyületben az alkotórészek sú
lyának aránya szigorúan ál
landó. 

úgy dobta a meghatározást, 
mint egy automata. 

- S ezt természetesen érti 
·1s1 - kérdezte a tanárnő. 

- ó hogyne! A vízben a 
; hidrogén és az oxigén súly
aránya 1 :8-hwl 

- No ez megy! Talán hall
hatnék • valamit az atom- és 
molekulaelmélet lényegéről 
Is .•• - mondta a tanárnő. 

- Mit kell kiállnia az em• 
bernek! - kezdte Márta és 
rágyújtott egy cigarettára. 

- Még, hogy többet foglal
kozzam az anyaggal! - Ez 
az alap, mondja nekem. Fi
gyelj ide, Vilma! Tudják 
egyáltalán, hogy mit jelent 
így tanulni? Nálunk felfor
dult otthon minden, amióta 
tanulok 

A kávékat a felszolgáló az 
asztalra tette. 

- Egyszóval a fejetetején 
áll minden. Lacikámnak nem 
tudok parancsolni. ö seglti a 
matematikát. ,,Mlt nem ér
tesz ezen anyu? Pofon egy
szerű ... , no nézd csak!" 
Éppen, hogy ezt nem mond
ja nekem, fiacskám! - Ed
dig én kérdeztem ki. Most 
megfordult ez Is. ,,Lássuk, 
mit tanultál, mama ... , feldo
bok néhány kérdést." - köz
ben magyaráz. l!:rtelmesen, 
kamaszos nagyképűséggel, de 
teljes odaadással. Az apjukra 

A hagyomány nem szakad 
meg: két fia ugyancsak a 
MAV-nál dolgozi.k, Egyikük 
az építési főnökségen - most 
lesz negyedikes a technikum 
esti tagozatán -, más.ikuk a 
Keleti pályaudvaron. Mind
ketten szeretik hivatásukat, s 
feltehetően ők is a MA V-tól 
mennek majd nyugdíjba. De 
ez még nagyon messze van ... 

Hogyan él most a Bánsági 

a legnépesebb magyar családnak 
család? Kispesten, a Wekerle
telepen laknak - egy hatszo
bás családi házban huszon
ketten. Az 6 családjuk a leg
nagyobb egész Magyarorszá
gon. Pillantsunk vissza kissé, 
hogyan alakult ki a népoo fa
mília? 

Bánsági József Budapesten 
született, 1918-ban, csak né
gyen voltak testvérek. (Test
véreinél, ahogy mondja, ma is 
,,legtöbb a két gyerek") A fe
lesége - ó Kiskundorozsmán 
született 1919-ben -, osalád
jában hagyományos volt a 
sok gyerek; ma is 12 testvére 
él. Immár 85 év körül jár 
Báns;iginé édesanyja, s ha jól 
számolják, 125 unokája van. 
Az igazi nagy család bajosan 
férne el a kis doroz.smai ház 
udvarán. 

Nos, Bánsági József és fe
lesége 17 gyermeket nevelt 
fel. Elsónek Marika született 
1941-ben, aztán Edit, Aranka 

és Anikó ikrekként, majd Ju
dit, József, Zsuzsa, Sándor, 
Károly, Ilona, Gyöngyi, Ottó, 
Lídia, Raoul, Márta, Lajos, s 
végül 1964-ben Edina. Közü
lük öt lány már férjhez ment, 
s nemrégiben megszületett a 
23. Bánsági unoka is. 

:€rdekes, hogy az a.tyaí ház
ban 1964 óta �ltozatlanul 17 
kiskorú gyermek él. Hogyan? 
Ennek az a magyarázata, hogy 
ott lakik egyik asszonylányuk 
is, aki már öt gyermeknek 
adott .életet. S ahogy „kire
pülnek" a nagyobb testvérek, 
h-elyüket elfoglalják a legki
sebbek, az unokák. S miért 
22 a családi létszám? Számol
junk: a Bánsá.gi házaspár, 6 
kereső és 6 iskolás gyerme
kükkel - ez 14 -, aztán Edit 
a férjével és 5 gyermekükkel 
- ez 21 -, s ott van Bánsági 
90 éves édesanyja, aki még 
mindig tud segíteni a háztar
tásban. 

Szükség is van minden fo
rintra. Hogy csak a legegysze
rűbb dolgokat említsük: ft4-
ponta elfogy 6-8 kiló kenvér, 
10-12 liter tej, s a. ,,zsíros
kenyér-szolgál,at" sosem szil• 
netel. Mondják, az a legna
gyobb öröm, amlkor a vasár• 
napi ebédnél egybegyűlik a 
család, mindenki, a legkiseb
bek is tüsténkednek a teríté&
nél. S az a legfontosabb, hogy 
a betegség elkerülte a házat, 
mindannyian egészségesek. 

Sok a gond az ilyen. nagy 
c,saládban, de még több az 
öröm. Bánsági József nyugodt. 
kiegyensúlyozott embe,-. Az 
arcára van írva, hogy csak 
a családjának és a munká:lá· 
nak él, s örömmel teszi ezt. 
Másképp el sem tudná kép-, 
zelni életét. 

Tiszteletet érdemel. 
P. J. 
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Új vasútvonal épül 
Nyugat-Szibériaban 
Hétszázötven kilométer hosz

llZIÍ vasútvonal épltésébe kezd
tek N11Ugat-Szibérlában. Az 
új vasútvonal Omszkot és 
Barnault, két nagy ipari vá
rost köt össze. Ez a íóvonal 
az Uráltól keletre létesüló vo
nalak egyike. A Bajkál-tótól a 
Csendes-óceánhoz is építenek 
vasutat Szibériában és a Tá
vol-Keleten a gyors gazdasá
gi fejlődés diktálja a vasút
építést. Hatalmas villamos 
eróműveket, bányákat, vegyi 
és gépipari üzemeket építenek 
itt és aktívan hasznosítják az 
újonnan feltárt ásványkincse
ket. 

SÍNEK A HEGYEK KÖZÖTT 

Új vasútvonal építését kezd
ték meg a Szovjetunióban, a 
Kaukázuson túl. Ez köti össze 
Örményország fővárosát Aksz
tafával, a szomszédos Azer
bajdzsán egyik nagy vasúti 
gócpontjával. A vonal jelentő
sége: ez lesz a legrövidebb út, 
amel11 összeköti Ormén11ország 
északkeleti járatait a Szovjet
unió európai részének köz
pontjával. A vasútvonal a 
Kis-Kaukázus hegyein keresz
tül, a Szovjetunió leghosz
szabb - nyolc és fél kilomé
teres - alagútján vezet ke
resztül. 

LENG l'ELORSZ. ÍG 

MAGYAR VASUTAS ., 

Vasutasok együttmúködése 

az export-import szállítások 

lebonyolításában 
A KGST-onszágok vasutasa'i 

már eddig is sokat tettek az 
export-import szállítások 
meg.gyorsítása, költségeinek 
csökkentése érdekében. A kö
zelmúltban az ezzel kapcsola
tos további feladatokat vitat
ták Illi!g a lengyel, a magyar, 
a csehs7.lovák és a szovjet 
vasutarok küldöttel Lvovban. 

A tanácskozásról Grigorij 
Bogdanovics, a Lvovi Vasúti 
Igazgatóság vezetó}e, a Sro
ciallsta Munka Hóse, a követ
kez.őket mondotta az APN tu
dósítójának: 

- A szocialista országok 
vasutasainak e1111ü.ttmí1.ködése 
kézzelfogható eredményekre 
vezetett. Együttes erőfeszítés
sel elértük a vagonpark ki
használását, amit a közös ko
csiállomány - az OPW - ki
alakítása is elősegített. Ko
rábban a szomszédos szocia
lista országok vasútjai Külön
böző ütemben fejlődtek, nap
jainkban viszont a KGST-or
szágok már köZösen döntenek 
a rnúsmki haladás kérdéiei
ben. 

A KGST-ons-z.ágok vasútjain 
bevezeté; alatt áll a darabáru 
és konténeres sz.állítás kor
szerúsítése, ami jelentős erő-
feszíté,;eket kíván. 

A szocialista gazdasági in
tegráció komplex programja 

előirányozza a KGST-orszá
gok közötti nagyobb volume
n ú árucseret. Az összes szállí
tások 80 százaléka a vasutak
ra esik. Ebből következik, 
hogy fejleszteni kell a konté
neres szállítást, a távlati és 
operatív tervezést, fokozni 
kell a szállitóeszközök kihasz
nálását, még kedvezőbb kö
rülményeket kell teremteni az 
utasok számára. 

A lengyel, a magyar, a 
csehszlovák és a szovjet vas
utasok küldöttei kedvez.ően 
nyilatlroztak a Csop-Agcser
nyő, Ungvár és Ve.liki Kap-u
.sani, Csop és Záh.on11, Mosz
tiszka-ll és Medika állomá
sok közötti szocialista munka
verseny tapasztalatairól. A cél : 
a továbbiakban is egymás köl
csiinös támogatása a termelési 
tervek teljesítésében. az ex
port-impor,t szcillitások nöt·e· 
lésében. 

(AP ) 

- 131 km misodlk vágány. 
1973-ban a DR 131 km-en fek
tet le második vágányt, 64 
km ebből az ország észak
keleti részére esik, ahol a 
nagy forgalmú Ane:ermünde
Passow és Angermünde
Prenzlau vonalak kapnak má
sodik vágányt. 

SZOVJETUNIÓ 

Vasút az évszázad felfedezéséhez 
A Szovjetunióban minden 

második utas a vasutat veszi 
igénybe, az ország teheríorgal
mának kétharmad részét vas
úton bonyolítják le. Az acélpá
lyák építése folytatódik : a IX. 

ötéves tervben (1971-1975) 5 
-6 ezer kilométer hosszúság
ban fektetnek le új vonalakat. 

Vajon a vasutak gazdasági
lag előnyösek-e? Képesek-e 
állni a versenyt a gépkocsi
szállítással? 

A szovjet szakért6k vélemé
nye szerint nem lehet általá
ban vasutakról beszélni : az ér
tékeléshez a társadalmi-gazda
sági, a történelmi és a föld
rajzi feltételek konkrét elem
zésére Is szükség van. 

A szovjet vasutak gazdasági 
mutatói sokk,;d ;obbak, mint 
például az E1111esült Államoké. 
A Szovjetunióban a Vll6úti pá
lya minden kilométerét öt
szörte intenzívebben használ
ják ki. a kocsik kétszer olyan 
gyorsan fordulnak meg, a 
mozdonyok naponta kétszer 
annyi ut!lt tesznek meg, a szál
lítások önköltsége pedig csak 
harmadakkora. 

Az óriási területtel és gyor
san fejlód6 új körzetekkel ren
delkez6 Szovjetuniónak szük
sége i•an és a jövőben is szük
sége lesz a vasutakra. A vas
úthálózat terebélye,sedik, tech
nikailag egyre tökéletesebbé 
válik és gazdasági 52:empont
ból előnyös. 

Azok a pályák, amelyeken 
tavalv gördültek végig az első 
szerelvények, igazolják ezt a 
következtetést. 

'.l'ávoli szibériai tájakon robog a villamos mozdony. 
(Fotó: Vi'8UJ Kozlov, APN) 

velni, télen 40 fokos fagyban 
dolgoztak. nyáron sürű felhőt 
alkottak a szúnyogok és a sok 
kellemetlenséget okozó apró 
legyek. A legkorszenlbb tech
nika, s az építők tapasztalata 
biztosította a sikert. 

teibe vezető második vasútvo
nal egyik szakasza. Két szem
pontból is jelentős: 800 kilo
méterrel megrö�•iditi a Közép
Azsiáb61 az ország központjáb« 
vezető útvonalat és tehermen
tesíti a felújításra szoruló ré
gebbi vasutat 

Gyors ütemben r ejlesztik a vasutakat 
A nyugat-szibériai kőolaJ

kontinenst „Az fr•zázad felfe
dezésének" szokták nevezni. A 
nemrég még meröben ismeret
len Szurgut lett a központja 
annak a kerületnek, amely a 

Az útvonal mentén véget ért 
a sátorozás és a tábortüzek 
ideje. Minden állomással ren
delkez6 településen - csak
úgy, mint bármely nagyváros
ban - a házak teljesen köz
művesítettek. 

Megépült az a 400 kilométer 
hosszú vasútvonal is, amely 
Bejneu kazah települést Kun
grad üzbég várossal köti öss,:e. 
Ez a pálya a Kaspi-tenger ke
leti partjának végeláthatatlan 
térségein keresztül ve7.et, 
ameh•eket évszázadokon át ér
tékte'ten földnek tartottak: 
semmi más nem volt itt. csak 
homok, szikes tavak, ürge meg 
réti sas. 

A Bejneu-Kungrad vonal 
a technika legújabb vívmá
nyainak felhasználásával 
épült. Központi forgalomirá
nyító berendezéssel 18 pálya
udvar van ellátva. 

A Kaspi-tenger keleti pa.rty 
vidékének általános közleke
dési gondjait még nem oldot
ták meg. Hiányzik a Volga 
partjához vezető közvetlen út-
vonal. Négyszázötvenöt kilo
méter hosszú terepet kell le◄ 

gyúrni, s akkor majd kialakul 
az a hatalmas fővonal, amely 
a Turkmén, az üzbég, a Tad
zsik, a Kazah Szov;et Szor.ía
Usta Köztársaságokat köti 
maJd össze. Még jobban lerö
vidül a vonatok útja az ország 
központjából Közép-Azslába. 
Ezt a Vll6Útvonalat különBsen 
hasznossá teszi az a körül
mény, hogy a szá11ítások volu
mene a két ellentétes irányban 
megközelítőleg azonos lesz. 

A Lengyel Népköztársaság 
sz.allil:i i rend:,-zerében, akár
a;ak nálunk, a va,,.--út játllSZa a 
legfontosabb :;Z<.'l'epet. A teher-
zállítások.nak mintegy 30 szá

zalékát vegzi, ami az utóbbi 
két évtized technikai fejleszté
sének a, ·edmém· . A. PKP 
eddig villamosított vasútvona
lainak l!O."S-za meghaladja. a 
4000 kilométert. A v'illamo,;í
tott (övonalakon a vonatok na
gyobb terheléssel és e;ebe519ég
gel kö7.lekedn k, ami lényege
sen csökkenti az üzemelteté6i 
költségeket. 

A teherszállltások több mint 
60 s.::cimlékát t'illamos. és Die
sel-mozdonyok végzik. A len
gyel ipar mind több kis-, kö
zép- és nagyte!Jesitményű Die
eel-mozdonyt. viliamosmoz
donyt, korsu-rú személy- és te. 
herkoo;it gyárt a vasút résre
re. Több új állomást építenek, 
a régiek közül pedig e!ISÓSOlr· 
ban azokat kor.;zerús.itik, me
lyek nagy ipari kö�tokat, 
külkereskedelmi szerveket 
67.01.gálnak ki. 

A va-,úti pályákon nehéz tí
pusú sineket fektetn le, a 
felépítmény javít.'isl munkáit 
teljesen gépe.,ítik. Lény� 
előrehaladás történt a baleset
mentes kö,-.Jekedést biztosító 
berendezé6ek és felsz.erelérek 
korszerúsítéseben. A mozdony
és kocsijavító telepeket és mű
helyeket Is bóvítik. Magas gé
pesítési szintet értek el az épí. 
tó-srereló vállalatok. 

A lengyel államvasutak dol
gozóinak önfeláldozó munkája 
lehetóvé tette. hogy a vasút ma 
(az 1938. és 1947. évekhez vi
szonyítva) ötszörannyi teher
árut és rwr,y is félszer annyi 
utast szá llithat. Ez7..el - a 
Szovjetunió kivételével 
Európa minden országát túl-
1:,zárnyalja. 

Az elkövetkw..endő években 
a va. utat tovább fejlesztik. A 
normál nyomtávú vonalakon a 
tehei-forgalom 1975-ig 230/o· 
kal, 460 millió tonnára n6. A 
vasút vezetői arra törekszenek, 
hogy a PKP meg tudjon felel
ni a népgazdaság és a nemzet
közi kereskedelmi kapcsolatok 
intenzlv fejlődésével járó kö
vetelményeknek. 

A párt és a kormány a vas
utat a gyorsabb fejlesztést 
igénvlő gazdas.-1.,ü ágazatok kö
zé sorolja. Az 1071-1975. évek
re k�!tett ötéves tervben 
nemcsak nai:ivobb összegeket 
iránvoztak elő. hanem arra la 
gondot fordítanak, hogy azokat 
elsősorban a legfontosabb vo
nalak felle'<7.tésére fordítsák. 

A naguarányú anyagi befek
letések a vonó- és vontatott 
'4rmi1.park bövttését, újaJc be-

szerzését, a t•asúti hálózat bő- donygyárt.á.'l gyors fejlesztését legkö7.elebbi esztendőkben az 
vítését, egesz sor guritódomb irányozza elö. A vasút a poz- on;zál( le!!Ml!Vobb kóolajkiter
korr.:eríi.sitését, és további vas• nani Cegelseki; 1111ártól 250 da- melőjévé válik. A transzszibé
útvonalak villamosítását szol- rab 1700 lóerós személlfl'Onati riai föronaltól 222 kilométer gálják. mozdonvt kap, a Hsan.ovei- hosszú ,·asutat építettek Szur-

Am a terméketlen földön 
kincsre bukkantak. Az ötéves 
terv folyamán 1975-ig 30 mil
lió tonna kóolaj kitennelését 
irányozták elő itt. 

A terv megvalósítása első- Fablok gyár pedig 600 darab gutba. Nagy terhelésű szerelsorban a vagonpark állomá- 800 lóerös tolatómozdonyt ké- vénvek •zállítják oda az ép!.1.lYi!nak �öveked · · , et"h- szit a vasút részbe. Az új őanya ot, n fémkon•trukciónlkal szerkezetének és állapo- technika 'tettnéstet • új k'at, a cs'övéket. Ellenkező tának megjavítását eredmé- munkaszerve-zás,t kBvetel meg. irányban pedig olaJtennékeknyezí. A rasút 1975-ig 58 ezer, A száll{tás tudomá.nyos-ku- kel _ nyersolajat csupán olajfőleg nél11/fengel11es teherko- tató lnté-.retében jelenleg olyan vezetékeken fognak szállítani csit kap, ami 20 ezerrel több problémák megoldásán dolgoz- _ és faanya!(gal megrakott a.:: el6zö ötét•es tert•ldöszakban na.k, hogy a számítógépeket vonatok robognak. A korábbi kapott kocsik számánal. Több hogyan lehet a lehető legjob- útvonalnak _ a s?ihériai fr,tízezer teherkocsi pedig kor- ban felhasználni az áruszállí- Jyókon _ nagy akadálya volt, szenlsítésre kerül. Elökészüle- tás megsze,rvezésé-ben él! !rá- hogy a hajózi\sl Idény csupán .------------------------tek történnek 90 tonnás teher• nyitásában, a rendezöpályaud- néhány hónapig tartott. A 1:askocsik g)•ártására Is. varok t.olatómunkájában. Vlzs- út egész éi,rn át üzemel és lé-

Az új pálya a Közép-Ázsiá
ból az ország középső körze• 

A meglevő vonalak korsz,e- gálják 'annak lehe1óeéG.ét is, nvegesen megrövidíti a szánírúsítése mellett a jelenlegi öt- hogy miként lehetne hatéko- tási időt. 
A békés munka napjai Vietnamban 

éves terv, vagvi 1975 vél?éig nyabbá tenni a pályamunkák 
közel 400 km hosszúságban komplex gépesítését, a vasúti Nem volt könnyű dolguk az A Vietnami Demol(ratikus mái- l,azatkrtek oltmonalkba. 
épül második vágány, 60 lan új építke?Jések iparosítását és ho- építőknek: a t-asút 70 száza- Köztársaságban egyre érzékel- Az ipari üzemekben éjjel-nap
összekötővonal és 350 km tel- gyan lehetne né-hány fontos vo- lékban mocsarakon vezet ke

. hetőbben bontakozik ki a bé- pal folyik a munka, helyreál
jesen új vasútvonal. nalat a nagyobb f0l1$llom s:zá.- resztül. A töltéismagasságot lítják és beindítják a berende-

A terv a hazai Diesel-In<ll!:• mára alkalmassá tenni. olykor 13 méterre kellett nö- kés élet. Az evakuált lakosok zéseket, amelyeket a bombá· 
-----------------------------------------------, z.ások elől szereltek le és rej-

tetrek el. 
F,z év áprilisában ke� 

meg a szolgálatot Sassniti ÉII 
Trelleborg között a svéd vas
utak új komphajója. a Gőta
land. Ezzel ezen a fontos út
vonalon, Skandinávia és a 
kontinens között öt komphajó 
közlekedik ; a Skane és GÖta• 
!and a svéd vasutak, a Sass• 
nitz, a Stubenkammer és a 
Rilgen a DR tulajdonában 
vannak. 

A komphaJók 1965-ben 
másfél millió, 1970-ben 2 mil
lió, 1972-ben pedig 2,3 millió 
tonna árut szállítottak. A te
herautók forgalmában a szál
lítások száma az 1967. évi 
1000-ról 1972-ben 7000-re 
emelkedett. 

Az új svéd komphajó 149 
m hosszú és 21,6 m széles. öt 
vágán11án - 570 m kiha.szMl• 
ható hosszal -, 45 teherva
gont, autófedélzetén pedig 18 
pótkocsis teherautó-szerel
vényt tud szánítan.t. A dán 
Nakskov-S,kibsvaerft hajó
gyárban épült hajó, Európa 
legnagyobb komphajója. M!g 
eddig az ezen a vonalon köz
lekedő hajók szélessége egy
ségesen 18,5 m volt. addig 
ennél a hajónál, kihasználva 
a jobb oldali parthoz állás 
lehetőeégelt, mindkét kikötő
ben, a szélességet azért nö
velték 21,6 m-re, hogy lehető
vé te1111ék az öt vágán11 elhe
l11ezését, a jármú meghatáro
zott elhelyezési méreteinek 
betartása mellett. A kocslfe
délzet magassága, a sínek fel
ső szélétől számítva 5,5 rn. 
Közvetlen felette "Van az autó-
fedélzet A felsó fényáteresztő 

GÖTALAND 
esó száll.!tási költségek mér
sékeléséhez járul hozzá. 

A kétcsavaros hajó motorjai 
14 OOO lóerőt fejtenek ki, ame
lyek a hajónak 18,5 csomó se
bességet adnak. Sassnitzból 
Trelleborgba 3 éa fél óra az 
út. 

Sassnil:t és Trelleborg között közlekedik 

Európa legnagyobb komphajója 

födÉln emli11ésreméltó, mert 
jó látási viswnyokat biztoslt. 

A hajóm hátulréd rakodnak. 
Az autók egy oldalrakodóhíd
ról is felhajthatnak, illetve 
távozhatnak. A 18 kétágyae 
kabinban, amely mosdóval és 
szaunával is el van látva, 36 
utast szállásolhatn.ak el ké
nyelmesen. Fával bontott falú 
étkem, dohányzó és egy ta-

nác.s.kozóhelyiség egészíti ki az 
utasteret. 

A Gótaland komphajó el· 
sódleges feladata a vasúti te
herszáfütmányok és teherau
tók szállítása. A svéd vasutak 
is a szállítási viswnyokat 
vette figyelembe. Ez a hajó 
ugyanis nagyságával, célszerű 
berendezésével az egy kocsira 

Hogy svéd részről mennyire 
igyekeznek az útvonalon a 
kiszolgálást javítani, mutatják 
a trelleborgi kikötőben meg
indult munkálat.ok Is. A svéd 
vasutak hozzákezdett eg11 ren
dezópályaudoor kiépltéséhez, 
és a kikötőben elökész!tő 
munkálatok folynak egy má
sodik kompkikötő létes.!tésé
hez. A száLl!tási váll.alat.ok és 
Trelleborg város támogatásá
val felépítik Svédország leg-

• nagyobb kontinenst terminál
ját, ahol 50 OOO m2 területen 
hat vágányon 78 vagont lehet 
egyszerre kezelni és naponta 
500 tonna árut átrak.nl, ami a 
vonal teljesft&épességét je
lentő6en növeli. 

'()$1JaD 'l'rellebor1 felé a Gólalaad. 

Hamarosan vízre kerül a 
Gőta!and testwrhajója, a 
Svealand is. A svéd V116Utak 
ezzel már 1000 vagon napi 
kapacitással számolnak. Hogy 
ez nem utópia, mutatja : uas
utasok és matrózok i6 együtt
működésének eredmén11ekén.t 
az els6 félévben volt ol11an 
nap, amikor több mtnt 80() 
vagon tez;erimu!nvt értek el. 
Ez is mutatja, hogy a növekvő 
konkurrencia ellenére, a 
Sassni tz-Trelleborg útvonal 
- mint a kontinens és Skan
dinávia közti legvonzóbb út
vonal - megtartja vezető 
l!IZ&epét. 

A hanoi lapok tele vannak 
hírek.kel: megindult a szocia
lista versen11; a kollektlvák •I 
kötelezettségeket váll4ltak. 

A bombázásokat fóképp a 
kö7.lekedés és a közlekedési 
berendezések s{nylették meg. 
A tővár0$i üzemek dolgor.61 
február végéig 15 pontonhidat 
helyeztek üzembe. Ugyancsak 
február végéig megjavítottak 
17 kilométer közutat, belyre
állitottak 5 kilométer hoaszú
ságú vasútvonalat. 

A súlyos károkat szenvedett 
hanoi filtőház kollektioája 
válla.Lta, hOQ11 h4tárid6 dőt$ 
végez a mozdon11ok és a N«• 
úti kocsik javításával. Az. első 
negyedév végére körülbelül 
ezer megjavított kocsi göcdül 
ki a gyár kapuján. 

A bányász.ok és a közlet.
dési dolgozók közös és múlaa
tatlan feladata most az, hOCY 
a ki termelt szenet minél l)'OI'• 
sabban eljuttatlsák a fogyaz
tók:hoz. E feladat teljefilllése la 
sikeresen halad. A bányákba 
már működnek u ek.szkavátlo,. 
rok, a szállítól!lzalagok, a te
herautók pedig szakadatlanul 
hordják a szenet a gyáralrba. 
A Karn Fa mechanikai aár 
dolgozóinak fő jel6Zllva: min,. 
den bán11agépet és bffetldeaé" 
tökéletesen megjamtaml 

Hanoiban nemrégen llnnepl 
gyúlést tartottak. A gylllélt • 
!óvárosi helyllpari iga1.ptdÁI 
szervezte. A „Nagv Gti6aelea 
Tauasza" alkalmából ezen • 
gyfüésen kihirdették, boa • 
fővárosi üzemi dolgozók -
cialista versenyt indítana. 
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ÍG Y LÁTTÁK A SZA K VEZETÓK Tudományos és technikai lóosztály alakult 
az NDK Közlekedésügyi /1/inisztériumliban Miért lett csak negyedik a Vasutas-válogatott 

a SZOT nemzetközi ifjúsági labdarúgótornáján ? 
Az NDK Közlekedésügyi 

Minisztériumában 1973 janu
ár eu;ejével megalakult a tu
dományos és technikai főosz
tály. Osz.tályai a következő
képpen tagolódnak: a közle• 
kedésügy, ezen belül a Deut
sches Reichsbahn fejlesztése, 
az újítómozgalom szélesítése. 

lesztésl intézményeiben anél
kül, hogy a jelenlegi vezetők 
beosztása és felelőssége meg
változna, 

úgy vél.ilk, hogy az új fő
osztály létesítése, az egységes 
irányítás nagyobb lehetősége
ket ad arra, hogy a tudomány 
és technika érvényesülése a 
közlekedésben is előrehalad
jon. 

- Szabványügyi központ. / 
Korszerűsítik a vasút szabvá
nyosítási szervezetét. A MA V 
Vezérigazgatóság utasítást 
adott arra, hogy a Vasúti Tu
dományos Kutató Intézet szPr• 
vezetében Szabványügyi Köz
pontot állítsanak fel. A kfi7• 
pont a MA V szabványosítási 
feladatainak ellátását, a java.�
latok kidolgozását és jóváha
gyásra történó elóterjesztésél 
végzi. 

J'úllus 9-tól 20-lg negyedik 
alkalommal gyűlt össze ha
zánkban a SZOT nem:r.etközi 
ifjúsági labdarúgó tornájának 
mezőnye. A legnépszertibb 
apol"tág e rang06Sá váló ki.z
detemBoromtán eddig két al• 
ka&ommal a Vasutas-válogatott 
aerezte meg a győzelmet -
1970-ben és 1972-ben -, 1971-
ben az ötödik, a most lezajlott 
tiomán a negyedik helyen vég
Jlellt. 

Milyen tanulságokkal szol
dit az ez éVi viadal a vasuta
ll(ik labdarúgóéletének .szakve
aet.& .számára? Erre a kérdés
• 'VOltunk kíváncsiak, s a kö
'l'elbz6 véleményeket kaptuk. 

- .Mint minden esztendő
.... mo8t is -nam,cm alapos 
d61ciuító munka előzte meg 
ei4logatott csapatunk kialakitá
lát - kezdte beszélgetésünket 
Bzllkely György, a vasutas 
ezakszerve:r.et központi sportbi-
2l0ttságának vezetője. - Együt• 
tesünk csupa NB-s labdarúgó
ból tevődött össze. Az előké
születek tapasztalatai, s a ke
retben szereplő jáitékosak tech• 
llikai kiészsége, rutinja arra en
gedett következtetnd, hogy csa

z6hegyeset1 az ASKÖ osztrák 
szakszervereti válogatott ellen 
elért egyaránt 4 :0-ás vasutas 
gyózelem a csoportelsóséget je• 
lentette. 

A középdöntőben Balmazúj
városon a szlovák szakszerve
zeti válogatott ellen még újabb 
siker született, de a 3 :2-es 
győzelem 3 :0-ás vezetés után 
alakult ki úgy, hogy a csapa
ton a fáradtság jelei már mu
tatikoztak. 

Ezután Debrecenben, a Va
sas csapatával vívta nagy csa
táját a Vasutas-válogatott a 
döntőbejutásért, s mert itt két 
védelmi hibából 2 :0-ás vere
ség született, már csak a 3-4. 
helyért harcolhatott az együt• 
tes a végső döntő napján Cse
pelen, ahol az ÉDOSZ váloga
tottja ellen maradt alul 3 :1  
arányban. 

- Nem kis csalódás volt sz,í. 
munkra ez a szereplés -
kapcsolódott a beszélgetésbe 
Simonyi Ferene, a válogatott 
vezető ed2JÖje, aki már négy 
esztendeje tölti be ezt a fel
adatkörét, s ebben a funkció• 
jában már részese volt az 
egyik győzelem k!ivívásának. -

Az egyhetes elókésziileti ösz 
szetartás sajnos olyan tapasz
talatokat hozott, hogy 40 per
ces edzé� után akadtak játé• 
kosok, aktk túlteTheléSTe pa
naszkodtak. Ez a tény azt mu
tatta, hogy vannak olyan NB-s 
csapatok, amelyeknél az ed
zésmunka szintje nem éri el a 
kívánalmakat. 1gy adódott az
után, hollY két mérkózésen 2-
2, a Vasas ellen 3 cserejátékos 
beállítására is.szükség volt. A 
tanulságok sorában felvetódött 
az is, hogy ezt a tornát közvet
lenül a bajnokság befejezése 
után kellene rendezni, hogy 
még edzésben és játékban levő 
ját-ékosok felkészítéséről lehes
sen szó. 

- Milyen elgondolásaik van
nak a jövő évre? 

- Az a tervünk - hangzott 
a válasz -, hogy már február• 
ban megkezdjük az előkészü
leteket az igazgatóságok terü
letein, s a 20-25 tagú keretet 
már március végén összeállít
juk, hogy az eddiginél több 
előtapasztalatot szerezhessünk 
már a 'kéthetenkénti triál mér
kőzések során. 

Maros László 

A főosztály irányítása alá 
tartozik' az NDK közlekedés
ügyi központi kutató intézete, 
a Blankenburg kutatási és 
fejlesztési Intézet, a központi 
vizsgáló- és fejlesztőintézet és 
a DR számítási központja. A 
fóosztályvezetó feladatkörébe 
tartozik a szakmai vezetés, a 
koordinálás és ellenőrzés a 
közlekedésügy k:UtatáSi és fej-

FELHÍVÁS ! 
Az 1973-ban 25 éves jubi

leumát 'ünneplő MAV Szé-
chenyi-hegyi úttörővasút 

Az eddig önállóan tevékeny
kedő központi kutatási és fej
lesztési osztály, az általános 
közlekedési tervezési osztály, 
valamint a DR automatizálási 
és ésszerűsrtési munkacso
portjai megszűnnek. 

K. H. G. 

ÚJ BISZTRÓ 

A HATÁRSZÉLEN 

Az Utasellát-0 Vállalat a 
Nógrád megyei Parassa pusz
tai határátkelőhelyen július 
végén megnyitotta új létesít
ményú bisztróját. A bisztro a 
2. számú nemzetközi közleke
dési főútvonal mentén, a 
csehszlovák-'lllagyar határ 
előtt mintegy 100 méterre áll. 

- Fiatalok kezdeményezése. 
A szegedi vasúti szolgálati he
lyek fiataljainak kezdeménye
zésére, kommunista műszak 
keretében, több mint 9 óra 
társadalmi mUilkát fordítottak 
a szegedi állomások és szolgá
lati helyek takarítására, par
kosítására. Ezekben a hetek
ben a szegedi ünnepi játékok
ra érkezó vendégeket minde• 
nütt tisztaság fogadja. 

- "E:rdekes kezdeményezés. 

patunk most is a legjobbak kö- i------------------------
zött végez, s ott lesz a döntő
ben. Ez sajnos, nem igy tör• 
tén.t, s !gy feltétlenül haszno
sítanunk kell az idei tapaszta

Vzemfónöksége felvételt 
hirdet az 1973. szeptember 
19-én induló úttörővasutas 
és -postás tanfolyamra. Fel
vételre jelentkezhetnek a 
budapesti és Budapest kör
nyéki úttörő pajtások, akik 
az általános iskola rv., V. és 
VI. osztályába járnak. Ta• 
nulmányi eredményük leg
alább 4-es átlagú, és egész
ségi szempontból úttörő
vasutas szolgálatra megfe
lelnek. 

A bisztró a menetrend sze
rint közlekedő autóbusz;ok át
menő utasainak, továbbá a 
külföldi turisták ellátását hi
vatott biztosítani. A belső he
lyiségben büfé- é.s gasztrofol 
meleg ételt, cukrászipari ter
méket, presszókávét, valamint 
üdítő és egyéb italt kínáló 
Vitrin és pult.sor várja a ven
dégeket, akik a pultnál állva, 
a teraszon, asztalok mellett 
ülve fogyaszthatnak. 

A Ferencvárosi Pályafenntar
tási Fónökség központjában 
levó szellemi munkát végző 
dolgozókból álló három bronz
érmes szocialista brigád vál
lalta, hogy segítséget nyűjt a 
főnökség pályamesteri szaka
szain dolgozó, fizikai munká
sokból álló szocialista brigá
doknak a vállalások teljesíté
sében. 

latokat. 
A vasut.as-váloga,tott tizien

i,yol.cas keretében hét játékos 
képviselte az NB II-ben sze
t,epl6 BVSC szfneiit: Magyar 
1Cár�y, Varga István. Kiss 
G1/ÖT'gy, Samu Albert, Metzing 
László, Mokalisz Kosztasz és 
)'erencz József. 

Az NB III-as Celldömöliki 
\'asutasból ketten - Kőszegi 
József és Dobány Lajos -, az 
:tm II-es Székesfehérvári MAV 
:Elóréból hárman - Reveland 
Isttián. Téglá.s János és Ta.kács 
.Lá&zló -, az NB II-es Szolno
ki MAV-ból Kormos József, az 
� Ili-as Soproni Vasut.asból 
Vcn-ga Alfréd került a keretbe. 
A második vonalat jelentő NB 
1 B-ből végül is az élvonalba 
került Haladás VSE három já• 
tlékasa, Szabó Ferenc, HONJáth 
Zoltán és Tóth Jáncs, s a.z eb
� az osztályból kiesett 
MVSC-ból Lipták András egé
lrzítette ki az együttiest. 

A mérkc5zések érdelkesen ala· 
kultak. Az els6 ellenfél Békés
csabán a Moszkvai Szparlak 
csapata volt. Ezen a mérkőre
sen a válog,atobt jó játékkal 2 :1 
arinyban győzött. (Hozzátesz
szi.dt, hogy a .szakemberek vé
leménye szerint e mérkőzés 
magas színvonala alapján, a 
küzdelemsoromt egyik legszín
vonalasabb ooszecsapása volt.) 
Sarkadon az Epítók, majd Me-

Vasutas tekebajnokság 
Csapatban első a Szegedi VSE 

Az országos vasutas férfi 
teke egyéni és csapatbajnok• 
ságot július közepén Szolnokon, 
a Szolnoki MAV SE négyes 
automata pályáján rendezték 
meg. A bajnokságon 1 1  egye
sület -, Ceglédi VSE, Debre
ceni VSC, Pápai Vasutas SE, 
Rákoshegyi VSE, Soproni VSE, 
Szegedi VSC, Szegedi Gazda
sági Vasút, Kecskeméti MA V 
SE, Szentesi VSE, Szolnoki 
MA V és a Tapolcai MÁV -
tekecsapata vett részt. 

A kétnapos versenyen egyé
niben az alábbi eredmények 
születtek: Az l-es és 2-es pá-

lyán 1. Révész (Szegedi VSE) 
452; 2. Kántor (Szolnoki MA V) 
444; 3. Martusz (Szegedi VSE) 
443 ; 4. Csatári (Debreceni 
VSC) 430 ; 5. Agh (Tapolcai 
MA V) 425 fával. A 3-as és 
4-es pályán : 1. Verdák (Szol
noki MA V) 445; 2. Sal4jcho 
(Szegedi VSE) 425; 3. Rőthler 
(Rákosliegyi VSE) 421 ; 4. Kó
sz6 (Soproni VSE) 420; 5. Mo
zsár (Kecskeméti MA V) 416 
fával. 

A csapatversenyt a SzegP.di 
VSE nyerte 2528 fával. 2. Szol
noki MAV 2468. 3. Soproni 
VSE 2352 fával. 

Horgászverseny a Pécsi-tavon 
Július 8-án a Pécsi-tavon 

rendezett e�ni halfogási ver
sennyel ünnepelték az idei 
vasutasnapot a Horgász Egye
sület vasutas üzemi csoport
jának tagjai. A versenyen 
húsz pécsi vasutas horgász 
vett részt, s közülük - a ked
vezőtlen időjárás ellenére -
hatan fogtak tíz halat. A 
„zsákmány" összesen 5 kiló 
és 3 dekagrammot nyomott. 

A versenybizottság eszerint 
osztotta ki az 1500 forint érté
k11 díjakat : !- Sétáló Mihály 
(286 ponttal), 2. Márton János 

(92), 3. Hartmann Adám (57), 
4. Lendvai János (54). 5. Tóth 
Károly (22), 6. Salai•ecz Já
nos (12 ponttal). 

A verseny költségeihez és a 
díjak megvásárlásához szük
séges anyagi eszközöket a vas
utas-szakszervezet pécsi terü
leti bizottsága és a vasúti cso
mópont szakszervezeti bizott
sága bíztosította. 

Ahogy mondani szokás": 
n • • •  nem azért a páT darab 
halért!" Mert még így is -
;6 1'eTsen11 volt. 

Zoml Lajos 

K E R E S Z T R E J TV É N Y  
Vlzszlntes: 1. A kllzeljllvóben 

Induló mozgalom. 13. Kinai név. 
14. Az Altáj hegység egy része. 
.15. Atrlkai tó. 16. újpesti Toma 
Egylet. 17. Tllrök népmesei alak. 
19. Házlállat. névelővel. 20. Meg
felelő. 21. A Dráva mellékfolyó• 
)a. 22. Az paripa. 23. Ablak szé.. 
lel.. 25. Kettőzve bányaváros. 26. 
Férfinév. 28. Sérthetetlen. 31. Ez 
!s hasonló az előzőhöz. 33. Sovány 
16. 35. .Japán ldkötc5város. 37. 

nyen szó 1s van. 38. Szájban levc5 
Oreg. 39. Klmondott bet1l. 40. 
Filrdc5alkalmatosság. 41. Dunántúli 
község. 42. Folyadék.. 43. Illat, 
szag (francia.) 45. A vonat űtja. 
47. Francia zeneszerz6. 49. Textil• 
diszftés. 50. Heves megyei község. 
52. A tölgy termésP. 53. A csont• 
vázat er6sltl. 54. Okozat sztllc5Je. 
56. Zala fele. 58. Kenyeret v:!.g. 
59. Kis bolygó. 60. Nevek el6tt 
olvasható. 61. Nem használ. 63. 

Latin évkl!nyvek. 65. Eleven. 66. 
Ritka férfinév. 68. Tábla német!ll. 
69. Fontos f!ltőanyag, 

FOggllle,:es: 1. Kett.llsbetll. 2. A 
kérődzfüc gyomrának egYik része. 
3. Francia társaság röv!dit.ése. 4. 
Időszámítás után. 5. Betakarítja a 
gabonát. 6. Halak petéje. 7. start
kezdet. 8. Maláji nép a F!llllp szi
geteken. 9. A mozdony. 10. Rács 
páratlan bet(l!. 11 .  Bizony. de 
nagyon régiesen. 12. Nagy ünne
pé.ly. 16. A vasúton és országosan 
egyari.nt sorra kerill4 rendezvény. 
17. Viznyerő. 18. Zllld mással· 
hangzó!. 24. • . . Sámuel. 26. Di· 
csOités, magasztalás (latin}. 27. 
Nem gy va. 29. Az ért5. 30. 
Veszprém megyei község. 32. 
Aroma. 33 A Duna mellékfolyója. 
34. Ugye!ogyott. 36. Kevert áru. 
38. Kémiai cső. 44. Nem emel. 
45. Beszélnek. 46. N. e. 48. Fer• 
rum. 50. • • •  Pál (1866-1928) 
zenepedagógus. 51.  Francia név, 
egy kicsit hosszabban. 53. A Tisza 
mellékfolyója. 55. A Juh hímje. 
57. A hadak Istene a rómaiak• 
nál. 59. Kést köszörlll. 60. Becé
zett n61 név. 62. Tréning kezde
te. 64. A 68. vizszlntes közepe. 
65. A ><ardnak Is van. 67. Vigyá
zó. 69. Országos Tanács. 

BekOldendO: vizszintes 1. és 
fllggőleges 16. Bekllldésl hatArlc:Ui: 
197°. szeptember lO. 

Az el6ző keresztrejtvény helyes 
megfejtése : Az Ozeml demokrácia 
fejlesztése. Egyszemélyi felelős ve
zetés. 

Egy-egy kilnyvet nyertek az 
1 973. évi 14. számnnkban megje
lent keresztrejtvény helyes meg
fejtéséért : Vincze József 3922 
Taktaharkány, Csalogány üt 1 . ;  
Iglódi' f:va 9700 Szombathely, 
Bajcsy Zs. út. 7. Tóth Fe·enc 9222 
Hegyeshalom, Vasűt u. 2. ; Takács 
Zoltán 4821 ópályi. Rajk út 40. ; 
Várkonyi Arpádné 5900 Orosháza, 
Uzsokl u. 1, 

A felvétel Ideje és helye: 
1973. szeptember 7-18-ig 
naponta 9-18 óráig az út
törővasút Vzemfőnökségén, 
Hűvösvölgyben. A jelentke
zéshez iskolai javaslat szük
séges. Felvilágosítás a 167-
621-es telefonszámon. A je
lentkezési lapok beszerez
hetők az általános iskolák
ban az úttörőcsapatvezetők. 
né1 és az Úttörővasúton. 
„Vasutas szülők gyel1lllekei 
előnyben részesülnek." 

Személypénztáros 

Kevés olyan munkakör van 
a vasút teruletén, ahol annyi 
türelemre, önuralomra wn 
szükség, mint a személypén.z
tárban. A kedves utas itt lép 
a vasút területére magával 
hozva minden bosszúságát, 
ingerültségét. Személypénztá• 
rosain!k nem rendelkeznek 
mosolyosekkel, mégis nagyon 
sokat tehetnek a MA V jóhír• 
nevének növeléséért. 

A sok közül Igen figyelemre 
méltó mun'k.át �ez Szerencs 
állomáson Tókészki Józsefné 
ellenőr. Ezüstjelvényes törzs. 
gárdatag. Elsők között vott, 
akik a munka mellett érett
ségiztek. Most önszOTg,alomb6I 
- saját költségén - német 
nyelvtanfolyamot tiégzett, 
számítva arra, hogy az ide
genforgalom megnövekedése 
folytán mllll'kakörében erre 
szüksége lesz. Számításában 
nem tévedett, mert rövidesen 
átadják rendeltetésének SZe
rencsen a Rákóczi váT űj tu
ris1laszállóját, tgy külföldi ven
dégek érkezésére Is számítani 
lehet. 

A szerkesztőség üzeni 
Varga Józsefné Debrecen-Vásár• 

tér; Balogh Mihály Dombóvár; 
Szűcs Ferenc Hatvan; szabados 
Gábor Bp. Ferencváros ; Csizma• 
zla Béláné Szombathely ; Németh 
Pat Szerencs : leveleikei. lapunk 
anyagához felhaszn.i!Jul<. 

Szabados Gábor Bp. Ferencv;t
ros; Bognár Károly Tapolca ; Ma-
toun Ferenc Veszprémvar-sa.ny; 
Keszthely! Béla újszász; Rubos 
László Lajosmizse; Koroknal Mik• 
lós Mőcsény; Baranyi József Cur-
t!cl : Páli István Horta ; Tokod ál
lomás dolgozói : leveleiket llleté• 
kes helyre tovább!tottul<. 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszti a szerkeszt(! bizottság 

· Fc5szerkeszt6: Gulyás .János 
Felelős szerkeszt(!: Vlsl Ferenc 

Szerkesztőség: 
Budapest VI., Benczúr utca U. 

Telefon: 
városi: 22&--872, üzem!: 19-'l'I. 

Kiadja és terjeszti : 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest VII., Rákóczi út 5f. 

Telefon : 224-819 
Levélcím : 1964. Budapest 

Felelős kiadó : Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámlaszámunk: 

MNB 215-11 859 

Szikra Lapnyomda 

A Hivatalos Lapból 

A ruvatalos Lapból a szakszer
vezeti blzottságOk és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

A :IO. oúmb61: 108980'1973. !. 13. 
A munkaviszonyban álló dolgozók 
szakmunkásképző tanfolyamain 
tantervek bevezetése. 

A 11. oúmb61: 108896/1973. t. e. 
A MA V szervezeti egységet 1973. 
éVl év végi részesedésének változó 
keretreszére jogosiló feltétele!. 

18"113,1973. f. D. Egyen- és mun• 
karuh41< fo1yasztól (kiskereske
delmi) Arának módosítása. 

KÖZLEMÉNY 

A Központi Felépftményvtzsgiló 
Főnökség .keres legalább 5 évi 
gyakorlattal renilelkezö MA V pá• 
lyalenntartásl mliszakl t!ntet a 
f6nllk:séa: klértékel6 csoportjába. 
Jelentkezés a looök.séi: munkaOgyl 
csoportJ,nAtt Bp. IX.1 Fék u. s., 
vagy nt-703 postai és 01-57-53 
lbemi telefonon. 

- Ki mit tud vetélkedö 
Salgótarjánban. A salgótarjáni 
öblös üveggyár KISZ-szerve
zete Ki mit tud vetélkedót 
rendezett, melyen a vasutas 
fiatalokat az állomás fiataljai 
képviselték. A 6 csapat rész
vételével megrendezett vetél
kedón az állomásiak a harma
dik helyen végeztek. 

- Termállürdö iársadalmJ 
összefogással. Dombóvárott a 
város üzemeinek összefogásá
val két medencés termálfürdőt 
létesítettek. A vasutasok az 
anyagi hozzájárulás mellett 
társadalmi munkával Is példá• 
san hozzájárultak a ma már 
nagy látogatottságnak örvendó 
fürdő építéséhez. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném ceglédi a szoba 
összkom!ortos, tanácsi, új lakáso
mat budapesti 1 azoba komfortos, 
vagy két szobásra. ráfizetés nél• 
klll. 1':rdeklődnl lehet: Bp. vm., 
Diószeghy Sámuel u. 1. II. 21/a. 
Telefon : 333-015. Bélemé. 

- Elcserélném budapesti f6bér• 
!eti szobámat (3.5 X 4,5 méteres) 
egy személlyel hasonlóra csende!i 
helyen. pesti vagy Pest kömyé• 
kire. Vágó Jenő, 1062 Budapest 
VI., Marx tér 3. II. em. 51. f:rdek• 
lődnl levélben a fenti clmen lehet. 

Utazás előtt és utazás után 

ÉDESSÉGET, 

AJÁNDÉKOT, 

TRAFIKÁRUT 

nagy választékban vásárolhat az 

�UTA S E LLATO;:,' 
pályaudvari pavilonjaiban. 



VILÁG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK! AZ ELSÖ FÉLÉVI VERSENY EREDMÉNYEKÉNT: 

Szegeden a vándonászló 
Dicsérő oklevelet kapott a budapesti igazgatóság 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

kája nagy mértékben hozzá• 
járult a vasút egész hálóza• 
tán született kiváló eredmé
nyekhez. A budapesti igaz
gatóság területén dolgozó va
sutasok 

XVII. f:VFOLYAM, 17. SZAM. ARA: 50 FILLf:R 1973. SZEPTEMBER 1. 
megérdemelten nyeriék el 
a MAV Vezérigazgatósá• 
ga és a Vasutasok Szak
szervezete Flnökségének 

Dicsérő Oklevelét.. 

AZ ARANY/EL VÉNYES TÖRZSGÁRDA MEGBECSÜLÉSEKÉNT: a vele járó egymillió forint 
jutaJommal. 

Nyugdíjazás után is megmarad 
az összvonalas szabadjegy 

Jelentős változások a MÁV átdolgozott törzsgárda-szabályzatában 
Urbán Lajos, a vezérigazgató első helyettese gratulál a szege

dl igazgatóság területén dolgozó vasutasoknak 

A kitüntetéseket mindkét 
igazgatóságnak az alkotmány 
ünnepét megelőzó héten ad· 
ták át. 

Szegeden, a Tisza Szálló 
koncerttermében az augusz
tus 14-én rendezett ünnepsé
get Acsay Mihály, szakszerve
zetünk szegedi területi bizott
ságának titkára nyitotta meg, 
s a részvevők között üdvözöl
te Urbán Lajost, a MA V ve
zérigazgatójának elsó helyet
tesét, Molnár Györgyöt, • 
vasutasszakszervezet központ 
vezetóségének titkárát, Sze
ged város és Csongrád megye 
párt- és tanácsi vezetói t, a 

szállíttató vállalatok képvise
lőit. Ezután Kiss Károly, az 
igazgatóság vezetője tartott 
ünnepi beszédet, méltatva a 
vasúti dolgozók helytállását, 
az elért eredményeket. 

Az 1971,1975. évek.re kötött 
llfáv KoUektiv Szerzódés mó
dooítását célzó, 1973, éVi fü,g
geléktervezet vitáin több ja
vaslat olyan kéroéseket is 
érintett, amelyek nem a kol
lektív szerződés szal>ályozásl 
körébe tartoznak. 

Az ilyen, a kollektív szerző
désben nem rendezhetó kéir<lé
sek közül a törzsgárda-sza
bályzatot érlntó javaslatokat, 
- amelyek a munkahelyük
höz hooszú éveken át hűség
gel ragaszkodó, fegyelmezett 
dolgozók érdemeinek foko
zottabb erkölcsi és anya
gi megbecsülését szolgálja 
- szakszervezetünk támogat
ta, és megvalósításuk érdeké• 
ben a kezdeményezést meg
tette. 

A MAV Vezérigazgatóságá
Yal létrejött megállapodás 
alapján e!JkészüJt és a MAV 
Hivatalos Lapjában a közeli 
napokban átdolgozva megje
lenik a Magyar Államvasutak 
'l'örn,gárda Szabályzata, 
amelynek új szabályai 1974. 
január hó l-én lépnek hatály
ba. 

A MAV Vezérigazgatósága 
is a Vasuta ok Szakszen,ezete 
a szabdl11zat keretei között Is 
biztosítani kívánja a vasútnál 
hosszú szolgálati idót eltöltött 
és becsületes munkát végző 
dolgozók fokozottabb erköl
csi és anyagi megbecsülését. 

Az átdolgozott tör7.5gárda• 
r;zabályzat - a vasutas dolgo
zók javaslatai alapján - az 
erkölcsi és anyagi juttatások 
bóvitését is lehetővé teszi. 

,,A törzsgárdajelvény arany 
fokozatával rendelkező törzs
gárdatagot a részére átadott 
6sszvonala.s szabad}ew nyug
díjba vonulása után is megil
leti, ha érvényes MAV arcké-

pes igazolvánnyal renddke
zik" - közli majd többek kö
zött a Hivatalos Lap. 

Ezzel kapcsolatban megje
gyezzük, hogy bár a törz:sgá.r
daszabályzat csak 1974. ja
nuár l-én lép hatályba, a fen
ti pontban foglaltakat az 
1971-1973. É'Vben adományo
zot arany fokozatú törzsgárda
jelvénnyel rendelkezö törzs
gárdata.gok tekintetében már 
1973. szeptember hó 1-tól kez
dódóen alkalmazni kell. 

Az új, díszes kivitelú, össz
vonalas szabadjegyeket a te• 
rületileg illetékes 1,a.sútigazoa• 
tóság menetkedvezményi cso
portja állltja ki és folyr1mato
san bocsátja a jogosultak ren
delkezésére. 

A munkában megrokkant va
sutas dolgozók kiemelt meg
becsülését fejezi ki az a sza
bály, hoi(Y a törzsgárdatagság 
szempontjából szolgálati idő
nek k4?ll figyelembe venni: 
az „üzemi baleset, vagy fog
lalkozási betegség miatt 1971. 
évben va1111 késöbb rokkantsá
gi nyugdíjba ke1-illt doloozó 
rokkantsági nvuadíjban töltött 
idejét, az öregségi nvuadf}Ta 
;oaositó korhatár déri 'ig." 

A szabályzat alapján a-z 
ilyen ok miatt rokkantság! 
nyugdíjba levőnek az esedékes 
törzsgárdajeh�yt és a velejá
ró elismeréseket a rokkanhsága 
ideje alatt is a va!Jutasnan! 
ünneoség keretében kell átad
ni. A rendelkezés kimondja 
azt is, hQl!Y az 1974. évi oo
sutasn4p alkalmával kell ado
mán11orni a törzsqárdajelvény 
meafeleló fokozatát annak is, 
aki iLzemi baleset vap11 f°"lal
kozási betegsép miatt 1971. 
évben, vam, k.SS6bb rokknnt
sági nyugdl_iba került. és 
emiatt az esedékesség é,:ében 

törzsgárda-elismerésben nem 
részesült. 

A törzsgárdatagságnál .,szol
gálati időként kelL figyelembe 
venni az Mt. V. 57.§. (2) bek., 
illetve a 3 1967. (l. 29.) kor
mány számú rendelet alapján 
a dolgozó gyermekgondozás, 
ápolás céljából fizetés nélküli 
sza '):tdságon töltött idejét is''. 

A szabály alapján az 1974. 
évi vasutasnap alkalmából a 
törzsgárdajelvény megfelelő 
fokozatát kell át.adni annak a 
dolgozónak is, aki három év
nél fiatalabb gyermeke gondo
zása céljából enged;?lyezett 
fizetés nélküli szabadságát töl
ti, és az esedé4ces t<>r�gárda
elismerést még nem kapta 
meg. 

Az MT. V. 57. § (2) be'k. 
alapján a gyermeke ápolására 
engedélyezett fizetés nélküli 
szabadságról visszatt;ró dolgo
zó részére a törnsgárdajelV'ény 
adományozása - a fentiektól 
eltérően - a t'isszatérést kö
vetö vasutasnap aUcalmából 
történik. 

A szabályzat tovább növeJi 
a s-wlgálati hely vezelőjének 
és a szak.szervezeti biz.ott sgok 
felelősségét aual. h y n m

csak az elöirt uolg41atl Idát 
keU mechanikusan figyelembe 
venni, hanem a dolgozó mun
káját, magat>artását, a sZ'Ocia
tista közösséghez, munkatár
saihoz való viszonyát is vizs
gálni kell, és ha kifogá.� alá 
nem esik, egyetérté.;ben ho
zott határozattal kell a dolgo
zót törzsgárdataggá nyilvání
tani. 

A gazdaság! és szakszerve
zeti bizottságok éljenek meg
felelően a szabályzatban fog
lalt lehetóségekkel, '" segít
sék eló a fiatal dolgozók 
gyorsabb beilleszkedését a 
szolgálati helyek kollektívá-

A vasútigazgatóságok mun
kaversenyében az elsó fél évi 
célkitúzéseket valamennyi 
igazgatóság teljesírette. A leg
kiemelkedőbb eredményeket 
azonban a szegedi és a buda
pesti .igazgató,ág érte el 

A szegedi igazgatóság össze
sített eredménye 110,14 szli
zalék. Az áruszállítási tervet 
dolgozói 110,5 százalékra tel
jesítették. A költségek csök
kentésében pedig - a terve
zetthez viszonyít ·a - csak
nem 16 millió forintos me0ta
karításl értek el Említést ér
demel az i.s, hogy 

a megnövekedett tranrlt
száJlításokat zökkenő nél

kül bonyolították le. 

A szociális beruházások ez évi 
elóirányzatát 70,8 százaJékra 
teljesítettek. Növeli eredmé
nyeik értékét, hogy az első 
félévben halálos és csonkulá
·sos baleset az igazgatóság 
területén nem fordult elő, 
u.e;yanakkor csökkent a tár
gyi balesetek száma i ·. 

A kiemelkedő eredmények 
alapján 

a 1 i&'ugatósá el
nyert.e a Ködeke�lt' - és 
Postaügyi l\Unlszlér!um 
és a Va utasok Szakszer
vezete központi vezetö. é· 
gének vörös vá.ndorzá.,,z-

laJát 

Ha figyelembe vesszük, 
'hogy az első félévben az 
igazgatóságnak sok nehézséget 
okoztak a külföldi vasutak a 
tranzitelegy feltartóztatásá
val, akkor kUlönösen szembe:
túnik, hogy milyen körülte
kintő forgalomszervezésre 
volt szükség e nagyszerú rel
jes!lmények eléréséhez. ör
vendetes az is, hogy a bu
'dapesti igazgatóság területén 
szintén kevesebb üzemi bale
set történt. A kiesett munka
napok száma csaknem kétezer 
nappal csökkent, a baleseti 

Az ünnepi beszéd elhang
zása után elsőnek Urbán La
jos, a vezérigazgató elsó he
lyettese fejezte ld elismerését 
a �·ándorzászló elnyerése al
kalmából, majd Molnár 

a vele járó 500 OOO forint ju- Szabó Antal föt!tkár a Dicsérő Oklevél átadása után ells• talommal. merését teJezl ki Tóth János vasútigazgatónak 
A budapesti igazgatóság (.La.czkó Ildikó lelvék!lei) 

109,46 százalékos összesitett 
kárösszeg pedig a bázisidőszak György, szakszervezetünk tit• 
8,8 millió forintjával szem- kára köszöntötte az eZsö he
ben csak 2,8 millió forint �yezett s,:,egedi igazgatóság 
volt. dolgozóit, tolmácsolva az el

A szociális beruházásoknál nökség üdvözletét. 

------------------------�)�a 
Szádóczky István, 

eredménye alig marad el a 
szegediekétől. A 821 OOO ton
na többletáru elszállításával 
pedig 103,6 százalékra telje
sítették áruszállítási tervü
ket az igazgatóság területén 
dolgozó vasutasok. A megnö
vekedett szállítási igények ki
elégítése mellett. különösen a 
második negyedévben, rend
szeresebben eleget tettek a 
kocsikiegyenlítési feladatok
nak. 

'időarányos a teljesítés, núg A vándorzászló átadását a 
az évi beruházásoknál _ a legkiválóbb teljesítményt el
nagyberuházásokat is beleért-

ért vasutasok kitüntetése kö• 
ve - lemaradás mutatkozik. 

vette. 

Ki minek mestere? 
Vetélkedtek a fiatal esztergályosok 

A rák05rendező! KISZ-bi• 
zottság szervezésében megtar
tották a Ki minek mestere? 
esztergályosverseny területi 
döntóJét. A MA V Gépjavító 
Üzemben lezajlott elméleti és 
gyakorlati vetélkedőre min
den 28 év alatti fiatal nevez
hetett, .s a döntón többek kö-
21Ött egy-egy korábban nem is
mertetett munkadarabot is 
kellett esztergálniuk az ifjú 
sza.k:m.unkásoknak. 

r1szi,YBIN 

Az első helyerr.ett Támadi 
Mihály (MAV Gépjavító 
Üzem) és a második helyet 
elért Hadicska Géza (llszaki 
XV. osztály) továbbjutottak, s 
remélhetőleg az újabb erőpró
bán, a XIV. kerületi verse
nyen is megállják majd a he
lyüket. 

A harmadik helyet egyéb
ként Radácsi Imre (a Hídépí
tési Főnökség fiatal esztergá
lyooa) szerezte meg. 

SZÁZ ÉS SZAZEZREK ÉLETE! 
Tiltakozás a franciák nukleáris kísérletei ellen 

A Szállítást Dolgozók Nemzetközi Szakma! Sz�ének 
(UIS) prágai titkársága közleményt adott ki, amelyben élénken 
tiltakozik az újabb nukleáris kísérletek ellen, amelyeket Fran· 
'claország a Csendes-óceánonhajt végre, s amelyek híre fel• 
Mborítja a világ békeszeretó közvéleményét. 

Az UIS titkársága a Szállitási, Kikötői ú Halá&zatt Dol
Q021Ók VI. Nemzetközi Szakmai Konferenciájának (Varsó, 1973. 
június 4-8.) döntésével egyetértóleg megeroo!ti szo1idaritását 
azon népek irányában, amelyek a nukleáris kísérletek által fő-

képpen fenyegetett vidéken laknak. 
Felhívjuk az összes szállítási dolg�t - hangsúlyozta a 

DyilatkO'Lllt - harcoljon szilárdan és minden eszközzel; tün
tetésekkel, miln1o11beszüntetésekke1 e kísérletek ellen, s bojkot
tálják azokat a szállításokat, amelyek e kísérletek m4?gvalósítá
'acit $.ZIOlgál,iák. 

a vasutasszakszervezet 
közgazdasági osztályának 

vezetőhelyettese 

1 Hatvanöten kaptak kiváló 
Az igazgatóság első félévi dolgozó Jelvényt, 

mennyiségi és minőségi mun- s a kioszott jutalmak összege 
1---------------------------------------.....;· 1,2 millió forintot tett ki. Az 

ünnepséget a Szegedi Nemze-

LÁTOGATÓBAN A DB ELNÖKE 

Dr. WoUgang Vaerst, a Német Szövetségi Vas utak (DB) elsö elnöke felesége társaságában 
auguntus 16-tól 19·Ig Magyarországon tartózkodott. Látogatása alkalmából fogadta őt 
Biidönyi Károly, a közlekedés- és postaügyi miniszter első helyettese. A Német Szövetségi 
vasutak első elnöke tárgyalásokat folytatott Urbán Lajossal, a MAV vezérigaqatója első 
belyetiesével, majd vendéglátója kíséretében megteklnte� a Dunakanyar és a Balaton ne
veaiet�eü. Képiin,koo: a DB elnöke (Jobbról) U.rbán LaJoti,náL 

ti Színház múvészeinek és a 
szegedi vasutasok színfónikus 
zenekarának műsora zárta be. 

Budapesten augusztus 18-án 
délelótt a ferencvárost vasu
tas múvelődési házban tar
tották meg a verseny máso
dik helyezettjét megillető Di
csérő oklevél átadási ünnepsé
gét. A megjelenteket Rékasi 
István, a budapesti területi 
bizottság titkára üdvözölte, 
köztük Szabó Antal főtitkárt, 
Lindner József vezérigazgató
helyettest, Petrák Ferencet, 
az MSZMP VIII. kerületi bi
zottságának elsó titkárát, dr. 
Pethes Imrét, a Vasúti Fóosz
tály pártbizottságának titká• 
rát, a szocialista országok 
vasútigazgatóságainak képvi
selóit, a szállfttató vállalatok 
és a vasúttal együttmúködó 
szervezetek, hatóságok veze
tóit. 

Az eMrt eredményekről 
Tóth János, a budapesti 
igazgatóság vezetóje jelen
tésben számolt be, majd 

Lindner József vtt.ér
i&'Ullra&ó-helyeües és Sza
bó AniaI tótUkár adta U 

a Dleséríi Clklevelet. 
Az ünnepségen hatvan dolgo
zó részesült igazgatói dicséret
ben, s a vasutasok munkáját 
segító határőrizeti szervek ka
tonái, illetve dolgozói közül is 
többet megjutalmaztak. Négy 
csehszlovák vasutas szintért 
jutalomban részesüH;. 
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A MEGTEREMTETT ALKALOM 

.JJ.ázhoz meg';! , t ,c 'L "':,c 
ctz er e;.,tle;., • • .  

Dolgozók gimnáziuma és általános iskolája a ferenc, árosi csomóponton 
Különös nyomtatványt ka

pott kézhez mostanában sok 
vasutas. Igy kezdödik : ,Érte
sítjük a csomopont dolgozóit, 
hogy a Ferenci•á1·osi Vasutas 
Dolgozók Müvelödési Házában 
- a szakszerrezeti bizottsá
gok, szolgálati főnökségek tá
mogatásával - a következö 
oktatási formákat szeri•ezzük 
az 1973-74-es tanévben . . .  ·, 

Gimnáziumba és általános 
i�kolába egyaránt lehet jelent
kezni. Beiratko::ás: augusztus 
27-töl szeptember 5-ig, dél
után 2-6 óra között. 

Az érettségi küszöbén 
Ha átmegyünk a vágányok 

fölött, az állomás melletti fe
lüljárón, megkapó kép tárul 
elénk : zöldelő fák, bokroh: s 
a köztük megbúvó kis pa1a'te
tős ház, a mút•elődés háza. 
Benn is rend. tisztaság, virá
gok, frissen festett falak, új 
bútorok. Kellemes a környezet 
- öröm lehet itt tanulni. Va
jon tanulnak-e? 

Igen. Dr. Balázs Akosné 
igazgatónak - és a csomó
pont vezetöinek - nem kis 
erőfeszítésébe került, hogy 
megszervezze az oktatást. 
Most azonban már el lehet 
mondani : sikerült. 

Három éve kezdődött, az 
esti gimnáziummal. Tavaly ti
zennégyen végeztek a harma
dik osztályban - volt időköz
ben némi lemorzsolódás , 
de most ők már a negyedikbe 
lépnek, s a jövő tavaszon 
érettségi vizsgát tesznek. Va
lószínűleg több érettségiző is 
lesz, mert az osztályba újak is 
belépnek, olyanok, akiknek 
már megvan a három, csak 
az ut-olsó év hiányzik. 

Je!entkezők.et várnak a gim
náziumnak mind a négy osz
tályába. A negyedikeseknek 
hetenként háromszor, a töb
bieknek kétszer tartanak fog
lalkozást. Altalában délután 
3 és 7 óra között 

Az általános iskolát tavaly 
szervezték meg először. Tíz 
hónap alatt egyszerre el lehe
tett végezni a hetedik és a 
nyolcachlk osztályt. Igy az 
1972/73-as tanévben 34-en sze
reztek bizonyítványt. (Felté
tel: csak úgy lehet egy-egy 
osztályt beinditani, ha lega
lább tizenöt hallgatója van.) 
Az általánosban hetenként 
kétszer van tanítás. Azoknak, 

akik szeretnék befejezni álta
lános iskolai tanulmányaikat, 
de nem rendelkeznek hat ele
mivel. külön elökészítő tanfo
lyamot szerveztek és szeri-ez
nek. Ez egy hónapi.g tart. szin
tén heti két foglalkozással. 

Közös nevező: 
tanulni, tanulni! 

Hogyan is történik a szer
vezés? A személyzeti osztá
lyokról elkérik azok névsorát 
akiknek még nincs meg az ál� 
talános iskolai végzettségük. 
A listán szereplő valamennvi 
dolgozónak e1küldik a már 
említett értesítést. A munka
helyeken ma már a főnökök, 
a szakszervezeti és KISZ-veze
tők is beszélgetnek a tanuló
jelöltekkel : kérik őket, hogy 
tanuljanak. Régen ez koránt
sem így volt. Néhány helyen 
ellenezték a vezetők. hogy be
osztottaik tanuljanak. mond
ván. nem tudják nélkülözni 
munkájukat. Azóta sikerült 
közös nevezőre jutni. Aki most 
iskolába jár. fél óra munka
idő-kedvezményt kap. 

Milyen segítséget ad a mű
velődési ház? Idézet az érte
sítésből : 

,.Leendő hallgatóink kultu
rált körülmények között, 
rendszeres gondoskodás mel
lett végezhetik tanulmányai
kat. Segítséget nyújtunk a 
tanszerek bes=erzéséhez, biz
tosítjuk a kötelező, ajánlott 
olvasmányokat, szemléltető-
eszközöket, felszereléseket. 
Korrepetálás szervezését•el 
könnyítjük meg a tananyag el
sajátítását." 

Békési Katalin könytáros 
büszkén újságolja, hogy 14 
ezer - nem tévedés : tizen
négyezer! - kötet áll polcai
kon. Szépirodalmi és ismeret
terjesztő könyvek ; s mióta is
kola van e házban, a kötelező 
olvasmányokat is nagy szám
ban beszerezték. Most tervezik 
egy műszaki könyvtár létre
hozását is. 

Van diavetítő, lemezjátszó, 
számtalan lemezzel - köztük 
a Magyar líra című verses oo
rozat -, így tudják szemlél
tetni, kiegészíteni a tananya
got. 

Nem árulunk el titkot, sőt 
követendő példának tartjuk: 
a köitségvetés ilyen szempont-

ból rugalmas; mindent meg 
tudnak L'enni, amit a tanárok 
szükségesnek tartanak az ok
tatáshoz, a tanulás megkönyí
téséhez. (Különben orosz és 
német nyelvű tanfolyamot is 
szerveznek, ők veszik meg a 
könyveket. s most nye'vi labo
ratóriumot szándékoznak be
rendez.ni. magnóval, lemezját
szóval. hogy könnyebb legyen 
a tanulás.) Tehát:  ralóban ren
delkezésre áll minden eszköz. 

Eddig három tantermük 
volt. Mivel a gondnoki lakás 
megüriil - a gondnok új la
kást kapott -, ezeket a helyi
ségeket is átalakítják tante
remmé és tanári szobává. 

Őszülő fej jel 
E sorok szerzője alaposan 

megnézte azt a névsort, ame
lyet a csomópont egyik fő
nöksége küldött át a mű
velódési háznak Kicsit el
szomorító volt: 182 név sze
repelt rajta. Ennyien nem 
végezték - nem végzehet
ték - még el az általá
nos iskolát. Mi tagadás, sok 
név utan meg csak há
rom-negy osztály volt írva, s 
akadt öt olyan név, amely 
mögött az állt: analfabéta. Ki
nek hogy hozta a sorsa. Biz
tató viszont, hogy onnan már 
augusztus derekán, jó elöre 
legalább húszan jelentkeztek 
továbbtanulásra. Mint például 
Molnár József pályamunkás a 
7-8. osztáb·ba. Küri János 
és Braun János pedig a 8. 
osztály elvé zésére. 

E sorok szerzője azt is na
gyon jól tudja. hogy milyen 
nehez munka után, őszülő fej
jel beülni az iskolapadba. 
Mégpedig onnan. hogy évekig 
,,agitálta" az édesapját a 7-8. 
elvégzésére. ,.Csak nem neeet
tetem ki magam·· - mondo
gatta ő. s nem akart kötélnek 
állni. 

De aztán mlcsoda jó érzés, 
mikor olt all az ember ünnep
lőben, kezében a bizonyitvány
nyal, s a jó tanulásért kapott 
konyvvel. 

Most itt a nagy alkalom. 
Legalább Budapest-Ferenc
város csomóponton. Jó lenne 
azonban, ha a vasűtr.ál min
denütt hasonló jó alkalmak 
születnének a tanulásra. Hi
szen kétségtelen : a tudas ha
talom . • •  

Paládi Jó:rsel 

Legyen minél több hely az óvodákban! 
Együltmüködés a JJIÁ V és a tanácsok között 

A nők foglalkoztatásának 
ma még gyakran akadálya, 
hogy az édesanyák gyermekei
ket nem tudják kire bízni, 
amíg dolgoznak. Szülés után 
három évig rtszükre bizonyos 
megoldást jelent a gyermek
gondozási segély, de azután is
mét az óvodai elhelyezés kerül 
előtérbe. Nem vitás azonban, 
hogy gyermekintézményeink 
nem képesek valamennyi óvo
dáskorú gyermeket befogadni. 

A gondok megoldása érdeké
ben nagy erőfeszítéseket tesz 
a péosi igazgatóság is. 

A fejlesztés tervszerűen -
az anyagi lehetc55égek figye
lembevételével. - folyik. Dom
bóváron például már 90 gyer
mek helye?Jhető el a MA V ke
zelésében levő napközis óvo
dában. A pécsi vasúti csomó
pont 50 gyermek befogadására 
alkalmas óvodáját a most ké-

BARATKOZÁS 

szülő terveik alapján úgy bő
vítik r •• ajd, hogy a helyek szá
ma 75-re növekedjen. A nagy
kanizsai óvoda bővítését -
amely eddig 40 gy'enneket fo
gadott be - a városi tanács 
vállalta. Kaposvárott ugyan
csak szocialista szerződés jött 
létre a városi tanács és a vas
út között, s ennek értelmében 
a MAV 300 OOO forintot utal át 
a várost óvodák fejlesztésére. 
Ezzel szemben a tanács vállal
ta, hogy a csomóponton dolgo
zó i gényjogosultak gyermekeit 
a város óvodáiban mindenkor 
el.helyezik. 

A tapasztalatolk általában 
azt bi.wnyitják, hogy a t>aná
csok és a vasút közötti jó k,ap
csolat, a kölcsönös megértés 
és segltókészség hozzájárul az 
óvodáskorú gyermekek elhe
lyezésével jár6 gondok megol
dásához. 

Elkészült 

a kerítés 

A minap a következő szöve
gű köszönő levelet kaptuk 
Hatvanból, özv. Tóth Gábor
nétól: 

,,Férjem baleset miatt vá
ratlanul meghalt. Munkatár
sai, a Budapest-Soroksári út 
állomáson dolgozó Kossuth 
brigád tagjai osztoztak bána
tomban. A brigád látta, hogy 
két kis gyermekemmel egye
dül maradva a ház körüli 
munkát nem tudom elvégezni, 
ezért felajánlotta, hogy elké
szíti a férjemmel. tervezett ke
rítést. 

A brigád tagjai két teljes 
szabadnapjukat áldozták fel a 
kerítésünk betonozására és 
beállítására. Munkájukk,al is 
bizonyították férjem emléké
nek megbecsülését és igaz 
emberi segítőkészségüket. 

Kérem, közöljék köszönó 
soraimat, hogy ezzel fejezhes
sem ki hálámat a Kossuth szo
cialista brigád segítségéért." 

A TÁNCM ŰVÉSZET NYELVÉN 

Képünk X. Világifjúsági • Diáktalá.l.kozón készült, s a schwerinl vasutas kultúregyüttes, 
valamint a Csendes-óceán indonéziai szigetvi lágáról, Buru-szigetéról érkezett táncegyüttes 
tagjait ábrázolja. A magas színvonalú táncmüvé szet Is segített eloszla.tnl a nyelvi nebé:r.ségeket. 

JUBILEUMI, 'M{Jy slkerií, sót győzelmes 
jelző illeti a Berlinben rendezett Világif
júsági- és Diáktalálkozót. Nemcsak azért, 
mert ez volt a tizediJc, hanem azért is, mert 
eddig még soha nem tapasztalt számban 
vettek részt azon a fiatalok. Százneg1JVen 
arszág 1100 iffúsági szövetségének 25 OOO 

küldötte - ötezerrel több a t&Vezettnél -
találkozott a Német Demokratikus Köztár
,"tl,Ság fővárosában. 

Ott vo l ta m Be r l i n be n  
z.epén megérkerett Erich Honeck.er elvtárs, 
a Német Szocialista Egységpárt Központi 
Bizottságának első titkára. A Krím félszli.
getröl érkezett haza, és a repülőtérről egye
nesen a szovjet estre jött. Amikor belépett, 
Jevgenyij Tya.zselnyikov, a Komszomol KB 
első titkárának indítványára az egész hang
versenyterem viharos üdvl>zlésbe kezdett. 
Amint az üdvö-zlés kissé csillapult, az egyik 
széksorban felállt egy magas, csinos, töré
keny hölgy. Odament a páholyhoz, és k.'ét 
puszit nyomott Honecker elvtárs arcára. A kommundsa ifjúsági srovetségek mel

lett - a VIT-ek történetében elősziir - a 
szociáldemokratáktól a kereszténydemokra
tákon keresztül egészen a konzervatív és 
jobboldali fiatalokig, vaJ.amennyien aktív 
it'észesei és résztvevői voltak a feszlliválnak. 
l!lrdekes és elgondolkoztató, hogy ezen a 
világra szóló, iJ!Ilpozáns találkozón a legsz,él-
6ÓSégesebb irányzatokat képviselő fiatalok 
js az anüimperia,lista szolidaritásért szálltak 
síkra, s ennek jegyében egységre, együtt
működésre szólították fel a vUág ifjúságát. 
Minden túlzás nélkül elmondható, hogv az 
antiimperialista szolid.arítás, a béke meUetti 
tünteté$,, az együttműködésre va.ló törekvés 
nagy győzeime volt a X. berlini fesztivál. 

A siker egyik legfőbb záloga és biztosí
télka az a nagyszerű szervezés, az a kitűnő 
hangulat, az a nagy és őszinte lelkesedés 
volt, amiVel a Német Demokratikus Köz
társaság fiataljai és felnőtt lakosai az FDJ 
vezetésével meglepték és elámították a vi
lág minden tájékáról Berlinbe sereglett fla
taloka.f:. Bironyos nyugati körökben minden
nek éppen az ellenkezőjét jóoolták. 

Csak az elismerés, a köszönet és a tiszte
let hangján lehet szólni német barátaink, 
elvtársaink tetteiról, a tettekben megnyil
tiánult hitről és:. lelkesedésről, amely a szo
cűilizmus megvalósításán munkálkodó em
berek öntudatából, nemes tulajdonságából 
fakad. 

A fesztivál 9 napján 1500 tanácskCYZ:ás, 
baráti találkow. szolidarítási gyűlés, kultu
irális- és sportprogram zajlott le. 

A MAGYAR DELEGÁCIÓ is derekasan 
kivette a részét:  küldötteink 19 szemináriu
mon 17 konferendán. 8 vitakl>rben és hat 
úgyy{evei:ett ,,szabad fórumon" fejtették ki 

E G Y  V I T - K Ü L D Ö T T  VA L L O M Á S A I 

a magyar fiatalok álláspontját a vi,lágot és 
az ifjúságot foglalkoztató nagy kérdésekről. 
Delegációnk aktivitását és sikerét az is jel
zi, hogy 7 nagygyűlés és 11 konferencia el
nökségébe kértek fel magyar delegátust, és 
két alkalommal az elnöki tisztet is magyar 
küldött látta el. 

A napnak mind a 24 óráját figyelembe 
V'éve, egy-egy küldött a fesztivál Idején 
osak néhány, naponta 2-3 rendezvényre 
tudott eljutni. De lgy is egy életre szóló él
ménnyel és azzal a jóleső tudattal tértünk 
haza, hogy a népek közötti barátság ápo
lásának, a világbéke megteremtéséért küz
dők seregének, az antiimperialista szolidarí
tásnak harcosai lehettünk. 

E sorok írója is - mint minden küldött 
- a fesztivál 226 órája alatt sok és csodá
latos élményben részesült. Mégis, ha egy 
osokorra valót kellene összegyűjtenem, ak
kor az első szál virág ebben a csokorban 
a · megnyitó ünnepség lenne. Olyan sok 
nyelvű, sok színű, más és más társadalmat 
építő, mégis ott, a stadionban csakis egyet 
akaró, a szocializmust igenlő fiatal sereget 
együtt még soha nem láttam. Ilyen erős 
gondolati egység nincs még egy a világon, 
vagy legalábbis, én nem tudok róla. Ezt 
éreztem a megnyitó ünnepségen. 

A fesztiválstadlon eseményei, a küldöttek 
bevonulása és a műsorszámok külön-..külön 
is felejthetetlenek voltak, de engem lenyű_ 
gözőtt és elbűvölt a látvány, amikor meg
kö:relítettük a stadiont. A küfönböző k!il
döttségek több kilométeren keresztül az 
FDJ-egyenruhás fiatalok tíz- és tírezreinek 
sorfalai között vonultak, és minden 50 mé
teren külön ünnepséget, éljenzést, fogadta
tást rendeztek a német fiatalok. 

A BARATI TALÁLKOZÓK közül a vlet
n.ami-ma.gyar találkozót emelném ki, Ta-

lálkoztam és beszélgettem Nguyen Doc Soat 
pilótával, aki hat amerikai Phantom bOm
bázót lött le. Legkedvesebb emlékem az a 
gyűrű, amelyet tőle kaptam, amit a lelőtt 
gépek roncsaiból kés.zítettek. S nem felej
tem el soha a kedves Tien Tho-t, aki a ma
ga faragta bambuszfuvolán elsö hallásra 
tökéletesen eljátszotta azt a dallamot, amit 
a magyar zenekar éppen előadott, 

A tanácskozások közül számomra legem
lékezetesebb az a beszélgetés, amelyet a 
francia szakszervezet, a CGT fiataljaival 
folytattunk. Ezen a tanácskozáson a magyar 
szakszervezetek jogállásáról, hatásköréről 
és a fiatalok érdekképviseleti szervezeteiről 
volt alkalmam kifejteni álláspontunkat. 

A lt1gmegrázóbb élményem volt a trep
towi szovjet emlékmű koswrúzási ünnep
ségén való részvétel A Köszönet a szovjet 
katonáknak jelszóval rendezett esti, fáklyás 
és fényszórós ünnepség a világ ifjúságának 
nagy-nagy tüntetése lett a háború és a fa• 
sizmll5 ellen. 

Berlin utcái szinte mélykék színt játS'ZOt
tak mindenütt az FDJ-fiatalok egyenruhá
jától. Mondhatom, hogy „irigyeltük" .Is né
met barátainkat a szép egyenruháért. Jel
lemző erre az alábbi eset: 

A Budapest Etteremben - ahol a magya'!" 
delegáció étkezett - egyik alkalommal a 
rendezők nem akartak beengedni egy csapat 
FDJ-iniges fiatalt. Rövid magyarázkodás 
után azonban kiderült, hogy ők is a magyar 
delegáció tagjai, csak annyira megtetszett 
nekik a német ifjú.o.ági szervezet egyenru
hája, hogy vásároltak egyet-egyet maguk
nak. 

Az a szerencse és megtiszteltetés ért; 
hogy részt vehettem a szovjet gálaesten. A 
műsor remek volt, de nekem mégis az ma
radt az lga:ia élményem, hogy a műsor kö-

A hölgy, aki a vendéget eképpen üdvö
zölte - Angela Davi"' volt . . •  

AZ ALEXEN, a fesztivál nem hivatalos 
központjában alakult ki a világ legnagyobb 
;elvény-, kendő- és aláfrásbörzé;e. Jellem
zésül bizonyára elég annyi, hogy ott szo
cialista brigádjelvényért -rMg dollárokat ú 
ígértek. Az is biztos, hogy amíg élek, any
nyi autogrammot soha, sehol nem kérnek 
majd tőlem, mint ott kértek a fiatalok. Am 
ugyanilyen biztosan állíthatom, hogy sehol 
másutt nem fogok olyan szívesen kézjegyet 
osztogatni, mint Berlinben, ezen a kedves 
hangulatú börzén tettem. 

Folytathatnám még hosszan az élmén�
ket, de tudom, hogy egy újságnyi vallomás
sal is csak annak töredékéről számolhatnék 
be, amit a X. Világifjúsági- és Diáktalálko
mn átéltem. Hadd fejezzem hát be íráso
mat egy nagyon személyes jellegű gondo
lattal : 

Tíz éve· dolgozom függetlenített funkcio
náriusként az ifjúsági mozgalomban, s már 
többször közreműködtem a világifjúsági ta
lálkozók hazai előkészítésében is. VIT-en 
az�mban most, először vettem rewt. tgy 
mar tudom, meggyőződéssel vailom, hogy 
egy ifjúsági vezető ettől magasabb kitünte
tést, ennél magasabb megtiszteltetést és 
ennél szebb politikai feladatot nem kaphat, 
mmt a fesztiváiJon való részvétel 

_Eletem és mozgalmi munkám legszebb 
kilenc napja volt a X. Világifjúsági- és 
DiáktaláLkozó, Berlinben. 

Imre Imre, 

a vasntasszakszervezet 
ifj. bizo,tságána.k llt.kára 
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Kiszolgált gőzösök között 
Az angyal.földi Hét ház ég a 

Tizenhárom ház környéke egy
kor „félelmetes" perifériája 
volt a fővárosnak. Ma viszont 
annak szerves része: élénk 
munkásnegyed. Ahogy ezt a 
változást ér.:ookeli a szem, 
ugyanúgy azt is észreveszi, 
hogy a szomszédos Vizafogó 
álloi.�áson, a Duna-part hires 
vasúti, !kereskedelmi gócpont
ján ma már csak pislákol az 
élet. 

Gép temető 
A környező üzemek és vál

la�atok iparvágányait belepte a 

gaz. új szelek fújn,ak ... Több
ségében a TEFU szolgálja ki 
a telepeket, vagy az összevo
nás következtében Budapest
Angyalföldi állomás Díesel-tar
talékmozdonya végzi el itt is 
a munkát. A szolgálati helyisé
gek falain kívül mállik a vako
lat, s a síneket vastag rozsda 
fedL Mozdulatlan, kiszolgált 
megvénült gőzmozdonyoknak 
nyújtanak utolsó szálláshelyet 
az állomás vágányai. 

Különös gondolatokat éb
reszt a géptemető, ez a fegye).. 
mezett f<;lrorakozás, ez a tü
relmes varakozás a megsem-

ÜNN!ElPNAPOr� 
a színfalak mögött 

A színpad hátter_e _a kéklő ég, két templomtoronnyal, 
s egy szomorufuzzel. A Budai Parkszínpad sárga 

padsorai teljesen megteltek. Igaz - augusztus 20. lé
vén -, a belépés díjtalan volt; de a közönséget nem 
az ingyenesség, hanem a jónak ígérkező program von
zotta. A műsor fél négykor kezdődött, amikor már ép
pen felhósödött, s könnyű szellő enyhítette a kánikulai 
hőséget. 

De mi történik a színfalak mögött? 
A Törekvés táncegyüttes tagjai már beöltöztek. A 

legények csizmában, sújtásos nadrágban - s egyelőre 
félmeztelenül - téblábolnak, várják a kezdést. A lá
nyok szépít.keznek. Közben megérkezik Tamási Eszter, a 
tv népszerű bemondónője, horgolt, fehér nadrágkosz
tümben. A színfal mögött üldögélve Manninoer Miklós

sal, az együttes művészeti vezetőjével beszélik a mű
sorszámokat, néhány sort papírra vetnek. Aztán Tamási 
Eszter az égre veti a szemét - ismétli, tanulja szöve-
gét, 1r ·nt egy kisdiák. Utána papír nélkül, szokott 
szép mosolyával konferálja: 

' 

- Végvári-Manninger „Gyórtelki maguar verbun
kosát" adja elő a Vasutasok Szakszervezetének tánc
együttese. 

Bojtor Imre, Boross Jolán, Domahidi László, Győri 
Márta énekszámai között mindit1 Topják a táncot 
eqyüttesünk tagjai. A juta.lom: dörgő tapsvihar. Hét 
lány lejti az üveqestáncot. 

,.Mi a titka. hogy nem esik le?" - kérdezem, ami
kor kiszaladnak a színpadról. 

- Semmi. Csak egyenes tartás kell hozzá. Nincs 
benne semmi trükk. 

S hogy mi van az üregben? Sajnos, csak színes 
víz - mondják. Aztán jön a. két csikós. na.gy kariká
sokkal, csattoqtatiák istenesen. Olyan szépen, olyan 
méltósággal járják. hoqy a szemét le nem t•eheti róluk 
az ember. S annyi bájt, annyi kedui•ssé9Pt, kecses.•é
pet is ritkán látni a tancban, ?l'.1-W-"Amíkor -S.rabó László 
és Z!l'qri Lenke a forgatást járja. 

Közben a többiek 1>icit széthú2:zák a színfal függö
"'teit, s agaódi•a fiayeHk a közönséget �·agy örömmel 
nézik társaik tcincát. de ••an, ak; maM is ug,1anazokat 
a tánclénéseket teszi a kuH••zák mögött. amelyeket 
a szin1Jadon láthat a közönség. 

Mindez. ha iól .sejtem, az iz'!alom más-más rálfaja. 
lznulnak a kö�ös sil,erP•t. M•�nen fell•.,.,�, - m :irnariíg 
Pléq nyak•an lé1J11Pk fel szerte az országban - druk• 
kal, fes�;;its-'qqPl jár. 

A XI. kPri;l0t nlkn+má1111 naui iir>nepséq,;n az 
en11;1ttes meq,órdem0lt sikert aratott. 1\1i"d a nuolc szá
muk - a mfsor fém1pnr>+ja.i - kitűnő rnlt. Akik lát
ták, mén S"'•ldg P'Tllenetik: 

- A 1·é"""- elkf'>:doft uqya" s�e,r,Prl·"lni az esó, de 
nem bírtuk otthagyni, olyan szépen ;árták. -P-

Uveges tánc. Ezt azonban most nem magyarok, hanem NDK
�eli vasutas fiatalok járják Schwerlnben. Vala.mennyien a 
tennállás-1,nak 25. évfordulóját augusztus 4-én ünnepelt Theo-

clor Jíörner Együttes tagja.i. 

misülésre. Egyik-másik derék 
gőzmozdony balesetben rok
kant meg végleg. Erről az 
összenyomott orr-részek, hor
padt kazánok és tolattyúházak, 
ilyen-olyan sérülések tanús
kodnak. A legtöbb masina 
azonban azért jutott ide, mert 
elkopott. kiöregedett, s a 
megváltozott körülmények 
folytán többé már n-em volt 
szükség a javításukra. Az új, 
a ma vasútjának büszke vil
lany- és Diesel-gépei szorítot
ták ki öket tisztükból. A már 
megtette kötelességét, a mór 
mehet! 

Serfőző Dénessel. a budapes
ti vasútigazgatóság gózmoz
donyügyes előadójával járunk 
a hosszú, csendes gépsorok kö
zött. 

Megannyi ismerős . .. 

Műszaki emlék 
Itt a 242--001-es. Az első 

áramvonalas gyorsvonati gőz
mozdony. Az adatait tartalma
zó t.ábláról semmi sem olvas
ható le. Mindent takar az idő, 
a vaskoo olajréteg, a rozsda. 
Az oldalán függő másik tábla 
viszont feledteti a szomorú va
lóságot: ,,Műszaki emlék. A 

Közlekedési Múzeum tulajdo
na. Alkatrészeket nem szd!Ja.d 
leszerelni róla." 

Védelmet kapott, kiváltsá
gos lett aki holtan is él, és -
kJ tudja. meddig ... ? - mesél 
maJd a holnapnak, a tegnap
ról. 

Egyébként hat géptípusra je
lentette be igenyét a múzeum. 
Egy-egy 242-es, 303-as, 302-es, 
442-es, 342-es és egy 328-as 
sorozatú gépre. Ezek a helyre
állítás ut.án múzeumi tárgy
ként visszalcerülnek a

r

ra a 

vonalra, ahol közlekedtek, és 
annak egyik állomásán lesz
nek kiállítva. 

A 328-as gépból is !állható 
néhány. Itt-ott még olvasható, 
hogy „Készült a Magyar Alla
mi Gépgyárban''. Nem erős, de 
fürge, egy kicsit valahogy 
tiszteletet parancsoló vaspari
pák voltak. Talán csak azért. 
mert nem ám akármi1yen ve
zfrek ,,sar,kantyúzhatták" őket. 

Ritka példánya a ron.csteme
tónek a 303--002-es. Ezt a tl
pust megk&s\·e. negyedszázad• 
dal ezelőtt hívták életre, amJ
kor már egyre több teret kö
veteltek vasútunkon a Diesel
és a villanygépek. De nem is 
sikerültek jól ezek a 303-asok. 
Hosszú „lábukkal'' agyonta
posták, üzemveszélyessé tették 
a váltó'rnt. Mindössze 3 dara
bot gyártottak belőlük. 

A 302-fü0-es a múlt száza<! 
a Déli vasút, az osztrák ipa: 
emlékeként ikap majd helyet 
valahol. 

Az idő mindjobban feledte
ti a 326, a 275, a 324, a 325, a 
410 és az 520-a.sokat, meg a 
többieket is. Gyömbér, N11aló
ka, Illés, Kappan, Bivaly stb 
- kJ emlékszik még reájuk? 
ez volt a becenevük. 

Átveszi a KAV ! 
Az itt sorsára váró 324-

1534-es ugyancsak régi isme
rősnek túni:k az idősebb vasu
tasok szemében. So-kat kw;z
ködött az erejét meghaladó 
emelkedőkkel, fogadta némán 
a v&rössapkás forgalmisták 
tisztelgését, vagy mozgott fe
gyelmezetten a jelzőzászlók 
lengetésére. A 275-ösök is év
tizedeken át a mellékvonalak 
százezres személy- és a döcö
gő vegyesvonatok sokezerton
nás teherforgalmát bonyolí
tották le. Itt ácsorognak to
vá,bbá az Egyesült Allamok
ban készült, a mi szemünk
nek cseppet sem szép, zörög
ve, csatt-0.�a járó, de a háború 
lltán nagy segitséget nyújtó 
411-es sorozatú, fö!eg a teher
forgalomban használt gépek és 
a mokány 375-ösök, amelyek 
,,testvérei" még dolgoznak, né
hány mellékvonalon. 

Valahányból már �en ki
aludt a tűz de az.ért egyesek 
közülük még reméLhetnek. 
Nem így az az 59 darab, ame
lyet az elmúlt évben már át 
is adtak a Kohászati Alap
anyagellátó Vállalatnak. Ezek
ből harmincat eddig szétsze
reltek. A hátralevő 29 gép sor
sa is meg van pecsételve. 

Hamarosan elnyeli őket is 
az ,,ipari m�ta.morfózis" ...• 

Gergely József 
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Az idei nyáron zajlott le 

MINDEN IDŐK LEGNAGYOBB TURISTAFORGALMA 
A „roham" ellenére sem volt fennakadás 

a fővárosi pályaudvarokon 

Munkában a Rapid 10. típusú takarítógép a Keleti pálya.ud
varon 

. A nagy nyári „népvándor
lru." próbára teszi a vasutat: a. 
t11;;·isták zöme vonaton utazik 
úticéljához. Pontos statisz.ti
ka készül havonta arról, 
hogy mennyivel több az 
utasok száma ilyenkor, de az 
állomásokon is jól lehet 
ér.7,ékelni a ,,nyári csúcsot". 

A Nyugati pályaudvaron 
például egy „erős napon" 180-
200 ezer utas fordul meg. Nap

jában 180 vonat fut ki innen, 
s nem is biztos, hogy egyik.
másik nem zsúfolt. Mégis, az 
idén sokk.az jobban sikerült 
lebonyolítani a nyári csúcsfor
oaZmat, mint eddig bármikor. 

Naponta 200 OOO utas a Nyugatiban 
Palla Béla állomásfónök-oe- ötlik az embernek nmány 

lyettes minderről így véleke- ,,apróság", amelynek nin.c.s 
dik: ugyan túl nagy jelentősége, de 

- Mondhatni., egys2Je1Te je
lentkezett a csúcsforgalom, 
miután megszüntett.ék az cn:
szágok köz.ötti utazási korláto-
2'Jásokat. Valósággal megroha
moztak bennünket. De ez nem 
ért minket váratlanul, jóelóre 
külön intézkedési tervet készí
tettünk, a társszolgálati ágak
kal közösen. Az északról délre 
irányuló nem:retközi forgalom
ban sem volt keveredés, mint 
régebben, mert az egyik vonat 
most Constancába, a másik 
Várnába közlekedett, s tud
tunk elegendő kocsit biztosíta
ni hozzá. A Balt-Orient Ex
pressz is maximális tengely
szám.maJ közlekedett. 

mégiscsak említést éroemel
nek. Először is: a csarnok!b.a 
belépve, jobb oldalon ott egy 
tábla: a pályeu.dvar alaprajza.. 
Az idegeneknek nagyon sokat 
segíthet a tájékozódásban, el
igazodásban. Sok helyütt füg
gesztettek ki „Felhívást" ame
lyen kérik az utasokat, hogy 
elővételben váltsanak jegyet. 

Aztán a kofferkulik. Nem
rég kaptak 40 darabot, majd 
augusztus 20. előtt megint 60-
at. Máris nagyon kö:zikedvel
tek - nem.csak azért mert 
használatuk díjtalan -, s iga
zán jó szolgálatot tesznek az 
utasoknak. (Sokan nem szere
tik, hogy a hordárokra bízzák 
holmijukat. Mások viszont, fő
képp az id&ebbek, a hordárok 
hívei.) A pálya.udvar tíz hor
dára és száz kofferkulija moot 
teljes egészében megoldja e 
csomagszállítás gondjait. 

Végül még egy igazi újdon• 
sá.g: a cipőtisztító automata. 
,,Kétforintoosal 2 percig mű
ködik" - a felirat szerint. 
Alig egy het<., hogy kiraktálk 
őket - két darabot kapott a 
Nyugati - s a csarnok első 
vágányánál levőnél, már ott a 
papírszeletre írt irónikus meg
jegyzés: ,,Nem múködik. ócs
ka!" A kedves utas, aki ezt 

tottuk tová'bb. Természetesen 
a jó eredmények eléréséhez az 
egész csomópont összehangolt, 
lelkes munkájára volt szükség. 
A társszolgálati ágak kitettek 
1!l-(l,gukért. 

- JeLlemoo, a tur.istafcn:ga
lom növekedésére, hogy most 
júliusban 800 ezer forinttal 
több volt a bevételünk a nem
zetközi utasforgalomban, mint 
tavaly ilyenkor. ötven száza
lékkal nőtt a Keleti,be érkező 
tuTisták száma. Rohamosan nő 
a belföldi forgalom is. Pénte
ken utaznak a legtöoben. 
Ilyen:kor mindenütt megerősít
jük a szo).gál.atot, 22 I)énztárt 
tartunk nyitva, hogy ne kell
jen sokáig sorba állni. Az elő
vétel aránya ugyan folyton nő, 
de még most is csak 15-18 
százalékos. 

- Az augusztus 20-i hálram
napos ünnepre minden épkéz
láb embert „csatasorba állí
tottunk", s a vasutasok fá
radságot nem ismerve - az 
előre ehl<.észített intézkedési 
tervnek megfelelően -, ki
túnően ellátták fel.adatukat. 
Megértik, hogy mi vagyu:nk 
az utasokért, s időnként em
berfelettinek látszó dolgokat 
kell megoldani. Természete
sen, eközben a szabadságolási 
ütemterv szerint folyik a dol
gozók üdültetése. Szóval, nem 
volt könnyű a zökkenőmen
tes.séget biztosítani. 

Augusztus 17-én például 
11-18 óra között csak Mis
kolc irányába 14 VOlllat Indult 
a Keletiből. A „Tokaj" és a 
,.Lillafüred" expressz mentesí
tésére is külön szerelvényt 
kellett belállítani. Mutatja a 
fejlődést, a be!yjegyek száma 
is. Tavaly júliusban 89 960, 
most júliusban már 147 e:rer 
helyjegy kelt el. 

- A mú!t évben ellGészüU 
új ruhatár már szűknek bizo
nyult, s most fel k.ell készül
nünk bővítésé1'e, iLletve az au
tomata megőrzök számána.Jc 
növelésé1'e. Kevésnek látszik 11 
koff ·kuli is, pedig 130 daTaib 
van belőliLk. Olyan közszere.. 
tetnek örvend=Elk. hogy nem 
is hittük volna. Persze, elég 
sok baj is van a visszaszá11í-
tásukkal, sokan szanaS?kt 
hagyják, külön embereket 
kellett beállítanunk az ö&sze
gyújtésükre. 

Nagyon népszerű lett az 
autós vonat. Júniusban heten
ként egyszer közlekedett 
Drezda és Budapest között, 
júliusban hetenként három
szor, s szeptember 11-29. kö
zött ismét heti egy alkalom
mal fordul. Eddig 600 autó ér
kezett így, s az ötszázadik s:re
mélygépkocsi é!Ppen augusztus 
18-án indult vissza Drezdába. 
Ennek a kocsinak a tulajdo
nosát egy kis ünnepség kere
tében meg is jutalmazták. 
Most tárgyalások folynak ar
ról, hogy jövőre a hét hat nap
ján közlekedjenek a speciális 
vonatok. Az NSZK-ban is fel
figyeltek rá, S?.erefnék, ha 
Frankfurtból is ugyanígy szál
líthatnák a gépkocsikat a tű
ristálk. 

P. J. 

- Másik fő nehé2ségünlk a 
Dunakanyar volt a múltban. 
Most több vonatot indítottunk 
mint tavaly, s Rákospalotáról 
.i6 van két mentesítő szerel
vény. Újszerű dolog: szombat 
Teggel iS több vonat megy e 
Dunekanyarba, nemcsak va
sárnap. Igyekszünk tehát al
kalmazkodni az igényekhez, a 
szabad szombatakhoz, illetve 
az ünnepekhez. Reggel 5-8 
óra között szinte negyedórán
ként indulnak a „vikendvona
tok". A visszaszállitás ugyan
így, rugalmasan történik. A 
menetrendet is tartani tudtuk. 
Mindez annak köszönhető, 
hogy az igazgatóság részéról 
szintén körültekintően meg 
volt szervezve a dolog, más
részt itt is mindeniki tudta, 
hogy mi a feladata. Ha kellett, 
8-10 tisztviselő karszalaggal 
állt a kapuban, hogy segítsen, 
tanácsadással swlgáljon, s ha 
kellett, minden pénztáT nyitva 
volt. Sajnos, a jegyelővétel 
aránya még most is csak 
15-20 százalék körül jár. 

odakanyarintotta, nyilván tud- ------------

A pályaudvaron szemébe 

ja, hogy az automata űj, s 
csak azért nem működik, mert 
egy másik utas elrontotta. A 

szakszerűtlen használattal. 
úgy látszik, ezt is meg kell 
swkni, mint minden újat. Egy
kor az automata csomagmeg
őrzők fele volt rossz - most 
már csak elvétve fordul elő. 
hogy egyik-másikat elronta
nák. 

A zavartalan, kultuTált nyá-
ri utazáshoz az utasnek is 
kulturáitnak kell lenni.e. 

Gyorsan népszerű lett az autós vonat 
A Keleti pályaudvaron na

pontta 216 vonat érkezik vagy 
indul. Közülük 50 nemzetközi, 
12 pedig belföldi gyorsvonat. 
Az utasok száma eléri a 150-
170 ezret. A nagy nyári forga
lom már június 3-á.n, a me
netrend változásakor megkez
dődött, s még koránt sem ért 
véget. 

óvári János állomásfónák
helye\tes elmondta: 

- Sikerült elérnünk, hogy a 
vonetok a csúcsidőben iS me
net1'end szerint közlekedjenek. 
Ma például 98,9 százalékra tel
jelsítettük a menetrendszerú
séget. De az �ész szewnra is 
érvényes a 98,9 százalék. A 
nemzetközi vonat.ok csatlakoz
tatása is jó volt: a késve érke
zőket - tartózkodási idejük 
csökkentlsével , időben, 
vagy minimális késéssel i.ndí-

NÉVADÖJUK: 

a bátor 

távírás• 
Dombóvár állomáson már 

évekkel ezelőtt szocialista bri
gádba tömörültek az admi
nisztratív dolgazők. Legutóbb 
ezüst jelvényt kaptak. Csak 
épp nevük nem volt. Ezért a 
közelmúltban kis ,,névadó 
ünnepségre" jöttek össze. 

Takács József bri.gá.dvezetó 
javasolta, hogy vegyék fel 
Udvari Vince nevét.. A Ta
nácsköztársaság idején Udva
ri Vince távírász szolgálatot 
teljesített Dombováron, s tag
ja volt a megyei diTekt6rium
nak is. A fehérterror áldozata 
lett: Tamásiba hurcoltálk, s ott 
kivégezték. 

A brigád tagjai példaképük
nek tekintik névadójukat, aki 
bátran küzdött, s mindvégtg 
hú maradt a szocialista esz
mékhez. 
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Ki-ki elől,/, a saját J,áza előtt söpörjön 
A vasutasszakszervezet 

munkavédelmi felügyelői és a 
MAV-vezérigazgatóság munka
védelmi szervezetének főelő
adói az elmúlt két hónapban 
több állomásfőnökségnél tar
tottak ellenőrzést. Az ebben 
részt vevők azzal az igényes
séggel vizsgálták a szolgálati 
főnökségek munkavédelmi 
irányító, ellenőrző és oktató 
tevékenységét, mint azt ko
rábban az ügyészi szervek tet
ték. Az ellenőrzés egyébként a 
vasutasszakszervezet központi 

vezetőségének, illetve elnöksé
gének a jelenlegi tervidőszak
ra szóló munkatervében meg
határozott és a szakszervezeti 
apparátus feladatává tett eddi
gi munka következetes folyta
tását is jelentette. 

Az ellenőrzéseknek - a cél
irányos vizsgálatokon túlme
nően - olyan célja is volt, 
hogy segítséget adjon a vo-
natkozó vezérigazgató-helyet
tesi rendelkezés alapján újon
nan beáll!tott munkavédelmi 
ügyintézők munkájához. 

A vezető könetlen felelőssége 
A vizsgálat tapasztalatai bi

zonyítják, hogy a munkavéde
lemmel való mindennapos, 
tervszerű foglalkozás még nem 
éri el a törvényben előírt és 
jogosan elvárható színvonalat, 
vagyis nem vált minden szol
gála« vezető munkájának 
szerves részévé. Mind a vizsgá
latok közben támadt vitákban, 
mind a végső értékelések so
rán tükröződött, hogy néhol 
még hfán11zik a termelés és a 
munkavédelem szoros egysé
gének megteremtéséért érzett 
"�etái felelősség. Több hetven 
előfordult, ho� a szolgálati 
főnökök a feltárt mulasztások 
okait inkább a saját munka• 
védelmi ügyintézőjük, eseten
ként az Irányító felsőbb szer• 
vek munkájának fogyatékossá
gaira, vagy a szabályozások 
elégtelenségére. mintsem a sa• 
ját irányító, ellenőrző munká
juk gyengeségére vezették 
vissza. Mintha nem akarnának 
a saját házuk előtt seperni • • •  

A szolttálati főnökségek ve
zetői által tett észrevételek, 
megje,zyzések nyomán szüksé• 
gesnek látszik, hogy a felme• 
Tillt vitás kérdéseket nyilvá
nosan is tisztázzuk, és az ezek• 
kel kapcsolatos szabályokat is• 
mertessük. 

Szinte általános Jelenség, 
hogy a bekövetkezett balesetek 
vizsgálatát késedelmesen kez
dik meg, 111etve fejezik be. 
Rákosrendező állomáson pél
dául az idén bekövetkezett va• 
lamennyi balesetet, azok köz
vetlen okait csak 1-3 hónap 
elteltével vizsgálták ki. A 
3/1967. számú SZOT-szabály• 
zat és az ennek végrehajtdsá.ra 
készített Vasúti Munkavédel
mi Szabályzat 9. számú mel
léklete ezt nem engedi meg. 

A mulasztást a szolgálati fő
nökség vezetője „sokoldalúan" 
próbálta indokolni. Hivatkozott 
a volt munkavédelmi ügyinté
ző hosszan tartó betegségére, 
Iétszámhiányra, a jegyzőköny
vezés nehézségeire stb. Az 
egésznek mégiscsak az volt a 
lényege, hogy nem volt mun
kavédelmi ügyintéző. 

Való igaz, hogy a felhozott 
indokok mind hozzájárultak a 
balesetek késedelmes vizsgá-

latához. A balesetek bejelen
tése, nyilvántartásba vétele és 
a kivizsgálási kötelezettség 
azonban csak közvetve terheli 
a munkavédelmi ügyintézőt. 
Az említett szabályzat ugyanis 
a közvetlen felelősséget a szol• 
gálati főnökség vezetőjére há
rítja, amint az ezzel kaocso
latos ténykedés Is közvetlenül 
az ő feladatai közé sorolja. 
Figyelembe véve a nem várt 
akadályokat és azt, hogy az 
intézkedés joga mindenkor a 
szolgálati főnök kezében van, 
a vizsgálat késedelme nem in• 
dokolható. A felel6sség súlya 
teljes egészében a szolgálati 
főnökség vezet6jét terheli. 

Megbízásos alapon ? 

Egyes főnökségeknél előfor
dult az is, hogy a balesetek 
késői kivizsgálásának okaként 
a szakszervezeti bizottság tár• 
sadalml munkavédelmi fel• 
ü:gyelőjének szolgálati elfog. 
laltságát Jelölték meg. Mint 
mondották : ,.ezek a felügyelők 
a balesetek vizsgálata miatt 
nem hagyhatják abba az ál
landó jelenlétet követelő mun
kájukat, hiszen társadalmi el
foglaltságuk mellett forgalmi 
szolgálattevői munkakört töl• 
tenek be, vagy utazó szolgála• 
tot teljesítenek." Ezzel szem
ben nem lehet probléma 
ugyanez a munkavédelmi 
ügyintézők esetében, mert a 
118 90611972. 3. A. számú ren
delet Vh. Ut. 5. §. értelmében 
nem állítható be nem függet
lenített munkavédelmi ügyin
tézőnek az a dolgozó, aki 
olyan feladatot lát el, hogy 
munkakörében az ő állandó je• 
lenléte szükséges {például for• 
galmi szolgálattevő, mozdony
vezető, vonatvezető stb.). Ezek 
az ügyintézők - mint köztu
dott - a szolgálati főnök meg
bízása alapján látják el tevé
kenységüket. 

Lássuk ezek után, hogy a 
szakszervezeti bizottságok 
társadalmi munkavédelmi fel
ügyelőinek esetében mi is a 
helyzet. 

Először is: ők választás út
ján tesznek eleget megtiszte-

Múzeumban 
Hosszabb ideig leveleket. Akkori• 

nyitva tartó kiállí- ban ilyen „útile
tás kezdődött a vél" nélkül nem 
Közleked.ési Mú- volt tanácsos még 
zeum különterme- nagyobb, városon 
ben. Ritkaságnak kívüli sétát sem 
számító régi tér- tenni. Az okmány
képek, metszetek, ban a hatóság 
tervrajzok, híres részletesen, ponto
emberek kéziratai san megjelölte azt 
és más dokumen- az irányt, ahol a 
tumok vonják ma- martalócok és kó
gukra a látogatók bor szegénylegé
érdeklődését. nyek támadásaitól 

Látható például kevésbé kellett 
az 1802-ben ké· tartani, illetve ahol 
szült Atlas Hun- az útmenti hatósá• 
garicus (magyar gok kellő támoga
térkép), a KRESZ tást biztosítottak 
1871-beli őse, az utasnak. 
amely már óva in- Felkeltik a fi
tette a járműveze- gyelmet az �!7,3• 
tőket a gycn-shaj- ban kelt kozuti 
tá.stól. A múlt szá- közlekedési ren�e

zad B0-as éveiben letek, valamint 

ártott vi!lamo- más okmányok és 
gy képek a szekér-
sokat , 

szi�te 
posta és a lóvasút 

ugyanupy csoda!- korából. Vagy ta• 
hatjuk, mint a lán még érdeke
hosszabb gyalog- sebbek a repülés 
utakra 1838-ban kezd-etooek emlé-
kibocsá.tott úti- kei? 

Itt van továbbá 
az a díszes ok• 
má.ny, amely sze• 
rínt Fiume városa 
Baross Gábort 
díszpolgárrá. fo· 
go.dta. Betekinthet 
a lá,togató Kossuth 
és Széchenyi leve
lezésébe, ami azért 
is megragadó, mert 
a Lánchíd építése 
ügyében fejtették 
ki álláspont;tukat. 
Azt is megtudjuk 
a százesztendős 
vagy annál is ré• 
gibb menetTendek
ból, hogy például 
a Pestről 6 óra 25 
perckor induló 
utas 21 óra 56-kor 
érkezett meg Kas• 
sá?"a. 

S nem kevésbé 
érdekes, hogy a 
vasutasok akkori
ban csákót és réz
veretű kardot vi· 
seltek • . •  

(gergely) 

lő feladatuknak. Az említett 
szabályzat lehetőséget ad a 
szakszervezeti bizottságnak ah
hoz, hogy a munkavédelmi bi
zottság választott tagjai közül 
azt a személyt bízza meg a 
balesetek vizsgálatával, a1cit 
ennek ellátásdra alkalmasnak 
talál. Ebből már le is vonhat
juk a helyes következtetést: 
ez esetben sem lehet indokot 
felhozni a balesetek késedel
des vizsgálatára. 

Első a biztonság ! 

Az állomáson tartott ellenőr
zések során számos helyen ta
pasztaltuk, hogy a tolató csa
patok (tartalékok) lényegesen 
kevesebb létszámmal végzik 
a kocsirendezői munkát, mint 
amennyi a létszámmegszabás
ban meg van határozva. En
nek okai a betegségekre, a 
szabadságolásra, a létszám
hiányra stb. vezethetők vissza. 
Ez bizonyos körülmények kö
zött el is fogadható. Az már 
viszont kevésbé magyarázha
tó. hogy egyes helyeken az 
állomás �•égrehaJtá.si utas!· 
tásában miért nincs megha
tározva a munkamt!veletek el
végzésének módja. Már pedig 
az F. 2-es Forgalmi Utasítás, 
a SZOT 6.11967. számú szabály
zata és a Vasúti Munkavédel• 
mi Szabályzat ennek rögzíté
sét a szolgálati főnökség ha
táskörébe utalja. 

Az ABEO előírásai szerint 
Is „a vezető minden munká
hoz annyi dolgozót köteles 
biztositani, amennyit a munka 
biztonsdgos végzése megköve
tel." 

Tévedés ne essék! Nem ar
ról van szó, hogy a szakszer
vezet munkavédelmi felügye
lői, vagy a vasút munkavédel
mi szervezetének főelőadói 
nem látják be és nem méltá
nyolják a szolgálati főnöksé
gek nehézségeit. Jól tudják 
ők is - hiszen minden nap 
bárhol előfordulhat, - hogy 
a szükséges létszám nem -áll 
rendelkezésre. Azt azonban 
sem a munkavédelmi felügye
lőnek, sem a vasúti munka
védelmi szervezet dolgozóinak 
nincs joguk tudomásul t:enni, 
hogy a szolgálati főnökségek 
egyéb szerrezési intézkedések
kel ne gondoskodjanak a 
munka biztonságos végzésé
nek feltételeiről. Példák so
kaságával igazolható, hogy a 
munkaszervezés hiánya mi• 
lyen súlyos balesetekhez ve• 
zetett. 

Eltérés a rendszabálytól 

A 6/1967. számú SZOT-sza• 
bályzat lehetőséget biztosít a1 
óvórends:zabályoktól való el• 
térés bevezetésére. de egyben 
kimondja azt is, hogy az el• 
térést milyen módon lehet 
eszközölni. Erre vonatkozóan 
a Vasúti Munkavédelmi Sza
bályzat szintén részletes elő
írást tartalmaz. Kocsirende• 
zói munkát Ls lehet tehát a 
szükségesnél kevesebb lét
számmal végezni, legfeljebb 
ilyen esetekben a kocsikat 
álló helyzetben kell összekap
csolni, illetve szétakasztanl. 

Ha pedig a munka végzését 
kellőképpen nem szabályoz
zák, akkor nyilvánvaló, hogy 
ezt a munkavédelmi fe!ügye
lók és a munkavédelmi szer-
1:ezet dolgozói a főnökségek 
vezetőitől számon kérik. 

A válaszok a számonkérés
nél sokszor meglepőek. !gy 
volt ez Székesfehérvár ál
lomáson Is. Amikor szóvá 
tettük a szabályozás elégte
lenségét, a válasz készen volt: 
„Mondják el kifogásaikat 
azoknak is, akik a végrehaj
tási utasítást felülvizsgáljdk 
és jóvdhagy;ák . • •  " 

Ez is nézőpont kérdése. El
hangzottak különben olyan 
észrevételek is - nem egy 
helyen -, amelyek az ellen
orzo szervek munkájának 
fogyatékosságait bírálták és -
nem ok nélkül. De erről majd 
a következő cikkünkben szó
lunk. 

Takács József 
munkavédelmi felüg.yelő 
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Ötven éve történt 

Két napig álltak a vonatok 
A Friss Újság címoldalán 

1923. augusztus 3-án kö
zölt szenzációt harsányan ki• 
áltozták a rikkancsok a pesti 
utcákon : 

,.Orszdgszerte leálltak a vo
natok . . .  1 Sztrájkba léptek a 
mozdonyvezetők/ 1 Harminc 
sztrájkvezért letartóztattak/ 
A kormány kihirdette a sta
táriumot . . .  /" 

Szomorú idők jártak akkor
tájt. 

A vesztett háború . . .  a Ta
nácsköztársaság leverése . . .  
A rohamosan növekvő inflá
ció . . •  

Az iparban dolgozók. a 
munkabérből élők körében 
mindennapos jelenség volt a 
gyűlésezés, a bérkövetelés, a 
nyugtalanság. A kormány 
több erőt, figyelmet fordított 
a tőkések, földbirtokosok ér
dekeit védő revíziós törekvé
sekre, mint a gazdasági stag
nációból kivezető út keresésé
re. 

1923-ban több mint ötszáz 
bérmozgalom, sztrájk zajlott 
le az országban. A szélsőjobb
oldal és az odatartozó társa
dalmi szervezetek - az ural
kodó osztály érdekeivel meg
egyezően - a kispolgárság
ban, elsősorban a közalkal
mazottak szélesebb rétegeiben 

pályaudvarokról már nem in
dultak ki vonatok. 

Czingel Gyula mozdony
vezető a sztrájk kitörésé
nek percében, 16 órakor, lejárt 
mozdonyával a 236. számú vo
natról, s beállt az akkor még 
meglévő Nyugati pályaudva
ri fűtőházba. Ugyanezt tette 
Omeisz Béla ceglédi mozdony
vezető, akinek éppen a 736-os 
számú vonatot kellett volna 
továbbítania. Példájukat má
sok is követték. 

A kormány elckor már 
gyorsan cselekedett. De mit? 

A Közlekedési Múzeumban 
eredetiben olvasható a tele
fontávirat : ,, . . .  Utasítsa a 

külszolgálati főnökséget, első
sorban a fűtő1uízfónökségeket, 
hogy azokat a közegeket, akik 
a szolgálatot megtaaad1ák, 
azomial függesszék fel á!!á
sukból. A kedvezményes je
gyeket vonják be, és őket a 
szolgálati helyeken meg ne 
tíirjék -. Kelt 1923. augusztus 
hó. 2-án 18 órakor. - Alá
irás: Kelety-224. F/1." 

(Melles le� megjegyezzük, 
hogy 1920-tól 1927-ig komját
szegi Kelety Dénes volt a 
MÁV elnöke.) 

A pályaudt,arokat megszáll
ta a rendőrség, s a kormány 

kihirdette a statdriumot. 
Augusztus 2-ről 3-ra virra• 
dóan több bizalmit és számta
lan mozdonyvezetőt, fűtőt le
tartóztattak. A Mozdonyveze
tők Otthonát bezárták, a szö
vetséget feloszlatták, és csak 
jóval később próbálták a von-
tatásiakat kisebb-nagyobb 
sikerrel a kormánybarát 
KANSZ-ba tömöríteni. A dur
va erőszak azonban soha nem 
békélt meg a .,föbúnösökkel". 
A Szolgálati és Illetménysza
bályzat 67.§-a értelmében el

bocsdtás volt a legenyhébb 
büntetésük . . .  

A sztrájk mindössze 48 
óráig tartott. Bár a Népsza· 
va „Csak a mozdony állt meg" 
című cikkében tisztességge 
kiállt a sztrájk mellett, meg
pecsételte az események to
vábbi sorsát, hogy a szoc:ál• 
demokrata Peidl Gyula ér 
több „mozgalmi" irányzat 
vezére elszigetelte magát a 
Pirtén tektől. 
M i azonban ma Is tiszte· 

lettel emlékezünk a bá
tor, csupán létükért - és ta
lán már utódaikért Is tuda
tosan, de - sajátos körülmé• 
nyek között küzdő vasutasok
ra. 

G. J. 

keresték szövetségeselket;•--------------------------

minduntalan azon mesterked
ve, hogy mindent túró, pa
rancsszóra mozgatható tömeg
gé formálják, gyúrják őket Az 
ilyen körökben eléggé elter
jedt nézet szerint ebbe a ré
tegbe sorolták be a vasuta
sokat is. 

Ennek ellenére: a Mozdony
�·ezetók Ors:::ágos Szöcetsége, 
valamint a Vasúti Mozdony
fütók és Vontatási Munkások 
Országos Otthona részletes 
összeállítást készített a vonta
tási dolgozók már-már türhe
tetlen helyzetéről, s kérelmük
kel együtt benyújtották azt a 
MA V Igazgatósághoz. (Ma: 
Vasúti Főosztály.) 

A kérelemre semmiféle vá
lasz nem készült, ám a szö
vetség harcias vezetősége nem 
nyugodott bele a hallgatásba, 
s egy még keményebb memo
randumot küldött a kereske
delemügyi miniszterhez. (A 
vasút akkor az ő tárcájához 
tartozott.) A vontatásiak eb
ben már nemcsak béremelést 
követeltek, hanem sok más 
méltánytalanság megszűnteté• 
sét is. 

Elutasítás nem történt, de 
határozott ln tézkedést sem 
igért a minisztérium. 

5 arkady Sándor, a szövet
ség elnöke az egyik gyí!

lésen így nyilatkozott : 
- Kérésünk süket fülekre 

talált, pedig ualahányan tud
juk. hogy jogunk t.-an megél
hetést követelni. Maholnap 
külföldön is híre terjed an
nak, hogy a közalkalmazottak 
munkaképessége megszűnt az 
éhségtől . • •  Jobb azonban, ha 
férfiasan kimondjuk azt is, 
hogy megélhetést követelünk, 
s ha nem teljesltik, akkor 
sztrájkolunk • • •  

Ezután történt valaml, de 
nem sok. A fizetések csekély 
mérvű rendezését gyorsan ha
tástalanította a gazdasági 
helyzet további romlása. Is
mét fellángolt a nyugtalan
ság: a Budapesti Helyi Ér
dekű Vasút, az Istvántelki 
Főműhely (a mai Landler Je
nő Járműjavító), a székesfe• 
hérvári, a déli vasúti műhe
lyek, majd a szombathelyi 
MAV-múhely munkásaj be-
szüntették a munkát. 

A megbeszélések, munkás
gyűlések egymást követték. 
Ezek hatására augusztus 2-án 
a szövetség is értekezletre 
hívta össze a fűtőházi bizal
miakat, valamint a Vasúti és 
Hajózási Főfelügyelőség kép
viselőit. Sarkady Sándor mér
sékelt, de a valóságot őszin
tén fel táró beszéde közben 
gyakori volt a közbekiáltás: 
„Nem tűrjük to�,ább! . • •  Elég 
volt! . . .  Leállunk! • • •  " 

A gyűlés után egy kisebb 
csoport a Parlamentbe ment. 
Hiába. . .  A gyűlés még min
dig várakozó nagy többsége 
végül „Éljen a sztrájk!" fel
kiáltásokkal hagyta el a ter
met. 

A minisztérium képviselői 
fenyegetőztek : - Aki sztrájk• 
ba lép, azt elbocsátják! 

- Nem félünk semmitől 
- hangzott a válasz. 

Aznap délután a fővárosi 

KECSKEMÉT ÁLLOMÁSON 

I smét sikeresnek ígérkezik 
a szakszervezeti oktatás 

Sportnyelven szólva a haj
rához érkezett az 1973/74-es 
szakszervezeti oktatás felké
szítési szakasza. Javában tart 
a szervezőmunka Kecskemét 
állomáson. Az idén szeretné
nek még előbbre lépni, vagyis 
túlszárnyalni a tavalyi jó 
eredményeket. 

Tavaly három politikai kört 
vezettek a nagyrészt sokéves 
gyakorlattal rendelkező propa
gandisták. Tizennégy csoport• 
ban 278 dolgozó jelentkezett, 
és kilenc híján valamennyien 
el is végezték a tanfolyamot. 
Ez nagyon szép eredmény, hi
szen az 592 szakszervezeti tag 
között nagyon sok a fiatal, 
akiknek a KISZ-oktatásba kel
lett bekapcsolódniuk. Ezen
kívül szép számmal voltak 
olyanok ls, akik párt szemi
náriumot végeztek. Színvo
nalasak voltak a politikai 
körök előadásai, és hogy a 
propagandista utánpótlással 
sincs baj, azt Petrák Béláné 
és Nagy Józsefné példája bi• 
zonyította. ők ketten tavaly 
először kaptak megbízatást az 
előadások megtartására ; mind
ketten lelkiismeretesen jártak 
az előkészítőre, s az ott meg
szerzett tudást olyan sikeresen 
kamatoztatták, hogy az általuk 
vezetett csoportokban egyetlen 
lemorzsolódás sem volt, és elő
adásaik a legnépszerűbbek kö
zé tartoztak. 

Ebben az évben új titkára 
van a kecskeméti szakszerve
zeti bizottságnak: Bognár 
Zoltán. Az idei oktatási szezon 
terveiről már ő tájékoztatott. 

- Ahogy tavaly, úgy az 
idén is három szemináriumi 
kört szervezünk, de most máT 

Eszperanlislók, figyelem! 

15 csoportban. Négy csoport 
(41 fő) végzi majd a „Társa• 
dalmunk időszerű kérdései' 
című tanfolyamot. A munka
helyi problémákkal foglalkozó 
előadássorozatnak 6 csoport
ban 148, a világpolitika aktuá
lis kérdéseiről tartandó szemi• 
náriumnak pedig 5 csoportba11 
80 részvevője lesz. 

- Maradtak a korábbi pro
pagandisták? 

- Mindössze két hel11e11 
1'a1i t·áltozá.s - válaszolta az 
szb-tltkár. Remél;ük, a 
mostani „ú;oncok" is jól meg• 
állják majd a helyüket. 

A korábbi évekhez hason
lóan most is kéthetenként egy 
alkalommal tartják majd a 
foglalkozásokat a kultúrterem
ben vagy az oktatószobában, és 
szükség esetén a pályafenntar
tási pinceklubot Is Igénybe ve
hetik. A kisebb szolgálati he
lyeken az állomás vezetője 
tartja az oktatást. Ez már ré
gi jól bevált gyakorlat, ame
ly�n a jövőben sem érdemes 
változtatni. 

Elmondta még Bognár �ol
tán, hogy a csomópont • part
szervezetétől is sok segitséget 
kapnak az oktatáshoz, hlszer 
többen pártmegbízatáskén' 
vállalták egy-egy kör vezetf 
sét, és az alapszervezet vezeto
sége rendszeresen láto�atja � szemináriumok előadásait. Ees 
korábbi hiányosságot is meg
szüntetnek az idén: tavaly nen: 
volt elegendő szemléltetr 
anyag a tárgyalt témákhoz, de 
most mindenki kézhez kapja 
azt a 16 oldalas, többszínnyo
mású füzetet, amel11ben grafi• 
konokkal, térképekkel illuszt
rálva kerül „közelebb" a tan• 
anyag a hallgatókhoz. 

-scböffer-

SZEPTEMBER 16-}fN KEZDŐDIK 

AZ ARANY LENGYEL ŐSZ 

Két hét üdülés, lanulós Alsó-Sziléziában 
A magyar vasutas eszperantistákat lapunkon keresztül 

értesíti a Nemzetközi Eszperantó Szövetség wroclawl egyesü
lete az Arany Lengyel Ösz (a IX. nemzetközi eszperantista 
üdülés) megrendezéséről 

Az egyesület titkárságáról érkezett levélből kitűnik, hogy 
a szeptember 16-tól 29-lg tartó találkozó színhelye az alsó• 
sziléziai Miedzygorze hegyi üdülőhely lesz, aminek szépsége 
külfü_iösen az „arany lengyel ősz" idején elragadó. Ezen túl· 
menoen vonzz.a az érdeklődőket, hogy a nagy találkozó nap• 
jaiban kiváló eszperantista pedagógusok vezetnek tanfolya
mokat és társalgásokat, neves együttesek adnak gazdag és 
változatos kultúrműsort - eszperantó nyelven. 

Az egyesület minden érdeklődőnek díjtalanul küld rész
letes tájékoztatást. Címe: Esperanto P. 0. Kesto 16 PL so-
952 Wroc!aw l7., (ul. Duboís 3.) Lengyelország. 

' 
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Hatvanéves a Pécsi Igazgatóság 
TERMELtsI tanácskozáso

kon emlékeznek meg a MA V 
Pécsi Igazgatóságának dolgozói 
arról, hogy GO éve, 1913. au
gusztus l-én hívták életre ak
kori elódjét, a Pécsi Ozletve
zetóséget. 

trdemes áttekinteni, hogyan 
jött létre és hogyan fejlődött 
a MA V Pécsi Igazgatósága az 
elmúlt 60 eszlendó során. 

Az üzletvezetóség létrehozá
sát több évi tárgyalás elózte 
meg. A vasút akkori elnöke, 
Marx János 1910. III. 19-én 
kelt 27 '1910 'Eln. osztály szá
mú előterjesztésében tett ja
vaslatot a kereskedelemügvi 
miniszternek „az üzletvezető
ségek új t•onalbeosztása és 
szaporítása" tárgyában. A ja
vaslatot hosszadalmas vita 
után fogadták el 1913-ban, s 
ekkor 11 más üzletvezetőséggel 
együtt létrejött a pécsi is, 
amelynek vonalait a zágrábi és 
a szegedi üzletvezetóségek vo
nalaiból alakították ki. Ezek 
túlnyomó része a Dráván túli 
területekre esett, és kisebb 
részben a Baranya megye déli 
részét átszeló vonalakból állt. 
A pécsi területen ebben az idó
ben már lényegében befejező
dött a vasúthálózat kiépítése. 

A Pécsi Igazgatóság le11elsó 
vasútvonala a pécs-mohácsi 
magám·asút t•olt, amelyen már 
1857. június 2-án megindult a 
kőszénszállítás, majd 1859. jú
nius 24-én a személyforgalom 
is. Ezt a vonalat 1946-ban álla
mosították. Az Igazgatóság leg
újabb vonala az 1970-ben át
adott Villány-elágazás - BCM 
vonaL 

Az Igazgató. ág történetére 
visszatekintve érdekes adat, 
hogv eddig 14 igazgatója és 
11 ii;azgatóhelyettese volt. Az 
Pl-ő üzletvezető tisztét lőrinc
hánvai Littke Jenő töltötte be. 
Volt nécsi t•asútiaazgat6 dr. 
Csanádi Györg1I közlekedés- és 
postaüq!'i miniszterünk és 
Gyócsi Jenő, a Vasutasok 
SzakszervezeténeJ: elnöke is. 

Az elmúlt 60 év folyamán 
több változás történt a Pécsi 
Igazgatóság vonnlhálózatában. 
A Dráván túli vonalak nz első 
,-ilágháború után Jugos:r.láviá
hoz kerül tele, s a vonalak hO$Z· 
za 1596 km-re csökkent. ll?nz 
ugyan, hoizy a pécsl terület 
forgalma 1945-lg Is lényegesen 
növekedett, azonban addig 
semmilyen említésre méltó fej
lesztést nem kapott a t•onalhá
lózat. Igy 1945-ben a munkás
hatalom elhanval?olt vonalakat 
örökölt n pécsi térségben a 
múlt ,·endszertól. A rOIT'"1< Pl

takarítása, a helvreállítási 
munkák mellett II feiles:r.tésben 
Plkövetett mulasztilsoknt Is a 
munkás-raras7,t hatalomnak 
kellett pótolnia. 

MINDEHHEZ hatalmas 
anyagi befektetésre volt szük
ség. Jól érzékelteti ennek mé
reteit, hogy a Pécsi Igazgató
ság területén az utóbbi tfz 
év alatt 2 milliárd 567 millió 
forintot fordítottunk az álló
eszközök fejlesztésére, A fej
lesztés idei előirányzata meg
haladja a 384 millió forintot. 
Ezekben az összegekben nem 
szerepelnek a korszerű mozdo
nyokra, személy- és teherko
csikra, valamint a pályaépítő 
és -fenntartó gépekre közpon
tilag fordított milliók. 

A vasútvonalak és berende
zések fejlesztése mellett itt 
sem feledkezünk meg a tech
nikát irányító emberről, a pé
csi igazgatóság dolgozóiról. Az 
utóbbi évtizedben az igazgató
ság különösen sokat költött a 
szociális helyzet javítására. 
A vasutasok lakásépítésére 
például 1969 óta évenként 
rendszeresen 1,5 millió forin• 
tot fordít az Igazgatóság, amely 
ma már 2100 lakással rendel
kezik. Napjainkban már vala
mennyi nagyobb szolgálati fő
nökségnél található öltözó
mosdó, üzemi konyha és étkez
de. Bővült az egészségügyi há
lózat, Pécsett központi szak
rendelő épült, és most épül a 
szakrendeló Nagykanizsán. Ba
latoni üdülök, gyógyházak áll
nak a vasutas dolgozók rendel
kezésére. 

HAZANK felszabadulásával 
nyflt meg a lehetőség a pécsi 
vasutas dolgozók mozgalmi 
életének kibontakozására is. 
Ma az igazgatóság területén a 
párttagok szlimaránya megha
ladja az összlétszám tlz száza
lékát. A szakszervezeti tagok 
száma az összlét zám 98.2 szá
zaléka. A szakszervezeti bizott
ságok rends7.eresen elemzik a 

vasutas dolgozók munkakörül
ményeit, a területi bizottság 
irányításával elősegítik az 
anyagi és kulturális helyzet ja
vítását, s az üzemi demokrácia 
kiszélesítésén munkálkodnak. 

A Pécsi Igazgatóság munká
ja is egyenletesen fejlődött a 
felszabadulá,; óta. A múlt év
ben már 32 millió utast és 14,5 

millió tonna árut azállítottak. 
Ebben a hatalma.• munkában a 
legtöbbet a 8521 tagot számláló 
721 szocialista brigád teljesí
tette. Az elmúlt 25 év alatt 
12 870 újítást adtak be az igaz
gatóság dolgozói. A bevezetésre 
került 3509 újítás több mint 25 
millió forint megtakarítást 
eredményezett. 

Az eltelt hat évtized gazdag 
múlt. s az Igazgatóság mégis 
fiatalodik. Napjaink, s a követ
kező évek fejlesztései teremtik 
meg a feltételeket a jövő még 
nagyobb feladatainak sikeres 
teljesítéséhez. 

Miskolcon így segítik 
a pályakezdő vasutasokat 

Az ország különböző forgal
mi és kereskedelmi szakközép
iskoláiban, így a JI.Iiskolci I. 

számú Szakközépiskolában az 
1972 73. oktatási évben érett
ségizett fiatalok a közelmúlt
ban léptek a vasut szolgálatá
ba. Részükre is kötelező a 
MA V-nál az eg):ik legnehezebb 
szakvizsga. a forgalmi önálló· 
s1tó megszerzése. 

Még az érettségij(ik alkalmá
,·al Miskolcon dr. Pásztor Pál 
vasútigazgató. aki a vizsgabi-
70ttság társelnöke volt, elbe
szélgetett a fiatalokkol. ú'
mutatást adott o részükre és 
gyakorlati segítséget is ígért a 

tanulásukhoz, munkájukhoz. 
A fiatalokat nagy szeretettel 
fogadták az állomásokon, s a 
vasútigazgató ígérete is meg
valósult. 

A miskolci igazgatóság sze
mélyzeti és oktatási osztálya 
- kiindulva az Ifjú. ági tör
vényből - Intézkedett. hogy 
megkönnyítsék a fiatalok mun
kahelyi beilleszkedé ét. Mis
kolc-Gömöri pályaudvaron 
megszervezték részükre a heti 
egynapos felkészítést a forgal
mi önállósító szakvizsga meg
szerzéséhez. 

Bátok Ferenc felügyelő. Mis
kolc-Gömöri pályaudvar ok
tatótiszt.le nagy szeretettel és 

------------- felkészültséggel tanítja a fiata

HÁRO�I APOS VERSENY 
l\Iús::aki ifjúsági klubot hoz

tak létre Dombóváron, 

A klub tagsága mú:szaki ve
zet6kból, mozdonyvezetókböl, 
:szakmunkásokból tevódik 
ó ze. Programjukban minden 
hónapban s-zerepel egy-egy 
műszaki előadás, amelyeket 
mérnökök tartanak. továbbá 
vitaesteket, vetélkedőket, ki
rándulásokat rendeznek. Ed
digi legsikeresebb program
juknak a szakmai „ki mit tud'' 
vetélkedő bizonyult, 

A háromnapo,s verseny győz
tesei : Lázár János, Vidus Bé· 
la, Ricso�'ics László mozdony
vezetők; Tar Imre, Kovács 
Sándor, Bereczki József mo• 
tor�ők, 

lokat, előkészíti őket a különö
sen nehéz gvakorlati példák 
me�oldására. 

A kiképzés megnyitóját au-
1?usztus 6-{m tartották. Dr. 
Barna Lajos. a személyzeti és 
oktatási osztálv vezetője Is
mertette a fiatalokkal felada
taikat. jogaikat és kötelességei
ket. A szakvizsga megszerzése 
után jogot nyernek az önálló 
forgalmi s,o!gálat ellátására. 
Ez nehéz. de nagyon megtisz
telő feladat, hiszen emberek 
ezreinek biztonságára és a 
néogazdasáe: mtllil,s értékeire 
kell maid vie:vázniok. 

Az elókészités meP.könnv!ti 
fontos tudnlvalóik kellő elsa
játítását. ezért a fiatalok szor
galmas tanulással Igyekeznek 
kihasználni a részükre biztosi• 
tott előképzés ki tűnő lehetősé• 
gét. 

MAr.YAR VASUTA� s 

BIZOII YÍTIK ROSTOCK-BERLIN-PRÁGA-BUDAPEST 

két vasúti kocsiban 

Az ember és az alkoholiz
mus című mozgó kiállítást 
augusztus elsó felében mutat
ták be Békéscsaba állomáson. 
A raktárvágányon álló két ko
csinak egy héten át ook láto
gatója volt. Már a megnyitón 
is - amelyet Molnár Gábor 
állomásfón.ök tartott - több. 
mint százan jelentek meg. 

,,Önök példásan végzik a munkájukat" 
Ellenőrzés a Metropol Exprersz étkezókocsijában 

A munkavédelmi bemutató 
senki számára sem volt ér
dektelen: a száz-száz kép és 
szöveg, valamint a vetítettké
pes elóadások húen tükrözték 
a valóságot, az alkohol fo
gyasztásá val járó vesrelyeket. 
A közlekedésben csak józan 
állapotban dolgozhat az em
ber, szolgálatban - és szol
gálat előtt - egy csepp alko
holt sem szabad fogY<J$ZMni, 
különben igen na1111 bajok tör
ténhetnek - megszívlelendő 
figyelmeztetés ez. 

Bizonyította a kiállítás gaz
dag anyaga. 

Újltók jubileumi 

versenye 
A miskolci járm(ijavitó ve

zetősége - az újítómozgalom 
25 éves fennállá6ának alkal
mából - jubileumi újítási 
versenyt hirdetett. Elsósorl>an 
a munka- és anyagmegtakarí
tást eredményező, valamint a 
munkavédelmi jellegű újítá
sokra ösztönzik az ürem dol
goroit. 

Azokat a javaslatokat, ame
lyeket e témákból december 
31-ig beadnak, i lletve bevezet
nek, külön bírálják el, és az 
ú;ttókat 3000 forintig terjedő 
kül-öndíjjal jutalmazzák. 

A Rostockból Budapestre 
tartó Metropol Expressz már 
elhagyta Berlint, amikor az 
UtaseUátó étkezókocsijának 
vendégei közül egy szemüve
ges férfi Intett a főpincérnek: 

- Bitte, zahlent 
Mielótt a főpincér számolni 

kezdett, megkérdezte német 
vendégét, hogy ízlett-e a ma
gyar konyhán készült ebéd. 

- Sehr gut - válaszolt a 
szemüveges férfi, azután tü
zetesen vizsgálni kezdte a fő
pincér által már ki is állított 
számlát. 

- Sechs Márka, siebzig 
Pfennig. Hat márka, hetven 
- ismételte fennhangon. 
Ez is stimmel. 

Csak a szónyeg ... 

A vendég fizetett, majd elő
vette Igazolványát: 

- A nevem Schwalbe. A 
Mitropa igazgatóságától ellen
őrzöm önöket, a vállalataink 
között létrejött nemzetközi 
megállapodás értelmében, 
ügyelve a szolgáltatásainkat 
igé nybei-evő utazóközönség ér
dekeire . • •  

mindent a legnagyobb rendben 
talált. 

- Önök példásan végzik 
munkájukat - szólt Schwalbe 
úr, amint végül bejegyezte el
lenórzésének tényét az olaná
nyokba. - Egyedüli kifogá
som, hogy miért nincs sző
nyeg az Utasellátó étkezőko
csijában, de tudom azt is, 
hogy ez már meghaladja a 
személyzet hatáskörét. Onök 
mindenesetre fogadják őszinte 
elismerésemet . . •  

Nem véletlen 

Az ellenór távozása után én 
Is megismerkedtem a dicsé
retesen vi:z,;gázott személyzet 
tagjaival. 

- Az effajta elismerések 
nem véletlenül születnek -
mondotta Pál Lajos. a fiatal 
szakács, aki „mellesleg" már 
háromgyermekes édesapa, 
ezenkívül az étkezóltocsin 
szolgálatot teljesítő, Szántó 
Kovács János nevét viseló 
szocialista címért küzdő brigád 
vezetője. Tudni kell róla azt 
is. hogv nemrég ó nyerte meg 
a szakácsok országos verse
nyét. 

Az ellenőr ezzel a személy- - Főpincérii.nk, Gyuricza 
zeti asztalhoz követte a ma- László dszont a felszolgálók 
gyar étkezőkocsi vezetőjét, s országos versenyén lett az el
kérte, hogy betekinthessen a s6 - jegyezte meg a brigád
könyvelésbe, az országonként vezetó. 
külön-külón vezetendő pénz- - Mióta dolgoznak együtt? 
ügyi elszámolásokba. - Már négy éve járunk a 

A vizsgálat kozben udvarias nemzetközi vonalakon, éspedig 
társalgás folyt le a Mitropa el- a Nord Orient Expresszel 
Jenőre és Gyuricza László fő- Brassóba, a Balt Orienttel 
pincér között. s ennek a szem- Prágába, a Metropollal Ros
látomást korrekt viszonynak tockba. A brigádunkhoz tar
az képezte legfőbb alapját, tozik még Gerhát András fel
hogy a „német precizitás'' je- szolgáló, Tasi Raf/ael büfés, 
gyeit magán viselő ellen6rzés Badics Józsefné kézilány 

Rá', ra', recsege . . .  ! 

Kenesei mérleg 
,.Rá, t'á, rec ge/ Balaton

kenese! Vuuta.s gyerekek 
üdülőtelepe - Hurrá/ Hurrá! 
Hurrá!!!'' 

Az idei nyáron Cl!lllknem 
háromezer hslkoJá.<; gyermek aí
káról hangzott fel jó néhány
szor az idézett csatakiáltás. 
Egésren pontosan 2800 „vas
utas-csemete" töltött hat tur
nusban 2-:? hetet flzakszerve
zetünk kenesei gyermekpara
dicsomában. A negyedik · · az 
ötödik turnusban csereüdülte
tés címén ösuesen 30 NDK
beli, 12 osztrák és 18 szot'jet 
pajtás is érkezett (kísérőiket 
nem �itva), ak helyett 
- mint lapunk előzó számá
ban erröl beszámoltunk -
magyar gyerekek nyaraltak 
külfüldön. 

Köszönet 

a nevelőknek 

A Balaton-parti táborban 
pedagógusok, nevelők népes 
serege felváltva gondoskodott 
a pajtáa;okról. Arról, hogy a 
szülőknek ne legyen okuk a 
nyugtalanságra, s arról is, 
hogy a gyerekek valóban vi
dáman. szórakozva, testben és 
lélekben gyarapodva töltsék 
el a két hetet. Fáradozá. ukért, 
lelkiismeretes munkájukért 
valamennyien megérdemelnék, 
hogy felroroljuk a nevüket, 
amikor mo. t ö:;szeállitjuk a 
kenesei nyaralús mérlegét. 

Ehelyett csak azt említhet
jük meg, hogy az első és a 
második turnus táborvezelóje 
Csöndes János, a répces.zent
györgyi MAV-nevelóotlhon 
igazgatója volt, a harmadik és 
negyedik turnust Pallós Lász
ló, a kapo,svári vasutas-gyer
mekotthon Igazgatója vezette, 
az utolsó két turnusban pedig 
Széplaki József, a MAV-neve
lóotthonok szakmai tanács
adója töltötte be a táborveze
tői tisztet. A tábor1·ezetök he
lyetteseit és a felügyeletet el
látó tanárok többségét is a 
MAV net•előotthonat küldték 
Balatonkenesére, ezenkívül ki
vették részüket a munkából a 
budapesti Eötvös Loránd és 
a szegedi József Attila Tudo
mányegyetem, az egri Ho-Si· 
Minh Tanárképző Fóiskola. va
lamint a szombathelyi és a 
nyíregyházi tanítóképző lillté-

zet növendékei, llle� gyakor
ló pedagógusai 

Tekintve, hogy az idén is
mét szükség volt orosz és né
met tolmácsra, részt vállalt a 
nyaraltatásból Takács Mária, 
a szegedi MA V-nevelőotthon 
tanárnője, aki Leningrádban 
végezte tanulmányait, míg a 
német nYelvű (osztrák) gyere
kek csoportjában Hamuas Jó
zsef, az egyik klspe ti iskola 
tanára tolm csolt. 

Játék, vidámság 

A pedagógusokról szólva 
ide kivánkoztk még Juhász 
Zoltánné neve. 0 Budapesten, 
a Várban levő Tárnok utx:ni 
iskola igazgatóhelyettese, s az 
idén éppen a tizenötödik nya
rát töltötte a vasutas-gyerekek 
balatonkenesei üdülőjében, tá
borvezető-helyettesként. 

.,Azért jövök minden nyá
ron nagyon szívesen ide -
mondotta - mert itt mindig 
jó a kollektít-a. A munkában 
valamennyi pedagógus segíti 
egymá«t, s szinte �-ersenyeznek 
azért, hogy minden tőlük tel-

hetőt megtegyenek a gyereke
kért. !gy a munka em olyan 
fárasztó, s a szép környezet 
mégiscsak felüdíti az em
bert . .  n 

Az idei nyáron ismét gazda
godott az üdüló. 

Kicserélték nz éttermi asz
talokat, székeket, ezenkívül 
ú; bútort kapott mind a hu
szonnégy társalgóhelyiség. A 
konyha ugyancs'lk gyarapo
dott: tányérmo ogató gép 
könn1Jitette a technlkai sze
mélyzet ( a békéscsabai és a 
szegedi MAV-nevelöotthonok
ból „kiküldött" 20 lány) mun
káját. Akadt dolguk persze így 
is jócskán, főleg a felszolgá
lásnál, de mindvégig dicsére
tesen helytálltak. 

A játékszerekből szintén 
sok új állt a gyerekek rendel
ke1,ésére - asztalitenisz és 
tollaslabda-felszerelés, bőrlab
da stb. -, s az üdUló csónak
jainak száma is nyolcra sza
porodott. Vízbejárólépcsó 
ugyancsak öt volt már az idén 
a tavalyi kettő helyett, továb
bá minden bejárónál ,.kapasz
kodóketrec" épült azoknak a 

Vidám lubickolú az ildllló strandján 

(akinek már unokái vannak) 
és Preis Béla, aki jelenleg 
nem utazik velünk, mert ki
rendelésben dolgozik a Mitro
pánál, így ő ott teljesíti egyé
ni vállalásait . . .  

- Mikor alalrnlt a brigád? 
- Ez év májusában. Vagy-

is ekkor tűztük ki célul, hogy 
elnyerjük a szocialista brlgá_d 
címet, miután vállalatunkn� 
is tisztázódott, hogy a briga
doknak akkor sem kell felosz
lan!uk, ha nem mindig együtt 
dolgoznak, hanem ki-ki ott 
l'égzi munkáját, ahol a legjob
ban szü.k.�ége can reá • . •  Preis 
Béla például n Mitropánál 
végzett jó munkájával szerez 
becsületet a mi brigádunk
nak . . •  

Mindent az utasokért 

Az étkezőkocsin szolgálatot 
teljesíteni nem könnyű. 

- Különösen a nyári sze
zonban nem az. Ilyenkor havi 
250-300 órát vagyunk távol 
a családtól. s az 1000 kilo
méteres vagy ennél is hO&Szabb 
tl,volságok akkor i;; fárasz
tóak lennének, ha csupán uta
zással telne el az idő. Itt azon
ban végig dolgozni kell, alkal
mazkodni a különböző nem
zetiségű utasok szokásaihoz, 
Igényeihez. Igyekszünk is 
mindent megtenni értük, hogy 
soha ne kelljen csalódniuk a 
magyaros vendéglátásban, s 
még közvetlenebbül az Utas
ellátó Vállalatban. És sze
mély szerint nekünk is ;6 ér
zé:, ha mindenütt kellő becsü
letünk és szakmai tekintélyünk 
t·an . . .  

Úgy, mint a német szak• 
ember, Schwalbe úr eiőtt. 

Kovács József 

kicsinyeknek, akik még nem 
sajátították el az úszás tudo
mányát. (Ezeknek a száma ter
mé<azetesen minden turnus vé• 
gére erő<;en megcsappant a 
rendszeres é szinte vala• 
mennyi úszni nem tudó gye
rek számára kötelező úszólec
kék után.) 

Kenese csak egy 

a többi közül 

Mi maradt még ki az Idei 
merlegból? 

Bizony, sok minden. Mert 
két hét alatt mi ndi.g vál-toza
tosan teltek a napok. Mind a 
hat turnusnál t·endégszerepelt 
a budapesti Bábszínház; ezen
kívül heti két alkalommal tar
tottak filmveti tést, sőt még a 
b1lL·észelóadások sem hiányoz• 
lak. Nagy forgalma volt a le
téti könyvtárnak, így megfr
hatnánk azt .16, hogy melyek 
voltak a legkapósabb köny• 
vek . . .  

De minek folytassuk? Elég 
az hozzá. hogy ismét feledhe
tetlenné tette a vakációt szak
szervezetünk tidülője. Balaton
kenesén éppugy. mint Kósze• 
r,en PS e17yéb helyeken, ahol 
kötelesséqtudóan. szeretettel 
dolgo=tak gyermekeinkért az 
arra hivatott emberek. 

K, J. 
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l!l"a7;8"atóJa kos-ront{ a schwerinl együttes vcze tőjét Hans Wegnert (A küldöttség T • · 1  
1ublieumi és baráti találkozóról lapunk következ6 számában közÍünk tudósítást.,U J
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REKORDOK AZ USZODÁBAN 

Kupát nyertek a Ceglédi VSE öklözői 
Az úszómedencében és a 

szorítóban egyaránt na.gy ver
senyeket bonyolítottak le a kö
zelmúltban a vasutas-sport 
legjobbjai. Az. 1973. évi ma
f}1/ar vasutas úszóbajnokság 
éppúgy, mint a Cegléden ren
dezett Vasutas Kupa ököLví
vó-bajnokság rangos küzrlel
meket, jó egyéni teljesítmé
nyeket hozott, s e viadalok kö
zönsége met;>e!égedéssel nyu.g
tá:zfhatta, hogy e két sport.ág
ban a kiváló soprtemberek 
egész sorávaL rendelkezik a 
vasutasok =gy családja. 

- A BVSC Szónyi úti UtlZO
dájában augusztus 6-7-él 
rendezett országos seregszem
le igazolta az előzetes várako
zást, s nagyon jó viadalokat 
hozott - mondta kiérdésünk
re Soós Béla, a BVSC úszó
szakosztályának vezetője, a 
verseny €1gYilc rendezője. - A 
versenykiírást még május 25-
"én eljuttattuk az úszószakosz
'tályokkal rendelkező vasutas
·egyesületekhez, éspedig Ceg
'.lédre, Szolnokra, Debrecenbe, 
'Nagykanizsára, Székesfehér
várra, Szegedre, Miskolcra és 
:Békéscsabára. 
· A s:rokosztályvezetó hozzá• 
'tette, hogy a körültekintő 
:Szervező munka ellenére, 
icsak a BVSC, a Nagykanizsai 
"MAV, a Székesfehérvári MAV 
óE!őre és a Miskolci VSC úszói 
· vettek részt a seregszemlén, 
·lpedig külön rangot adott en• 
'Dek az első vasutas-úszóver
senynek az a tény is, hogy 
-az első helyezettek ideje egy
ben országos vasutas-rekord
ként kerültek a jegyzőköny
·vekbe. 
1 A verseny rendezésének 
színvonalát emelte, hogy a 
:versenybíróság tagjait a Bu
aapesti üsző Szövetség küld
te ki, s az elnöki tisztet a ki• 
váló úszószakember és egyko
ri bajnok: Wollák KataLin 
töltötte be. A versenyszámok 
1-3. helyezettjei - akiknek 
névsorát a következőkben kö
zöljük - éremdíjazásban ré
szesültek, és a győztesek kü
lön tiszteletdíjat is kaptak. 
Eredmények: 

100 m férfi hát: 1. Erdélyi 
Ferenc (BVSC) 1 :10.8, 2. 1!:der 
Zsolt (MVSC) 1 :13,0, 3. Kiss 
Csaba (BVSC) 1 :15,0. 

1 00 m női gyors : 1. Kovács 
Edit (BVSC) 1 :05,8, 2. Nagy 
Zsuzsa (BVSC) 1 :06,6, 3. La
dányi Éva (Nagykanizsai 
MA V MTE) 1 :08,5. 

1 00 m férfi mell: 1. Szent
irma11 István (BVSC) 1 :13,2, 
2. Kiss Csaba (BVSC) 1 :19,5, 
3. Lénárt ZoLtán (MVSC) 
1 :21,5. 

400 m férfi gyors: 1. Varga 
József (BVSC) 4 :28,7. 2. Kut
toT Györ(J'!I (MVSC) 4 :59,7, 3. 
László Frigyes (BVSC SI) 
5 :02,9. 

200 m nlíl pillangó: 1. Szó-
1"ádi Krisztina (BVSC Sl) 
2 :41,7. 2. Bojtos lldikó (BVSC) 
2 :42,8, 3. Víg Márta (Székesf. 
MA V Előre) 3 :04,2. 

200 m férfi pillangó: 1. Csá
szári Attila (BVSC) 2 :27,2, 2. 
Varga József (BVSC) 2 :29,6, 

3. Vigh Sándor (Széke�f. 
MA V Előre) 2 :42,6. 

800 m női gyors : 1. MikLós
falvi Éva (BVSC SI) 10 :46,3, 
2. Dudás Mária (BVSC SI) 
11 :05,8, 3. Sz. Mármarosi Ltl• 
la (BVSC SI) 11  :39,9. 

200 m férfi vegyes: l. 
Szentirmai István (BVSC) 
2 :19,7, 2. Erdélyi Ferenc 
(BVSC) 2 :27,5, 3. Varga 
Lászió (BVSC) 2 :32,4. 

100 m női mell : 1. Rudánt,f 
Mária (BVSC) 1 :20,6, 2. Mes
tyán IboLva (MVSC) 1 :28,2, 3. 
Boda GabrieLLa (Székesf. 
MA V Előre) 1 :28,8. 

200 m női hát: 1. Miklós· 
falvi Éva (BVSC SI) 2 :44,5, 2. 
Nagy Zsuzsa (BVSC) 2 :47 9 
3. Dudás Mária (BVSC SI) 
2 :5-0,4. 

100 m női hát: 1. Miklós
falvi Éva (BVSC) 1 :15,6, 2. 
Nagy Zsuzsa (BVSC) 1 :17,4, 
3. Kovács Adrienne (MVSC) 
1 :20,0. 

100 m férfi gyors: 1. Csá
szári AttiLa (BVSC) 5'7,5, 2. 
Rátonyi Gábor (BVSC) 58,6, 
3. Kiss Csaba (BVSC) 59,0. 

200 m női mell : 1. Ludányi 
Mária (BVSC) 3 :02,2, Z. Boda 
GabrieLla (Székes!. MA V 
Előre) 3 :09,6, 3. Mestván lbo• 
lya (MVSC) 3 :11,6. 

200 rn férfi mell :  1. Varga 
József (BVSC) 2 :47,3. 2. Val
kó LászLó (MVSC) 2 :56,6, 3. 
Lénárl Zoltán (MVSC) 2 :59,4. 

200 m férfi hát: 1. Erdélyi 
Ferenc (BVSC) 2 :29 4 2. 
Éder Zsolt (MVSC) 2 ::fo'3 3. 
Demjén Tibor (BVSC) 2':45,5. 

400 rn női gyors : 1. MikLós• 
falvi Éva (BVSC) 5 :16,6, 2. 
Vígh Márta (Székesf. MAV 
Előre) 5 :2-0,7, 3. Dudás Mária 
(BVSC) 5 :28,5. 

100 m női pillangó : 1. Boj
tos Ildikó (BVSC) 1 :13 0 2. 
Ladányi Éva (Nagyka�l�sal 
MA V) 3. Szórddi Krisztina 
(BVSC) 1 :15,2. 

1500 m férfi gyors : 1. Varga 
József (BVSC) 17 :18,1, 2. Kiss 
Csaba (BVSC') 19 :35,0, 3. 
Horváth Zsolt (BVSC SI) 
19 :35,7. 

100 m férfi pillangó: 1. 
Szentirma11 István (BVSC) 
59,6, 2. Varga József (BVSC) 
1 :09,0, 3. Vigh Sándor (Szé
kesf. MAV Előre) 1 :12,3. 

200 m női vegyes: 1. Ko• 
vács ·Edit (BVSC) 2 :41,7, 2. 
MikLósfaLvi Éva (BVSC) 
2 :48,7, 3. Ladányi Éva (Nagy
k.anizsai MA V) 2 :50,0. 

Az úszóbajnokság előtt, jú
lius 27-28-29-én rendezték 
meg Cegléden a Vasutas Ku
pa ökölvívó-bajnokságot, 
amelyen hét egyesület - a 
Ceglédi VSE, a Hatvani MÁV 
a Miskolci VSC, a Nagykani� 
zsai MÁV, a Szolnoki MÁV 
a Soproni VSE és a Haladá� 
VSE - öklöző! vettek részt 
a vártnál kevesebb számban' 
serdülő, ifjúsági és felnőtt ka� 
tegóriában, összesen hetven
kilencen. A legtöbb verseny
ző a rendező CVSE színeiben 
szerepelt, szám szerint hu
szonhat. A küzdelmeket meg
tekintette Horváth József, az 

Ifjúsági válogatott keret ve
zető edzője is. 

A versenyt KeLlner István, 
a Vasutasok Szakszervezete 
kulturális és sportosztályának 
a vezetője nyitotta meg, a dí
jakat pedig a verseny fővéd
nöke, Tóth János vasútigaz
gató, a MA V Budapesti Igaz
gatóságának a vezetője adta 
át. 

A versenyen mutatott for
mák alapján a legtechniká
sabb versenyzőnek járó díjjal 
jutalmazták a serdülő Vido
menyecz Lászlót (MVSC) az 
ifjúsági Nyiri Bélát (MVSC) 
és a feLnőtt Czicás Lászlót. A 
győztesek névsora a követke
ző: 

Serdülők: papírsúly: Mak
kai László (Hatvan) ; Iégsúly; 
Dienea József (Sopron) ; har
matsúly : Pataki István (Hat
van) ; pehelysúly : Erőss Béla 
(Cegléd) ; könnyűsúly : Hat
vani Ferenc (Hatvan) ; kisvál
tósúly: Vidomenyecz László 
(MVSC); váltósúly: Szurkos 

József (MVSC) ; nagyváltó
súly : Nemédi Imre (Sopron 
- ellenfél nélkül) ; középsúly: 
Vasas Péter (Sopron) · félne
hézsúly: Tóth Zoltán ' (l\1VSC 
- ellenfél néJkül). 

A pontverseny végeredmé
nye: 1. Hatvan 42 pont, 2. 
Cegléd 39 pont, 3. Sopron 31 
pont. 

Ifjúságiak: papírsúly: Or-
3zágh József (Cegléd - ellen
fél nélkül) ; légsúly : Makkai 
József (Hatvan) ; harmatsúly : 
Nyíri Béla (MVSC) ; pehely
súly: Osváth Zoltán (MVSC): 
könnyűsúly : Hartmann István 
(Hatvan) ; kisváltósúly: Pe
res�lényi Imre (MVSC) ; vál
tósuly: Babirák Imre (Sop
ron) ; nehézsúly : Pálinkás 
György (Cegléd - ellenfél 
nélkül). 

A pontverseny végeredmé
nye: 1. Cegléd 29 pont, 2. 
Miskolc 28 pont, 3. Sopron 17 
pont. 

Felnőttek: légsúly: Molnár 
Árpád (Szombathely - ellen
fél nélkül) ; harmatsúly : 
Márton László (Cegléd - el
lenfél nélkül); pehelysúly : 
Semezka László (Cegléd); 
könnyűsúly : Hörömpő József 
(Cegléd) ; kisváltósúly : Csur

gat István (Cegléd) : váltósúly : 
Erdősi_ Nfi�ály (Nagykanizsa) ; 
nagyvaltosuly:  Fekete Sá.ndo-r 
(Cegléd - ellenfél nélkül) · 
középsúly: Szakáll Istvá,; 
(Nagykanizsa) : félnehézsúly: 
Salga József (Sooron) · nehéz
súly: Homoki Ká-rolÍ, (Ceg
léd). 

A pontverseny végeredmé
nye: 1. Cegléd 50 pont, 2. 
Szombathely 23 pont, 3. Sop
ron 12 pont. 

A legeredményesebb edzők 
díjait kapták : a serdülőknél 
Kelemen József (Hatvan) az 
Ifjúságiaknál és a felnőttek
nél Dávid Ferenc (Cegléd). 

Az összetett pontverseny és 
egfben a Vasutas Kupa 1973. 
évi győztese a Ceglédi VSE 
lett 124 ponttal. Második a 
P atvan i MA V 95 pon tta 1. s 
harmariik a Soproni V<;B 60 

· ponttal. M. L. 

N E H É Z I D É N Y E L Ő T T  

a BVSC asztaliteniszezői 

Nincs könnyű helyzetben 
Rózsás Péter, a BVSC asztali
tenisz-csapatának edzője és 

1 

egyben játékosa: szeptember
től, az új szezonban nehéz 
bajnoki találkozók és nemzet
közi, Európa Kupa mérkőzé-
sek várnak az együttesre. 

Az elő=ényekhez tartozik, 
hogy a vasutas gárda tavaly 
bravúros győze1emmel meg
nyerte a magyar bajnokságot, 
az idén, júniusban pedi� a 
'Vásárvárosok Kupájában °lett 
első. A két szép diadal után 
érthetően megnöttek a csa
pattal szemben támas�tott kö
vetelmények is, s mindenki azt 
szeretné, ha nem maradna el 
a folyt,at.ás sem. 

- Mi is azt szeretnénk, de 
helyzetünk most nehezebb 
mint tavaly volt - mondta az 
idénynyitó előtt Rózsás Péter. 
- A bajnokság tavaszi fordu
lójában vereséget szenved
tünk a nagy vetélytárstól a 
Budapesti' Spartacustól, s 'ha 
az október 13-i visszavágón le
győzzük őket, akkor harmadik 
mérkőzésen is nyernünk kell, 
hogy megvédjük bajnokságun
kat. Másik nagy eseményünk a 
bajnokok Európa Kupa torná

ja, amelynek első mérkőzésén 
holland vagy dán ellenfelünk 
lesz. Nagyon erős a kupa me
wnye, s ha tavasszal eljut
nánk a döntőig, azt már óriási 
sikernek tartanám. 
' Rózsás kicsit borulátó, de is
merve hozzáértését, bizonyára 
mindkét sorozatra jól felkészí
ti majd játékosait. Játékos
ként pedig ő maga is válto-

zatlanul a vasutas klub egyik 
erősségének számít. Kik azok a 
játékosok, idősebbek <s fiata
labbak, akik rendelkezésére 
állnak? 

- ,,Törzsgárdánk" változat
lan. Börzsey és Gergely a ma
gyar válogatottna.k is tagja, 
Harangi és Juhos me!Lett so
kat várok a két fiatal, Takács 
és Nozicska játékától. Mind
ketten nagyon ügyesek, -raj
tuk múlik, hogy az ítj szezon
ban „kiugorjanak". 

J;;s mi a helyzet a többi csa
patuknál? 

- Sajnos utánpótlásunk 
nem a legjobb. Ifjú,;ági játéko
saink még megütik az igé
nyelt mértéket, de a serdülők 
elég gyengécskék. Nincs iS 
nagy választékunk, amit rész
ben az évek óta húzódó te
remgondun.lckal magyarázha
tunk : n.em tudunk megfelelő 
·helyet, játéklehetöséaet adni 
érdek.Lódő gyerekeknek. De ha 
az év végén elkészül a Szó
nyi úton az önálló, új asztali
tenisz-csarnokunk, akkor szin
te beláthatatlan lehetőségeink 
lesznek a rohamosabb fejlő
désre. 

S akkor végre igazi otU10nt 
kaphat a vasutasok világhírű 
szakosztálya, amely nyolc asz
talon várja majd azokat a fia
talokat, iskolásokat, akik ked
vet, tehetséget éreznek a 
sportághoz. °És egykor majd 
átvehetik az ütőt Rózsástól, 
Börzseytől, Gergelytől és a 
többi, mai élvonalbeli labda
varázslótól . . .  

Ko:r.ák Mihály 

A Vásárvárosok Kupájá.val a BVSC győztes asztalltenlsz-c:sa
pata.. Balról: Harangi Sándor, Börzsey János, Rózsás Péter és 
Gergely Gábor 

(Farkas József felvétele) 

Váci sportsikerek - a Tiszan 
Nemzetközi motorcsónakversenyt 

rendeztek augusztus n-12-én sze• 
geden, a Tiszán. A kétnapos v:lzl 
sporteseményre -, amelyen nyolc 
ország legjobb motorcsónak-ver
senyzöJ, közöttük világbajnok és 
több Európa-bajnok � szerepelt -
több mint 40 ezer néző voll ki· 
váncsl. 

Izgalmas, nagy versenyt hozoU 
a kétnapos találkozó. A magyar 
ssíneket képviselő sikló motorcsó· 
nakosok (közismert nevükön : a 
papucsok) alul maradt.ak a külföl
di versenyzőkkel szemben, s egy 
szerény ötödlk helyezéssel kelleu 
megelégedniök. 

A sporthajók osztályában már 
három első helyezést is elértek a 
magyar versenyzők. Ezekhez a jó 
eredményekhez járultak hozzá a 
Váci Vasutas SE versenyzői is 

Közü.lük Kovács Károly harma� 
<lik lett a 350 kcm-es sporthajó
kategóriában. A 7-00 kcm-es gép
osztályban - az országos bajnok
ságba ts beszámító eredményként 
-:- Takács Imre a második, Bur-
1án Kálmán a harmadik helyet 
szerezte meg. A 850 kcm-es sport
hajók versenyében a váci Szabadl 
Imre a harmadik lett, míg az 500 
kcm-es kategóriában dr. Kovács 
Ferenc az értékes negyedik hel�•et 
szerezte meg a váci versenyzők 
közül. 

A váci vasutas sportolók érthe
tóen örllltek az elért szép ered-

MAGYAR VA.SUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszti a szerkesztO bizottság 

ll'őszerkesztll: Gulyás János 
Felel& szerkesztő: V1s1 Ferenc 

Szerkesztőség: 
Budapest VI., Benczúr utca u. 

Telefon: 
városi : 22!1-872, Ozeml : 19-'l'I. 

KladJa és terjeszti : 
a Népszava Lapkladó Vállalat 
Budapest vn .• Rákóczi út 54. 

Telefon : 224-819 
Lev i1ctm: 1964. Budapest 

Felelős kiadó: Gábor Márton. 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekksztimlaszámunk: 

MNB 211;-11 859 

Szikra L.apnyomda 

ményeknek, amelyeket a felkészn
lés eléggé mos1oha körülményei 
ellenére, nyolc ország 95 verseny
zőjének küzdelmében slkerü.11 ki· 
vivnluk. Szép sikereikhez külön is 
gratulálunk Gáspár László szak
osztalyvezetönek és minden ver
senyzőnek. 

Lakáscsere 
- Elcserélném Nyugati pilya

uuvarnál levő 8 helyisegböl álló 
szolgálati lakásomal vidéki kertes 
házra. Cím : Nyiri Sándor, Bp. VI., 
Rudas László u. 36. Erdeklödnl le
vélben vagy a 46-71-es Uz.emi és a 
408-939-es városi telefonon lehet. 

- Szétköltözőkl Adok : kertes, 
szoba-konyhás, éléskamrás, szol
gálat! lakást, valamint egy alko
fos, utcai, tanácsi komfort. nélk:U• 
1i szoba-konyhás lakást. Kérek : 2 
szoba, komfortos, lehetőleg utcaJ 
lakást. Minden lehetőség érdekel. 
Erdeklödn! kizárólag hétfőn. szer
dán és pénteken 111-19 óra között 
a 341-975 telefonon. 
. - Elcserélném Budapest környé

ki szolgálati lakásomat (2 szoba 
összkomfort + kert és udvari he
lyiségek) Budapest belterUletén le
vő egy vagy két szoba összkom
fortos lakásra. Minden lehetőség 
érdekel. ErdeklOdni lehet Farkas 
Lászlóné, 10-83-as Uzem1 vagy a 
428-907-es városi telefonon. 

Budapesti cserevei, esetleg csere 
nélklil beköltözhető 2 szoba, hal
los, osszkomfortos (gázfütéses) el
ső emeleti modem lakás (plusz 
garázs) NYlregyházán. Erd<>klöd· 
ni lehet Budapesten a 19-77/20-as 
üzemJ, vagy a 229-872-es városi 
telefonon. Levélcím : Vas Endre 
4400 Nyíregyháza, Homok sor 1: 
fszt. 1. 

_Vontatási dolgozók! Megegyezé
sunk szerint átadnám 7000 darabos 
rendeletgyújteményemet, amely az 
1891-tlil 1959-ig megjelent Vontatá• 
st Rendelet e. újságokat tartalmaz
za, 33 tárgyköri csoportosltásban. 
saját készltésll katalógussal ellát· 
va. Célom az, hogy a történeti ér„ 
téka gyüjteményt hasonló érdek
llldésü. fiatalabb kolléga gondosan 
megőrizze és tovább bővftse. Cl• 
mem: Dancs Ernö, nyugd MAV
főfel(lgyelő, Szombathely, · Gyön• 
gyös .utca 7. szám. 

19'73. SZEPTEMBER 1. 

Elhunyt 

Fodor János 
Hatvanhét éves korában , á

ratlanul elhunyt Fodor Jánor 
MAV -felügyelő, Kossuth-díjar 
kiváló művész, az Operahá. 
magánénekese, a MAV Zene• 
kari Főnökség volt vezetöje. 
majd művészeti szaktanács
adója. 

A kiváló művész egykor -
az 1920-30-as években - az 
Istvántelkl föműhely énekka
rának tagjaként indult el fel
felé ívelő pályáján. Rendsze
resen képezte magát, s 1938-
ban már a hazai operakedve
lő közönség széles köreiben is• 
merték dinamikus, csodálato
san csengő basszbariton hang
ját. Később már Európa-szer
te ismerték, tisztelték. Világsi
kereket is elérhetett volna, de 
ő közöttünk maradt mindvé
gig . . •  

.Meleg, érző, jósággal telt 
szíve - akárcsak lakásának 
ajtaja - mindenkor nyitva 
állt barátai, munkatársai előtt. 
Ritkán torduU elő, hogy ne 
leU volna nála néhány tiszte
letjegy azok számára, a.kikkel 
az utcán vagy bárhol találko
zott. Egyéb módon Is minden• 
kor kész volt segíteni az 
ügyes-bajos gondokkal hozzá
fordulókon. Bárhogyan alakult 
a saját sorsa, ő mindig meg
maradt igaz embernek . • .  

Augusztus 10-én nagy rész
véttel búcsúztatták és kísér
ték utolsó útjára a Farkasré
ti temetőben. 

- ALKOTMÁNYUNK ÜN• 
NEPÉN köszöntötte megalaku
lásának tizedik évfordulóját a 
saLgótarjáni VII-es pályames
teri szakasz Kossuth szocialis
ta brigádja. ünnepi értekezle
tükön részt vettek a brigád 
időközben nyugdíjba vonuLt 
aLapító tagjai is. A nyugdíja
soknak Sipos Béla brigádve
zető adta át a brigád közös 
ajándékait. 

-11 

- Kifestették, új köntösbe 
öltöztették Bp.-Ferencváro. 
állomás felvételi épületét a fe
rencvárosi pályafenntartási 
főnökség X. pályamesteri sza
kaszának szocialista brigádjai. 
Munkájuk eredménye méltán 
kiérdemelte az utazóközönség 
tetszését. 

-11 

- Kiválóan teljesítette vá.1-
Jalá.salt az első félévben a deb
deceni építési főnökség gépál
lomásának: Lenin szocialista 
brigádja. A darukezelőkből és 
kötözókből álló héttagú bri• 
gád Szimcsák Simon vezetésé• 
vel több mint 8000 forint meg
takarítást ért el, s gépkihasz
nálásuk eddlg 106 száza.1-ékos 
volt. Terven felül végezték el 
az egyik 40 tonnás daru II-es 
szemléjét is. 

-11 

- Tíz napra a Szovjetunió-
ba utazik 28 fiatal a szombat
helyi járműjavító üzemből. 
Szeptember l -én indulnak, s 
Moszkvát, Leningrádot is meg
tekintik a nagy készülődés 
után megvalósuló utazáson. 

* 

- ,,MI HOZTUK AZ lDOT" 
cín:t1;el munkásmozgalmi ki

áLLitast -rendeztek Békéscsabán 
a Munkácsy Mihály Múzeum
ban. Augusztus 12-én, amikor 
a vasutasok voltak a kiállítás 
házigazdái, több száz vasutas 
dolgozó látogatta meg csalá
dostól. Ez alkalommal Labos 
György, a forgalmi alapszer
vezet párttitkára a vasutasok 
munkásmozgalmi szerepéről 
tartott megemlékezést. 

-ll 

-: Huszonhét fiatal pályázik 
az idén a Kiváló ifjú mérnöki 
közgazdászi, illetve technikusi 
kitüntető címek elnyerésére 
a szombathelyi járműjavító
ban. 

-ll 

- Önkéntes véradáson vett 
részt az elmúlt hetekben a zá
h?nyi pályafenntartási főnök
seg 151 dolgozója. A nemes 
akció végrehajtásában a pá
lyamesterek, a párt- és szak
szerv�zeti aktivisták, szocialis
ta b,:igádtagok jártak elől jó 
példavaI. 



VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Határidő előtt négy hónappal 

Átadták a Rákos-Nagykáta-Szolnok 
közötti villamosított vasútvonalat 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Szeptember 5-én, négy hó
nappal a tervezett határidő 
előtt, jelentős állomásához 
érkezett a vonalvillamositási 
program: Tóth János, a bu
dapesti igazgatóság vezetője 
átadta rendeltetésének a 
Nagykáta-Szolnok között el
készült villamosított vonal• 
szakaszt. 

X IL 2VFOLYAM, 18. SZAl\L ARA: 70 FILLER 1973. SZEPTE..'\IBER 15. 

Hatékonyabb intézkedéseket 
A szolnoki rendező pálya

udvar „magasfogadóján" tar
tott rövid ünnepség kereté
ben hangsúlyozta, hogy a 

Sturovo-Szob-Budapest-
Rákos-Szolnok-Szajol

Lökösháza közötti vonal vil• 
Iamosításának egy része lezá
rult. Alig 9 hónappal ezelőtt, 
az év elején, hasonló ünnep
éget tartottak Nagykátán, de 

a forgalmi balesetek megelőzésére 
SZEPTEMBER S-ÉN ÜLÉST TARTOTT SZAKSZERVEZETÜNK ELNÖKSÉGE 

akkor meg nem gondoltak 
arra. hoi::r a MÁV Villamos 
Feisővezelék Építési Fónokség, 
a Távközlő- és Bizto ·itóbe
rendezési Építési Főnökség, az 
Igazgatóság üzemi osztályai• 
val szocialista szerződést köt 
a Nagyk:\ta-Szolnok közötti 
szakasz határidő előtti befe
jezésére. A szocialista b ri
gádvezetók tanacskozásá 11 

született meg az a döntés, 
hogy az őszi forgalom idejé
re el kell készülni az új s:a
kasz t"illamositásával. 

Szakszervezetünk vezető 
testületei évek óta fokozott 
figyelemmel kísérik és 
rendszeresen napirendre tűzik 
a balesetek alakulását. Az 
elnökség legutóbbi, szeptem
ber 7-én megtartott ülésén 
első napirendként tárgyalta a 
forgalmi és kereskedelmi 
szolgálat 1973. első félévi 
baleseti helyzetét. Mi indo
kolta, hogy ezúttal kizárólag 
ennél a két szak zolgálatnál 
vizsgálták meg a balesetek 
okait? A kérdésre sajnos na
g_vonis kézenfekvő a válasz: 
az elmult években a forga
lomnal fordult elő a legtöbb 
súlyos, halálos es csonkulá• 
IOS baleset. 

A vezérigazgatóság 3. Al
talános igazgatási és jogi 
szakosztályának jelentése, 

közelebbi ülésen részletes tá• 
jékoztatást vár az elnókség a 
forgalmi szakosztálytol. 

Az elnökség a második na• 
pirend keretében a SZOT 
1973. június 29-i állásfoglalá
sa alapján, szakszert,-ezetünk 
nevelő, agitációs, propaganda 
munkájára!, kulturális tevé
kenységéről és a további fel
adatokról szóló jelentést vi
tatta meg. A jelentes átfogó 
képet ad arról a sokoldalú 
munkáról, amelyet szakszer
vezeti szerveink és kulturin
tézménvelnk a vasutasok tő• 
megpoÜtikai nevelése érdeké• 
ben végeznek. 

Az elnök.ség úgy határo• 
zott, hogy a jelentést, a vitá• 
ban elhangzott javai la tokkal 
egyutt a központi vezetőség 

legközelebb! ülésén napirend
re túzi. 

Ezután szakszervezetünk 
1973, 74. évi káderoktatási 
tervét vitatta meg és fogad
ta el az elnökség. Eszerint 
bentlakásos tanfolyamokon 
több mint 1300 tisztsegviselő 
oktatasára kerül sor e�y- és 
kéthetes tanfolyamokon. Az 
alap-zervezetl oktatás kereté
ben pedig 14 075 szb, mú
helybtzottsági, osztálybizottsá
gi tag, bizalmi és bizalmi he
lyettes vesz részt oktatáson. 

Elfogadta az elnökség a 
vasutas dolgozók érdekképvi
seletében végzett jogsegély, 
jo tanác adás és jogi kép
viselet ellátásaról készult je
lentést. 

Y. F. 

Ehhez a posta kábelfektet6 
brigádjai is csatlakoztak é,; a 
villam06Üzem felvetelének 
napjára le_ zerelték a vonal 
mellett !lúzódó utolsó légve
zetéke i. , kábelbe helyezték 
az ö. szes összeköttetést. 

amelyet dr. Rimóczi László --------------------------

Az elvégzett munka nagy. 
&ágára a kó\·etkezö �zámok 
jellemzőek: A 100 kilométe
res felsovezetéki rendszert 
1260 oszlop tartja, ezeknek 
alapozásához 5300 köbméter 
földet kellett megmozgatni, 
az épitllk 4600 köbméter be
tont dolgoztak be. 

szakosztályvezető terjesztett 
elő, amellett, hoizy az elmúlt 
három v tükrében pontos 
statisztikát közöl, az előfor
dulás okait is ré�etesen 
taglalja. E szerint 1972 elsó 
felében a forgalmi és keres
kedelmi szakszolgálatnál f77 
baleset ford11lt e.ló. Ebből 1f 
halálos és 13 csonkuldsoa bal• 
eset eolt, a kiesett munkana
pok száma 17 341. Ezzel 
szemben 1973 első felében 
f-00 balesetből 10 halálos, B 
pedig csonkulásos volt, a ki
e ett munkanapok száma 
15 421. 

A forgalmi és kereskedelmi 
szakszolgálatnál 1972 elsó fe
lében az összes balesetek 31,7 
v.ázaléka, míg 1973 első felé• 
ben 30, 7 százaléka követke
zett be. 

Az üzemi balesetek okait Js 
elemzl a jelentés. A legtöbb 
baleset, összesen 124, a 3ár
mút,ek tolatásánál vagy ez
zel összefüggésben közlekedő 
vonatoknál fordult elő. A ra
kodásoknál 102, a vágányok 
között való közlekedésnél 37, 
továbbá a vonatösszeállítást 
és a vonattovább!tást végzők 
munkáját segítő egyéb tevé
kenységeknél 137 esetben kö
vetkezett be üzemi baleset. 

A balesetet szenvedettek 
közül öt vonatfékező, illetve 
kocsirendező, ellll sarus, egy 
vonatvezetö, egy váltótisztító, 
egy váltóör és egy állomási 
,alakos életét vesztette. 

Szomorú statisztika ez, még 
akkor is, ha a bázishoz ké
pest 1 százalékkal kevesebb 
baleset történt. A javulás el
lenére azonban látni kell azt 
Is, hogy a forgalomnál - fő
ként a rendezöpályaudvaron 
- a dolgozók még ma is 
nehéz körülmények között, 
sok veszélynek kitéve végzik 
munká;ukat. Ezekre a veszé
lyekre az elnökség tagjai Is 
rámutattak és sürgették a 
biztonságosabb munkakörül
mények mielőbbi megterem
tését. Az a tapasztalat 
ugyanis, hogy a vasút gyors 
Otemű műszaki fejlesztését 
nem követi Ilyen mértékben 
u emberek biztonságának 
v�lme. Többen joggal kifo
gásolták: hiányzik Cl jelen
tésből CIZ, hogy mit kí1'án 
tenni Cl oosút vezetése, vala• 
mint Cl forgalmi azakosztály a 
be1lesetek megelőzése érdeké
beta. 

Ezeket a fogyatékosságokat 
figyelembe véve az elnökség 
az előterjesztést a munkavé
deJ.rnl osztály kiegészítő je
lentésével együtt csak tájé. 
koztató jelentósként fogadta 
el A napirend vitájában el
kngzott problémákra e1 leg-

A SZOT titkársága A vonal villamosítása rövi
d en reztetf hatását a helyi 
munkás vonatok forgalmaban · 
ezek nagy r zét ugynni v1l
lamosmozdonyokkal továbblt
j ,k. tegk zdték e vonatok 
uj m netrendjének kldolgozá• 

és szakszenezetünk vezetőinek tanácskozása 
Szeptemb r 5-én wkszerve

zetünk központjában tanács
kozás folyt a SZOT titkár ága 
és szakszervezetunk vezetői 
kózott. 

A tanácskozáson a SZOT ré
széról részt vett Gáspár Sán
dor föti!kár, Virizlay Gyula és 
Nemeslaki Tivadar titkár, Bu
tor Sandor alosztályv zetó, dr. 
tgetó Imre, a szervezési és ká• 
derosztálv munkatársa. A Vas• 
utasok s·zakszervezetet Gyócsl 
Jenó elnok, Szabó Antal főtit
kár, Gulyás János és Molnár 
György titkár, Rétfald Tibor, 
a szervezési és káderosztály 
vezetője képVi. elte. 

Irásos jelenté alapján átte• 
kintették a 6Zakszervezetünk 

VIII. kon resszusa óta gzett 
tevékeny. t•t. ktilonös t kin
tettel a szocialista munkaver
seny továbbfejlesztésére, a 
munka• és üzemszervczésre 
hozott párt- és korminyhatá• 
rozatok végrehajtá ra. a szak• 
szervezet káderh lyzetére. A 
titkár ág értékelte szakszerve
zetünk eddigi munkáját. Vá
zolta azokat a tenniva1ókat, 
amclvekkel mé tevékenyeb• 
ben hozzájárulhatunk az ossz
szak zervez ti mozgalom to
vább! fejlődéséhez. 

A megb zélés hasznos se
gítséget adott az elő tűnk álló 
feladatok végrehajt sához és 
a soron kovetkező, IX. kong
resszusunkra való !elkészülés• 
hez. 

t, annak életbe lépésétől 
10-20 perccel lesz rövidebb 
a munká i·onatok menettar
tama, Az új menetrend let• 
be lépés iJ! az Intenzívebb 
i;yo I tii miatt fellépő me• 
netidörövidülé ;t 1-2 perccel 
hosszabb állomá i tart67.ko
dásra ford1t3ak. így az uta
sok le- é fel zállása kényel
mesebb lesz. 

Részlegesen helyi tehervo
natokat is tovföbitanak majd 
villamosmozdonyokkal, ezzel 
bizon •oe, fokig tehermentesí
tik a budapest-ccgléd-szol
noki vonalat. 

Az új:zá. zi víllamos alállo
más csak az év végére ké-

A Déli pályaudvaron 

A DéU pályaudvaron, az épit'keRl!I ellenére Is, zavartalanul bonyolódott le a IIZlnte példa 
nélkfil "1ó nyári személyforgalom. Képflnkön: a metró vétrállomását, a pályaudvar utas-

csarnokával zeköló telllljáró. (Riport az 5. oldalon) · (Laczkó DdJkó felvétele) 

Szolnok rendew pályaudvar magastogadóján, az újonnan villa
mosított \"onalszakasz átadására rendezett ünnep ég színhelyén 

a villamosmozdony át. zakitja a nemzetiszínű szalagot. 
(Tenta György felvétele) 

szül el, addig a Landler Je. 
nó villamos alállomás és a 
szajoli alállomás táplálja a 
vonalat villamos energiával. 
Természetes, hogy a végleges 
energiaellátás megoldál áig 
csak részleges villamos üze
met lehet felvenni. 

A nagy áruvolument kite
vő tranzi(közlekedést azonban 

a vonal teljes villamosításáig 
továbbra is Diesel-mozdo
nyokkal bonyolítják le. 

A vonalvillamosítás jövőre 
tovább folyik és nemsokára 
a tórzshálózat egyik legna
gyobb forgalmú tranzitvasút
vonala teljes hosszában fe
szül majd a fels6vezeték. 

B. L 

A 1\1� augusztu. i zállítá. i teljesítménye: 

10 millió 613 tonna áru 

és csaknem 30 millió utas 
A MAV áruszállítá i tel• 

j Itményeinek alakulását 
augusztusban is erőteljes nö• 
vekedés jellemezte. Az épftó
anyag1pari termékek közül 
különösen mé ·zból, cementből 
és kohói volt jelentősebb fel• 
futás. 

A vasút a múlt hónapban 
10 millió 613 ezer tonna 
árut szállított, 7 •.ázalék• 

kal többt>t a bázl.fflál. 
A2 árutonna-kilométer é a 
fuvardíjbevé-tel is kedvezően 
alakult. Mindkét mutatónál 
9,8 százalékkal jobb ered• 
ményt értünk el a múlt évi• 
né!. A tervhez képest pedig az 
árutonnakilométer teljesít
ményt 5,6, a fuvardíjbevételt 
10 százalékkal teljesítettük 
túL 

Az év eddig eltelt nyolc hő
napja alatt 

a MAV összesen 79 millió 
365 ezer tonna árut szál-

lított. 
Ezzel n. számú áruszállítási 
tervét 103,3 százalékra telje• 
sítette, ami 2 millió 535 ezer 
tonna árutöbblet elszállítását 
jelenti. A múlt évihez vlszo• 
nyitva még ennél is nagyobb 
arányban, 4,8 százalékkal 
emelkedett az áruforgalom. S 

még egy figyelemre méltó 
adat: a terven fe!iili fuvardíj
be�•étel abszolút értéke meg
közelíti a 450 millió forintot. 

Az előzetes elemzésből ki
tűnik az is, hogy az átlagosnál 
nagyobb távolságra to�ábbi
tott nemzetközi szállítások ha• 
tására megnött az áruszállítás 
átlagos tát·olsága. Lényegé
ben ennek tulajdonítható, 
hogy az árutonnakilométer
te!Jesftmény mind a bázis
ho•� mind a tervhez viszonyít
va erőteljesebb volt az emel
kedés, mint az árutonnánáL 

A személyszállításban mér
'keltebbek a teljesítmények. 

A MA V augusztusban 
29 millió 800 ezer utast 
szállított, 1,1 százalékkal 

többet mint Júliusban. 
Ennek ellenére a bázishoz vi
szonyítva 0.6, a tervhez ké
pest pedig 2,3 százalékkal 
c ökkent a személyforgalom. 
Ebből következik, hogy csök
kenés várható az utaskilomé
ter teljesítményben és a me
netdíjbevételben is. 

Az év J-VJJJ. hónapjában 
llsszesen 240 millió 215 ezer 
utast szállított a MAV, mint
egy 6 millióval kevesebbet a 
bázisidőszaknál 

.Kirándulás S•egedre 
Tizenöt éve éppen, hogy a 

Nyugati Múszakt Kocsiszolgá
lat dolgozói minden nyáron 
megtekintik a szegedi szabad• 
téri játékokat. Az idén Is 162 
vizsgálólakatos, tömlős, műve
zető, kocsitisztftó, Irodai dol• 
gozó és hozzátartozó utazott 
Szegedre az általuk Igényelt 
különkoesikban. A részvevők 
többsége szocialista brigád 
tagja - mint például a No
vember 7. múszakí brigád, 
amely a MAV kiváló brigádja 
kitüntetés tulajdonosa -, akik 
jutalomképpen tekinthetik 
meg a színvonalas, európaht
rű el/ladásokat. 

A tizenöt esztendő. elsősor• 
ban a 15 nyár megannyi kul
turális élményéhez a szakszer• 

vezeti bizottság lelkea propa
gandistája, Horváth Ferenc: 
(az egykori színész) és a mű
szaki koesiszolgálat néhány 
vezetője segítette hozzá a dol
gozókat. Sok támogatást nyúj
tott a szervezéshez Paul End
re szb-titkár, Szunvao József 
gazdasági felelős, Komló.ri 13'
ván, az állomás könyvtárosa 
és Dért/ József, a kocslszolgá• 
lat fónökhelyettese. ' 

A jó szervezésnek, a baráti 
együttműködésnek Is része 
volt abban, hogy Szegeden a 
szállásadók - a MA V Nevel6-
otthon igazgatója, dr. Mátl 
György és munkatársai - virágcsokrokkal várták a aza
badtéri játékokra érkez6 vq-
utasokat. !"'""b'f-
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Munki..:ban az oktatási bizottság 
Derűt és napfényt 

árasztanak képei 

Simontornyán, a kultűrház
ban nyílt meg augusztus 19-én 
Gomol.a József vasutas képző
művész önálló kiállítása. 

Körültekintő szervezőmunka előzte meg az új oktatási év 
kezdetét az Északi Jármújavitóban 

Kétféle oktatás előkészítése, 
lázas szervezése folyik ezek
ben a napokban a MAV Észa
ki Járműjavító üzem szak
szervezeti bizottságán. Az évek 
óta eredményes szakszervezeti 
politikai oktatás 1973/74-es 
idényére egy kivétellel min
denhonnan beérkezett már a 
jelentkezők listája, megtör
tént az előadók kiválasztása 
is, és rövidesen megkezdoo
nek a propagandisták elő
készítő tanfolyamai. A másik, 
nem kevésbé fontos feladat: 
minél több embert megnyerni 
a nyolc általánost el nem vég-
2ettek köziil a szeptember 
15-én induló, külön az ő ré
szükre szervezett állami ok
tatásnak. Már csak napO!k 
vannak hátra, sok műlik te
hát a szakszervezeti aktivis
tákon - meggyőzóképességük
töl is függ, hogy lesz-e ki
helyezett általános iskolai ta
gozat a járműjavítóban 
ehhez ugyanis legalább 12 
résztvevő kellene. 

Intézkedési terv készült 

Hol tartanak az előkészü
letekben, milyenek az űj ok
tatási év kilátásai? Kérdé
seinkre Néma Sándorné, a 
szakszervezeti bizottság kul
túrbizottságának vezetője vá
laszolt. 

A következő oktatási 
idényben a tavalyihoz hason
lóan ismét három témakör 
közül választhatnak a szak
szervezeti tagok. A „Társadal
munk időszerű kérdései" tan
folyam 6 csoportjában 187-en, 
,,A világpolitika időszerű kérdé
sei" tanfolyam 5 csoportjában 
99-en tanulnak majd az üzem 
dolgozói közül. Új lesz „A 
munkahelyi élet időszerű kér
dései" című előadássorozat. 
Erre 14 csoportot szerveztünk 
281 hallgatóval. K tilönéi<Sen ör
vendetes, hogy a másik két té
makörrel ell ent,étiben itt női 
hallgatók is s-rep számmal, S-4-
en lesznek. Egyébként ettöZ a 
tanfolyamtól várjuk a leg
többet, mert úgy gondoljuk, 
ennek témái mindenkit köz
vetlenül érintenek - szívesen 
szólnak tehát hozzá, s biz.o
nyára sok olyasmit is fel fog
nak vetn1, amiből gazdasági 
vezetésünk is profitálni tud 
va.lamit. 

Megtudtuk, hogy a fenti 
117.ámadatO!k még nem végle-

A schwerini vasutasok 
Theodor Körner Kultűregyüt
tesével már csaknem másfél 
évtizede tart szoros, baráti 
kapcsolatot szakszervezetünk 
központi ének- és zeneiskolá
ja. A gyakori találkozások, a 
rendszeres tapasztalatcserék. 
az esetenkénti közös szerep
lések számtalan élmény fel
elevenítésére adnak okot, va
lahányszor sor kerülhet a 
magyar és az NDK-beli vas
utas kultúrintézmény képvise
lőinek schwerini, illetve bu
dapesti utazására. 

Jól tudtam ezt, így tehát 
különös örömmel fogadtam a 
hírt, amikor értesítettek ar
ról, hogy a Theodor Körner 
Együttes 25 éves fennállásá
ra rendezett ünnepségen részt 
vevő háromtagú magyar szak
szervezeti küldöttségnek én is 
tagja leszek. 

- Barátainkhoz, elvtár-
aainkhoz megyünk, meglátod, 
milyen nagyszerű érzés velük 
találkozni - újságolta eluta
zásunk előtt Halász Béla, a 
központi ének- és zeneiskola 
igazgatója. Rajta kívül egyéb
ként még Rékási István, a 
budapesti területi bizottság 
titkára utazott velük, éspe
dig a küldöttség vezetője
ként. Halász Béla őt is ha
sonlóan lelkesítette. Nem 
azért, mintha Rékási István 
nem ismerte volna az NDK
beli elvtársak szívélyességél 
- bár a schwerini vasűt
igazgatóság, illetve az ottani 
területi bizottság és a Theo
dor Körner Együttes vezetői
vel közelebbről eddig nem 
találkozott -, csupán azért 

gesek, ugyanis a Békéscsabán értekezleteken minden titkár 
működő XI/B. ooztály jelent- megkapta az őt illető névsol."t. 
kezéseit még nem kapták meg Egyéni beszélgetésekkel pró
- ezzel még bővül az 567-es bálják meggyőzni a tanulástól 
létszám. Ez a szám ugyan húzódozókat arról, hogy mun
valamivel kisebbb a tavalyi kájukban, magánéletükben 
oktatásban részt vevők szá- egyaránt hasznos lenne az ál
mánál, de mégsem jelent visz- talános műveltség megszerzé
szaesést, mert idén már egyet- se. 

Gomola képei derűt és nap
fényt árasztanak. A művészet 
iránti nagy-nagy szeretettel 
festi tájképeit, csendéleteit és 
figurális műveit. Közel ne
gyedszázad szorgalmas és te
hetséges alkotómunkájának 
eredményeit mutaltta be Szepe
si József, a kultúrház igazgató
ja a kiállítás megnyitása al
kalmával. Szólt arról is, hogy 
Gomola képei már több nem
zetközi vasutas képzőművésze
ti kiállításon is sikert arattak. 
Bécs, Budapest, München, Hel
sinki, Párizs és Bern nemzet
közi vasutas-tárlatain egyaránt 
elnyerték a köronség elisme
rését Gomola Jén:sd. alkotásai. 

len párttag sem lesz a szak
szervezeti szemináriumokon, 
mivel ők a pártoktatásban 
vesznek részt. 

Körültekintő intézkedési 
terv készült a szervezést meg
előzően, amelyben részletesen 
meghatározták a teendőket, ki
jelölték a határwőket és a fe
lelősöket. Minden szb-tag pat
ronál egy-egy műhelybizottsá
got, és egyűttal az ott folyó 
politikai oktatást is ellenőr
zik. Az egész tevékenységet az 
oktatási bizottság foglalja egy
ségbe. 

Női propagandisták 

- Hogyan történik az elő
adók felkészítése? 

- Három vezető propagan
distánk már gyakorlott, régi 
aktivista. ők - Pásku Jenő, 
Rácz Gyul.a és Tóth László -
vesznek részt a területi bi
zottság által indított felkészí
tő tanfolyamon. Az ott hallot
takat továbbadják az oktatási 

Anyagi ösztönzés 

Igazgatói utasítás bizto-
sítja az anyagi ösztönzést, 
ugyanis a tanulmányi ered
ményektől függően a szak
munkások 0,40-1 forint, a 
betanltott munkások 30-70 
fillér órabéremelést kapnak az 
iskol.a elvégzése után. A ta
nításhoz a legkényelmesebb 
termet és a szükséges kellé
keket ugyancsak biztosítja a 
vállalat. Most már csak azo
kon műlik minden, akiknek 
az érdekében hozták ezeket 
az intézkedéseket. 

Vannak jelentkezők, de a 
névsor még nem végleges. 
Akik korában ezen az űton 
végezték el a 8 általánost, 
tanűsítatják, hogy nem ta

nultak hiába. Többen közü
lük esti gimnáziumba is be
iratkoztak. Kár lenne a kí
nálkozó alkalmat elszalasz
tani! 

Schötter Jenő 

Dankó-estre készülnek 

Szeptember 24-én ünnepli 
fennállásának 70. évfordulóját 
a békéscsabai MÁV klub
könyvtár. Az ünnepi megem
lékezésre Dankó-est keretében 
kerül sor. Ismert népdaléneke
sek fellépése teszi majd emlé
kezetessé ezt az estét a kultűr
otthon zenekedvelő közönsége 
számára. 

körök vezetőinek. Közöttük -,-------------------------
ebben az évben első alkalom-
mal - női propagandistákat 
is találunk Németh Julianna 
és Hackl Sándorné személyé
ben. Mindketten megfelelő 
marxista képesítéssel rendel
keznek, s biztosan jól meg 
fogják állni a helyüket 
bizakodott a kultűrbizottság 
elnöke. 

A foglalkozások október 
elejétől jövő májusig tarta
nak. A párt- és gazdasági ve

zetők minden segítséget meg
adnak a munkához, így re
mélhető, hogy amikor majd 
értékelik az 1973/74-es sze
zont, ismét azt mondhatják 
amit az idén: eredménites 
évet zártunk! 

A nyolc általános elvégzé
sére való mozgósítás már ne
hezebben megy. Az augusz
tusban végzett felmérés arról 
tanűskodik, ho.gy 184 negy
venöt éven aluli dolgozónak 
hiányzik még a nyolcosztá
lyos végzettsége. Munkaterü
letenként összeírták neveiket, 
és a műhelybizottsági titkári 

Augusztus második felében ismét véradónapot tartottak a 
miskolci járműjavitó dolgozói. Ez alkalommal csaknem 300-ra 
emelkedett az üzemben a véradók száma, akiknek több mint 
70 százaléka 30 éven aluli fiatal. Képünkön: a véradásra ,·ára-

kozó munkások egy csoportja 
(HaJkó János (elvétele) 

Öt feledhetetlen nap 
Schwerinben 

soha nem beszélhetünk ele
get. 

A fogadtatás, az öt napon 
át tapasztalt szívélyesség -
amely elsősorban nem sze
mély szerint a küldöttség 
tagjainak, hanem szakszerve
zetünknek, a magyar vasuta
soknak szólt - valóban fe
lülműlt minden várakozást. 

Augusztus 2-án 22 órakor 
indultunk el Budapestről a 
Metropol Expresszel, majd 
másnap, pénteken - két és 
fél órás berlini tartózkodás 
(átszállás) után - késő este 
érkeztünk meg Schwerinbe. A 
pályaudvaron várt bennünket 
Günther Dalchow, a vasuta
sok területi szakszervezeti tit
kára, Herbert Geick, a tel."ü
leti titkár helyettese, Hans 
Wegner, a Theodor Körner 
Együttes vezetője és felesége, 
Heinz Rekittke, az együttes 
munkatársa, aki azután egé
szen a visszautazásig - öt 
napon át - csakis a mi ren
delkezésünkre állt, úgyannyi
ra, hogy velünk lakott a vá
ros legűjabb, legkorszerűbb 
szállodájában, a Hotel Schwe
rinben. 

kodásunk alatt a két lengyel 
kolléga, Jan Pokorowski és 
Henryk Wilczewski is nagy
szerű elvtársnak, melegszívű 
barátnak bizonyult. (Haza
utazásunkkor sűrű ölelések
kel váltunk el tőlük Berlin
ben, a mielőbbi viszontlátás 
reményében.) 

A Theodor Körner Együt

helyi vasútigazgatóság vezetői 
is, köztük Joachim Buhlke 
vasútigazgató, Martin Hum
mel, az igazgatóság politikai 
osztályának vezetője, és ott 
voltak az FDG (a Szabad 
Német Szakszervezetek) me
gyei, körzeti vezetői, élükön 
Bruno Schepwill kulturális 
osztályvezetővel. 

tes székházának nagytermé- Az ünnepi beszédek el
ben zajlott le a jubilewni hangzása után Dr. Günter 
ünnepség, A !egeredménye- Wiatrock, a SED (a Német 
sebben munkálkodó aktivis- Szocialista Egységpárt) 
ták körében megjelentek a schwerini (megyei) bizottsá-
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Vetélkedőt nyertek 
a püspökladányi fiatalok 

Urbanizációs hónap kezdő
dött Püspökladányban augusz
tus 19-én, a nagyközségi ta
nács szervezésében. Az ese
ménydűs rende2Wénysoro2J&
ton, amint Püspökladány ál
lomás szb-titkára, Almási Ber
talan írja levelében, részt 
vesznek a vasutasok is. 

Az állomás Munkácsy szo
cialista brigádja nevezett a 
„Korunk valósága" címmel 
megrendezett községi brigád
vetélkedőre. A döntőben, ame
lyet 150 néző szurkolt végig 

augusztus 27-én, a gépjavító 
üzem kultúrtermé'ben, kitűnően 
szerepelt ez a forgalmi szocia
lista brigád. Az öttagú ver
senycsapa�k 22 ponttal győ
zött, s a brigád vezetóje, Cson
tos Mihály nyerte el a leoiobb 
egyéni versenyzőnek ;áró di
;at. A vasutas dolgozók méltó 
képviseletéért elismerés Illeti 
a csapat tagjait: ifj. Dane&i 
Ferencet, Vágó Terézt, ifj. Be
ne r.,a;ost és Daróczi Lászlót. 
Képünkön: a győztes brigád. 

PÁSZTO ÁLLOMÁSON 

újból fellendült a brigádmozgalom 
Bár Pásztó állomás nem tar

tozik a hatvan-salgotar.iáni 
vonal legkisebb állom1sai kö
zé, az utóbbi évekbe,n szinte 
teljesen visszaesett itt a bri
gádmozgalom. Nem volt, aki 
kellően foglalkozzon a brigá
dokkal, mert gyakran váltották 
egymást az állomásfőnökök és 
hosszabb ideig csak helvettesf
téssel töltötték be Pásztón ezt 

lítást, s most kirándulásra ké
szülnek a közeli Mátrába. 

Augusztus 20-ra az eredmé
nyes politikai és gazdasági 
munkát elismerő oklevelet ka
pott Pásztó állomá.! a budapes
ti igazgatóságtól. Az utóbbi 
években erre nem volt példa, 
további sikereket kívánva gra
tulálunk ehhez a pásztóiaknak. 

a fontos beos2ltást. -------------
Ez év elején újjászervező

dött a kereskedelmi dolS(o2ók 
„Április 4." és a forgalmiak 
.,Vörös Csillag" brigádja. S 
amióta Tóth Ernő - aki for
galmi szolgálattevő volt Salgó
tarjánban - került Pásztóra 
állomásfónöknek, a két bri
gád munkája is fellendült. Az 
összefogás eredményei már az 
állomás külsején is tülaöznd
nek. Alkotmányunk ünnepe 
tiszteletére az egyik brigád az 
állomás területén végzett 
nagytakarítást. a másik a fel- · 
vételj épület csinosítását vé
gezte és ünnepi dekorációt ké
szített. A brigádok egvü tt te
kintették meg a községükben 
rendezett politikai vándorkiál-

gának kulturális osztályveze
tője felolvasta és átadta Hans 
Wegnernek azt a levelet. 
amelyben a párt Központi 
Bizottsága üdvözli a Theodor 
Körner Együttest és vezetősé
gét a jubileum alkalmából. 
Ez mindennél ékesebben bi
zonyítja, hogy a vasutas 
együttes kulturális tevékeny-
ségének, sikereinek híre 
messze túlnőtt a schwerini 
teriilet határain, s az elért 
eredményeket a Német De
mokratikus Köztársa�ág egész 
közvéleménye számon tartja. 

Az ünnepség az együttes 
aktivistáinak megjutalmazá
sával ért véget, illetve foly
tatódott este az ugyanott 
rendezett táncmulatsággal. A 
tánckar tiszteletünkre a bu
dapestiektől tanult üveges. 
táncot is eljárta ... 

Az ezt követő napokban 
küldöttségünk több alkalom
mal folytatott beszélgetést a 
vendéglátókkal, a helyi vas
útigazgatóság vezetőivel. Lá
togatást tettünk a schwerini 
vontatási főnökségnél - ott 
különösen megragadta figyel
münket, mennyire jól ismerik 
a vezetők a munkaverseny 
legjobbjait, büszkén és név 
szerint sorolva érdemeiket -. 
Ismerkedtünk a város neve
zetességeivel és (családok 
meghívásainak eleget téve) 
az NDK vasutasainak, do!. 
gozóinak életével. Jártunk 
Rostockban és W arnemündé
ben, Wismarban és Güstrow
ban, s mindenünnen meg
annyi feledhetetlen élménnyel 
tértünk haza, magunkkal hoz
va német barátaink, elvtár

Ki mit tud 

a Fatelítőnél 

A Faanyagvédelmi és Fate
lítő Váll.alat pü.spökladánvi 
üzeme szak.szervezeti bizottsá
gának kezdeményezésére szo
cialista bri.gádvetélkedőt ren
deztek. Példájuk nyomán 
hamarosan a dombóvári, majd 
a tokodi üzemben is megtar
tották a vetélkedől Az üze
meg legjobbjai az elmúlt na
pokban a vállalat központjá
ban megtartott szocialista 
brigádvetélkedőn is Ö&SZemér
ték tudásukat. 

A vállalati vetélkedőn 
mindhárom üzemből 2-2 négy 
tagú brigád vett részt. A leg
jobb eredményt a dombóvári 
üzem I-es számú brigádja érte 
el. Második helyen a püspök
ladányi II-es, míg a harmadik 
helyen a dombóvári II-es szá
mú brigád végzett. Az első há
rom helyezett brigád tagjai 
pénzjutalomban, a legeredmé
nyesebb férfi- és női verseny
ző Fodor János (Dombóvár), 
Rácz Laios (Püspökladány), 
Gyöngy Istvánné (Püspökla
dány) és Nagy Gyuláné (To
kod) tárgyjutalomban része
sült. 

UTAS TOURIST 

"" nyílt a Keletiben 

Az Utasellátó Vállal.at kor
szerúsí tési célki túzéseinek 
űjabb eredményeként új 
UTAS TOURIST pavilont léte
sített a Keleti pályaudvar in• 
dulási csarnokában. A szep
tember 5-én megnyílt pavilon
ban bel- és külföldi cigarettá
kat, népművészeti és iparmű
vészeti cikkeket, herendi por
celánt, ékszereket, hazai és 

külföldi palackozott italokat 
árusítanak, kizárólag konverti
bilis valutáért. 

szónokolt" Béla barátunk 
;;ly lelkesen, mert szerinte az 
NDK-beli elvtársak, az otl 
dolgozó vasutasok és kultúr
munkások irántunk tanűsított 
R.eretetéről, közvetlenségéről 

Vendéglátóink mindjárt ér
kezésünk után összeismertet
tek bennünket a lengyel vas• 
utak bydgoszczi járműjaví
tó üzeméből érkezett küldött
séggel, miután elmondták, 
hogy a lengyel járműjavító 
dolgozóival második éve tar
tanak baráti kapcsolatot a 
schwerini vasutasok. Tartóz.-

" saink forró üdvözletét a ma. 

A vállalat harmadik UTAS
TOURIST pavilonjának küls6 
és belső tervezését Grimm 
György, az Utasellátó tervező
je készítette. !l:rdekessége, 
hogy hazai viszonylatban ed
dig nem alkalmazott anyagból, 
corracél lemez és olasz portál
üveg egyedi kombinációjával 
alakították ki, esztétikus össz
hangban a belső térrel. Az üz• 
!etet egyedi lámpatestek vilá• 
gítják meg. 

Baráti eszmecsere alkalmával számoltak be a X. VIT-en szer- gyar vasutasoknak. szakszer
zett élményeikröl, a világl!júsági és diáktalálkozó sikeres meg- vezetünk vezetőinek, munka
rendezésének nemzetközi jelentöségéröl a schwerlni vasutasok. társainak. 

Küldöttségünk tagjai a kép jobb oldalán. Kovács József 
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KÉT BATOR VASUTAS 

A dolgozókat ért sérülésekről azonnal 
-tudomást kell szerezni a vezetőknek 

Életük kockáztatásával megfékezték a tüzet 
Kaposvár házai békésen 

szunyókáltak ezen az augusz
tusi éjszakán is. Már elműlt 
éjfél, s a villany fényben lo
bogó zászlók azt hirdették, 
hogy az alkotmány kétnapos 
ünnepére virrad néhány óra 
múlva a város. 

banható tartály tetőnyílásá
hoz, vagy Katona János, aki 
ennek a kocsinak közvetlen 
közelében adogatta az oltó-

lángtengerré változtatja d 
egész környéket, felgyújtva_ 4 
környező raktárakat, szociá· 
lis épületeket. 

A forgalmi végrehajtó szol
gálat vezetői _ jelentős ese
ménynek tartják a rendszeres 
időközökben megtartott állo
másvizsgálatokat. Tudatában 
vannak annak, hogy az irányí
tó és felügyeleti szervek kép
viseletében vizsgálatot végzők 
mégállapításai, űtmutatásai, a 
vizsgált helyeken,, elősegíthe
tik a munkaszervezettség ja
vítását, a termelékenység nö
velését, a dolgozók egészséges 

és biztonságos foglalkoztatását, 
a munkamódszerek tökéletesí
tését. 

A főnökség számára ezek a 
vizsgálatok nem kis izgalmat 
jelentenek. Ez érthető is, mert 
egy-egy vizsgálat befejeztével 
a végrehajtó szolgálat vezetői 
átfogó értékelést kapnak a fő
nökség munkájáról és számuk
ra sem mindegy, hogy tevé
kenységüket a felügyeleti szer
vek milyennek minősítik. 

Ami hamis megnyugvást okoz 
Az említett elvárások és 

hozzáfűzött remények azonban 
csak akkor érvényesülhetnek 
és vezethetnek célra, ha a 
vizsgálatban részt vevők meg
felelő alapossággal végzik 
munkájukat és ennek alap
ján hozzák felszínre megálla
pításaikat. Ellenkező esetben 
a felsőbb szervek által kiadott 
rendelkezések, utasítások stb. 
végrehajtásának fogyatékossá
gai nem kerülnek felszínre. 

Ez azért is veszélyes, mert 
a végrehajtó szolgálat vezetői
ben hamis megnyugvást idéz 
elő, de gátolja az irányító 
szervek vezetőit is a helyes és 
célravezető rendelkezések 
megtételében. 

A szakszervezeti központ és 
a területi bizottságok munka
védelmi felii.gyelői üzemellen
őrzéseik alkalmával rendsze
resen megnézik, hogy az állo
másvizsgálatok során a vizsgá
latot végzőknek - elsősorban 
munkavédelmi vonatkozásban 
- milyen megállapításaik vol
tak. Ez önmagában is áttekin
tést biztosít a munkavédelmi 
felügyelőknek, egyrészt, hogy 
a vizsgálatot végzők milyen 
alapos felmérést eszközöltek és 
ezzel hogyan segítették a vég
rehajtó szolgálat vezetőjét a 
hibák felismerésében, a teen
q,6 intézkedések kialakításá
ban. Másrészt, hogy a végre
hajtó szolgálat vezetője meg
tette-e mindazt az intézkedést, 
amellyel a fogyatékosságok 
megszüntethetők. 

termelési mutatók, aktívabbá 
vált a dolgozók ügyeivel való 
foglalkozás, javultak a munka
körülmények, több baleseti ve
szélyforrást felszámoltak, 
melynek nyomán csökkentek a 
balesetek. 

Mindez annak tulajdanítba
tó, hogy a vizsgálatban rész
vevők megfelelő alapossággal 
és tudásuk legjavával végez
ték a rájuk bízott feladat.o'k:at. 
Ehhez kívánkozik még annak 
kihangsűlyozása, hQgy a vizs
gált főnökség vezetői is min
dent megtettek az eredmények 
elérése érdékében. 

A vizsgálat.ot végzoit tevé
kenységéről - főként a mun
kavédelmi tevékenységről szó
ló megállapításoknál - már 
nem tudunk ilyen egyértel
műen elismeréssel szólni. Szá
mos esetben találunk olya-n 
megállapításokat, amelyek 
megítélésünk szerint irreáli� 
sak, nem tii.krözilc a valósáqot. 
Enné!l fogva gátolják az adott 
szolgálati főnökségen az ered
ménye.s munkavédelmi tevé
kenység kibontakozását. 

Az ilyen megállapítások ese
tenként konfliktust idéznek elő 
a viwgálatot végző munkavé
delmi felügyelő és az ellenőr
zött S2J01gál.ati főnökség veze
tője körott. A munkavédelmi 
felügyelők: ugyanis az ellenőr
zéseik befejeztével gyakran 
tesznék olyan észrevételeket, 
amelyek nem egyeznek meg 
- sót ellen� - az állo-
másviz.sgálatot összefoglaló 
jegyzőkönyv munkavédelmi 
l'észében leírt egyes megálla
pításold{al. Ilyen esetekben a 
szolgálati helyek vezetői nehe
zen és csak teljes bizonyítás 

nuár 22-i balesetét 8/1973. sor
szám alatt 1973. február 10-én; 
J. M. vonatvezető 1973. január 
21-i balesetét 10/1973. sorszám 
alatt 1973, február 27-én; K. 
Gy. vonatvezető 1973. január 
30-i balesetét 11/1973. 6-0rszám 
alatt 1973. február 20-án és V. 
L. vasútór 1973. február 8-i 
balesetét 18/1973. sorszám alatt 
1973. március 11-én vizsgálták 
ki és zárták le a jegyzőköey
vet. 

A fetsoroltakból megáLlapít
ható, hogy a balesetek beje
lentése, nyilvántartásba vétele 
és kivizsgálása késve történt. 
Ezt a té-nyt az állomásvizsgá
lat során a vizsgálat.ot vég
zo7mek - a vonatkoz6 előírá
sok ala_l)ján - észrevételezni 
kellett YOlna. 

Nem tudjuk, milyen megál
lapítások alapján dicsérték az 
állomásvh-sgálók a baleset
vizsgálati tevékenységet, mert 
a felügyelői viz,.;gálat nem ezt 
igazolja. Például gyakori, 
hogy a C:SÚS-L-ásból eredő bal
eseteknél - de más esetekben 
is - a baleset okának az „ön
hibáján kívül" megjelölést 
tüntetik fel. 

A baleseteik körülményeinek 
részletes vizsgála'.;i i6 sok kí
vámli valót hagy maga után. 
Nem vitatjuk, hogy esetenként 
bizonyos intézkedések történ
nek, de olyan megállapítást 
tenni, hogy ez a tevékenység 
dicséretes - az enyhén szólva 
tűlzás. Több baleseti jegyző
könyvön volt tapasztalható 
olyan megjelölés - mint fő
nöks� intézkedés -, hogy a 
megtörté!llt baleset tanúlság;ait 
oktatás keretében ismertetni 
keU. Az intézlkedések köZött ez 
a leggyakoribb. S mi a való
ság? Ilyen elemoo anyagot cu 
oktatótisrt nem kapott. A meg
történt balesetre való utalás 
sem volt fellelhető az oktatá
si. naplób/lD. 

összegezve tehát megál1a
pftllató, hogy egyes állomás
viz.sgálatok színvonalán szük
séges javítani, aZiOilban mind
ehhez szükséges az is, hogy a 
végrehajtó szolgálat veretői 
t-smerjék a munkavédelemmel 
kapcsolatos tennivalóju'kat, a 
vonatkozó előírásokat. 

Ta,kács József 
munkavédelmi felügyelő 

A házakra boruló csendet 
ritkán-ritkán megtörték az 
állomás felől hallatszó tompa 
zörejek, a tolatott kocsik üt
közóinek koccanásai. Az alvó 
házak azonban ezzel mit sem 
törődve pihentek a csillagos 
égboltozat alatt. 

Kato'na János ellenőr, az 
állomás raktárnoka ,szokásos 
útját járta a vágányok kö
zött, amikor a raktár felé me
net odaszólt neki valaki: 

- A váltóknál tolt két, BZU· 
peTbenzinnel Takott tartályko· 
csi közüi lángralobbant az 
egyik .•• 

Valóban, a kocsi oldalán 
mét-eres lángok csaptak fel, és 
teljesen izzott már a tartály
kocsi tetején levő deszkapal
ló is. 

Gárdonyi Géza 

készülékeket Gárdonyi Gézá• 
nak. Ha II robbanás bekövet· 
kezik, a két hatalmas tartály
ból szeTtefTöccsenő benzin 

Szerencsére mindez nem 
történt meg, merit sikerült 
megfékezni és elo1'tani a lán· 
gokat. A kocsi tetején levő 
deszkapalló zsarátnokait ha-. 
mokkal fojtották el, s mire 
a városi tűzoltók megérkeztek, 
:nár csak a tartálykocsi fel• 
melegedett oldalát kellett le• 
hűteni. 

A két bátor vasutast dr. 
Szabó Tibor, a pécsi vasút
igazgatóság vezetője meg
jutalmazta és dicséretben ré• 
szesítette. Gá-rdonyi Géza 5000, 
Katona János 2000 forint ju· 
talmat kapott. A velük folyta• 
tott beszélgetéskor szerényen 
azt mondták: ,,Ugyanezt mi11,• 
den vasutas megtette vol11,a, .. " 

Gárdonyi Géza egyébként 52 
éves, 3 gyermeke van, és 34 
éve vasutas. Katona János 
jó tíz évvel fiatalabb, de már 
ő is két évtizede dolgozik a 
vasútnál, ezenkívül munkás
őr, s egy gyermek édesapja. 
Különben :nindketten párt
tagok: kommunisták. 

Halmai Já,nos 

, ELSÓRENDÚ KÖVETELMÉNY: 

Katona János 

A raktárnok lélekszakadva 
rohant Gárdonyi felügyelő
höz: Géza bácsi! Géza bácsi! 
tg a tartálykocsi! 

A:,. idős, sokat tapasztaH 
v.asuitas azonnal cselekedebt 
Felkapobt egy gázoll:ó készülé
ket, s odakiáltott Katona Já· 
nosnak: 

- Hozzátok a többit is! 
Ebtől kezdve ki tudná el• 

dönteni, hogy ki volt a bát
rabb: Gárdonyi Géza, aki 
a harmadik készülékkel már 
fel is jutott a bármely pilla
natban óriási bombaként rob-

az egyenruha öltöztessen 
A Közlekedéstudomány! 

Egyesület rendezésében au
gusztus 23-án „A MAV-dol• 
gozók egyen- munka. és vé
dőruha-ellátásának korszerű
sítése" címmel előadást tar
tott Szta-nó István főfelügye
lő, az Anyagellátási Igazga. 
tóság vezetője. Visszapillant
va az ellátást Illetően meg
tett űtra megállapította, hogy 
nehezen indult meg a fejlő
dés és sokáig tartott, amíg 
elértük a jelenlegi színvona
lat. 

ruhák széles választékáról. A 
közeljövőbeni döntés nyilván
valóan a legcélszerűbb minta 
bevezetése mellett szól majd. 

Elhangzott az is, hogy a 
munka- és védőruhaellátás
ban főként az utolsó öt év
ben volt jelentős fejlődés 
mind a minőség, mind a for
ma vonatkozásában. Ez azon
ban még nem olyan mérvű, 
mint azt a körülmények meg
követelik. Itt is keresni kell 
az olyan megoldásokat, ame
lyek a baleset- és egészség. 
védelmet biztosítják. 

A tapasztalat.ok elég vált.ozó 
képet adnak. Altalában az a 
jellemző, hogy az állomásvizs
gálatok jól táTják fel a valós 
helyzetet, egyaránt 1'ámutat
nak az elért eredményekre, 
f.ogyatékosságokra. A helyesen 
kialakított intézkedések hatá
sára számos helyen szervezet
tebbé vá!Jt a munka, javultak a 

alapján veszik tudomásul, hogy ,-------------------------
az állomásvizsgálatnak az 
adott kérdésben rögzített meg
állapításai, enyhén szólva nél

Az új gazdaságirányítási 
rendszer kedvező változást 
hozott, korlátlan lehetőséget 
azonban nem biztosíthat. Meg 
kell tehát találni a legmeg
felelőbb módot, amely egy
aránt kieléglti a dolgozók jo• 
gos igényét és a pénzügyi 
szempontokat. Ez egyébként 
a Vasutasok Szakszervezeté
nek :is hosszú évek óta egyik 
legfontosabb célkitűzése. 

Elhangzottak már olyan ja
vaslatok is, hogy viz.sgálják 
felül az egyenruhaellátásban 
részesített munkaköröket. En
nek során azt kellene eldön
teni, hogy melyek azok a 
beosztások, ahol a szolgálat 
ellátása feltétlenül megköve
teli az egyenruha viselését, a 
többiekben pedig ruhatérité8' 
kell fizetni. Ez - vélemé
nyünk szerint - elsősorban a 
nódolgozók elégedettségét vál
taná ki, de előnyös a MAV
ra, mint vállalatra is. Elma
Tadnának az igényléssel, be
szeTzéssel, raktározással, ke
zeléssel és kiosztással já1'Ó 
munkák. Az említett felada
tok ugyanis nagy adminiszt
rációval terhelik az ezzel 
foglalkozók nem kis számát. 
Emellett a jelenlegi ellátási 
rendszer kényelmetlen az 
igényjogosult dolgozóknak Is. 
Altalában többször kénytele
nek a kiosztóhelyet felkeres
ni, hogy minden ruhadarab-

külözik a realitást. 

Napra kész nyilvántartást 
Hasonló tapasztalato!kat sze

reztünk legutóbb a Miskolcon 
tartott munkavédelmi el
lenőrzés alkalmával. A té
nyek reális értékelése szem
pontjából célszerű párhuza• 
mot vonni az állomásvizsgálók 
és a munkavédelmi ellenőr
zést végző szakszervezeti mun
kavédelmi felügyel&: megál
lapításai között. Az állomás
vizsgálat időpontja 1973. jú
lius 17-20., a mµ;rtkavérlelnü 
ellenőrzés időpontja augusz
tus 24-én volt. 

Az állomásvizsgálók az üze
mi balesetek bejelentése, nyil
vántartásba vétele és a balese
tek kivizsgáiláisa tekintetében 
az alábbi megállapításokat tet
ték: 

- 11 balesetn1tilvántartás 11 
kiadott rendelkezés szeTint 
nap,-akész állapotban van, a 
baleset nyilvánta1'tásának ve
zetésénél hiányos!ágot nem ál
lapítottunk meg; 

- körültekintően, hozzáér
téssel, rendszeres ellenőrzéssel 
kezelik é8 egyeztetik az üzemi 
balesetek nyilvántartását; 

- a balesete1oböl leszúrt ta
pasztalatok alapján a főnökség 
szervezési, munkaügyi, mús.:,a
ki és egyéb intézkedést tesz, 
a vizsgálat rendje dicséretes. 

Mielőtt még a konkrét té
nyekre rátérnénk, előljáróban 
ki kell hang,sűlyozni, hogy az 
üzemi balesetek bejelentésére, 
nyilvántartásba vételére és ki· 
vizsgálására a 3/1967. (VII. 21.) 
SZOT sz. szabályzat és ennek 
végrehajtására kiadott Vasúti 
Munkavédelmi Szabályzat 9. 
3Z. mellékletében foglalt vég
rehajtási utasítás taTtalmaz 

kötelező előfrást. Ebben teljes 
részletességgel meg vannak 
határozva azok a feladatok, 
amelyeket a szolgálati főnök
ségnek maradéktalanul telje
síteniök kell. 

A szabályzat egész szelleme 
azt célozza, hogy a dolgozót 
ért sérülésről a vállalat (fő
nö�ég) azonnal tudomást sze
rezzen, ennek megfelelően rö
vid idő alatt vizsgálja a bal
eset okát, körülményeit és sür
gős intézkedést tE\!C'en hason
ló bale;eték megelőzésére. 
Mindebből következik, hogy a 
bale;etek nYilvántartásának is 
naprakész állapotban kell len
niök. 

Annak érdekében, hogy 
mindez időben történjen, a 
szabályzat alapján fennáll: 

- a sérülés bejelentésének 
azonnali kötelezettsége; 

- 4 betegnyilvántartási- és 
balestnyilvántartási könyv he
tenként kötelező egyeztetése; 

- a ba.lesetnyilvántartási 
könyv havonta történő zára
dékolás,a.; 

- az üzemi balesetek azon
nali, de legkésőbb 24 órán be
lüli kivizsgálása. 

Késik a kivizsgálás 
A:r. áJlomásvi:zsgálatakkal 

szemben a szakszerveret mun
kavédelmi felügyelői a szúró
próbaszerű vizsgálatok során 
az alábbiakat állapították 
meg: 

S. J. vszt-ü,gyintézó 1973. ja
nuár 17-i balesetét 6/1973. sor
szám alatt 1973. február 3-án; 
Cs. I. gépkocsi lerakó 1973. ja-

Szegeden a vándorkiállitás 
Augusztus 25-től szeptember 

4-ig Szeged állomáson tartóz
kodott az alkoholellenes kiál
lítás, amely két vasúti kocsi
ban járja az országot. A túl
zott alkoholfogyasztás ellen 
agitáló kiállítást Molnár Jó
zsef mérnök-főintéző, a mun
kavédelmi csoport vezetője 
nyitotta meg. 

A túlzott alkoholfogyasztás 
súlyos károkat okoz a társada
lomnak és sújtja a részeges
kedőket magukat, meg a csa
ládjukat is. Statisztikai ada-

tokkal is szemléltetve mutatta 
be a kiállítás, milyen súlyos 
bűncselekményeket okoz a 
részegség, különösen a vas
űt, mint veszélyes üzem terü
letén. 

A ldállítás arról gyóz.te meg 
a látogatót, hogy az alkoho
lizmus elleni harcban milyen 
nagy jelentősége van a mun
kahelyi kollektíva nevelő ha
tásának. Rendkívül fontos az 
olyan közhangulat kialakítása, 
amely nem túri, nyíltan és 
határozottan élítéli az iszákos
ságot. 

Az előadó elsőrendű köve

telményként határozta meg, 
hogy az egyenruha „öltöztes
sen", szívesen. viseljék, azo
nos minőségbe-n álljon ren
delkezésre és korszerű fazon
ban kés:;illjön. E vonatkozás
ban már történtek lépések. 
Utalnunk kell itt a lap egyik 
korábbi számában megjelent 
cikkre, amely beszámolt a 
szakszervezet és a vezérigaz
gatóság közös rendezésében 
bemutatott új típusű egyen-

-------------------------------------1 hoz hozzájussanak. Ezen a 

Ismét életet mentett a védősisak 
Vezérigazgatói utasítás írja 

elő, hogy a fejsérülések meg
előzése érdekében a tolatás
vezetők és kocsirendezők is 
kötelesek a védősisakot hasz. 
nálni. Korábban a szegedi 
igazgatóság területén is több 
dolgozó szenvedett fejsérülé
ses balesetet. Süli Zaka1' Já-
1WS, Szeged-Rókus állomás 
kocsirendezője például 1970. 
május 29-én kocsiakasztás 
közben, a kocsi végajtajának 
lecsapódása miatt szenvedett 
halálos kimenetelű fejsérü
lést. A védősisak használatá
val Süli Zakar Já?Ws élet
ben maradhatott volna és 
még ma is munkatársai és 
családja körében lehetne, de 
akkor sajnos ilyen még nem 
volt. 

Mint minden ú;tól, ettől az 
egyéni védőeszköztől is ide
genkedtek a dolgozók, s a 
különböző fórumokon ennek 
hangot is adtak. Nagy hiba, 
hogy nem mindenütt ismer
ték fei a sisak használatának 

azt az előnyét, hogy megóv
ja a fejet, a munka közben 
leselkedő baleseti veszélyfor
rásokkal szemben. így fordul 
elő, hogy sok helyen nem 
taz:tják be az utasítás elő
írásait. 

Az igazgatóság külszolgá
lati vezetői, okulva a bal
esetekből, s megfelelő a[iitá
cióval, vagy ha kell admi
nisztratív eszközökkel is biz
tosítják viselését. Ennek 
eredményeként igazgatósá
gunk területén az utóbi idő
ben már ilyen hiányosságot 
nem tapasztalunk. Kialakult 
azonban az a helytelen gya
korlat, hogy a védősisak 
rögzítő állszíját a dolgozók 
viselés közben nem kapcsol
ják össze, s ezzel csökkentik 
a sisak által bwtosítható fej. 
védelmet. 

Hogy ez a mulasztás ml
lyen következményekkel jár, 
azt az alábbi eset is jól 
szemlélteti: 1973. augusztus 
13-án 5.40 órakor Kiskunfél-

egyháza állomáson Gémes Fe
renc kocsirendező az I. sz. 
állomási tolató mozdonyhoz 
ta,-tozó kocsirendező csapat 
aggatója balesetet szenvedett. 
A balesetet megelőzően Ks
kocsikat akart összékapcsol
ni, szabálytalanul Az egyik 
Ks-kocsl lehajtott végajtóval, 
a másik rögzíthetetlen, de 
felhajtott végajtóval közele
dett egymáshoz. A:r. összeto
lás alkalmával a felcsukott, 
de rögzíthetetlen végajtó le
csapódott, s nevezett fejére 
esett. A sisak tompította 
ugyan az ütést, de mivel az 
állszíjjal nem volt rögzítve, 
az ütés súlyos sérülést oko
zott. A balesetvizsgáló bi
zottság megállapította, hogy a 
fejvédő sisak még így is 
megakadályozta a tragédiát. 
Védősisak nélkül ugyanis ha
lálos ütés érte volna a kocsi
rendező fejét. 

Molnár József 
mérnők-főintéző 

téten szintén változásra nn 
szükség. 

Ruhautalványozási rend.!ze
rünk is korszerűtlenné vált. 
Ma, amikor egyre nagyobb 
mértékben igényeljük és al
kalmazzuk a gépesítést, az 
utalványozás teljesen manuá
lis módon történik. Ezt az el"". 
avult módszert a gépi adat
feldolgozás útján készített 
megrendeléssel, utalványozás
sal és leszámolással kell fel• 
váltani. Ugyanakkor a kiosz
tást úgy kell megszervezni, 
hogy azt ne az egyes szak
szolgálatok, hanem az anyag. 
ellátási szervek végezzék, ter• 
mészetesen a megfelelő raktá• 
rí kapacitás és a társadalmi 
tulajdon védelmének biztosí
tása mellett. A:r. ellátás új 
rendjének helyes megszer
vezése és kialakítása, vala
mint kellő tapasztalatok; 
szerzése érdekében célszerű a 
vázolt javaslatnak egy vasút
igazgatóság ta-ületén történő 
kísérletképpenl bevezetése. 

A:r. érdekes előadást több 
hozzászólás egészítette ki. 

B. K. 



BUDAPEST-DtLIPÁLYAUDVAR 

Átépítés közben zajlott le 
az eddi/i le/na/yobb nyliri csúcslor/111 om 

Megfeszített munka folyt 
1973. július l-től augusztus 
31-ig Budapest-Déli pálya
udvaron. Rakk Kálmán ál!o
másfőnökkel, Veres Géza ve
zénylőtiszt, párttitkárral és 
Megyeri Józsefné szb-titkár
ral beszélgettünk az évről 
évre visszatérő nyári csúcs
forgalomról, amelynek - hő
mérsékletét is jellemzően -
:forró légkörében kitűnő mun
kát végeztek a pályaudvar 
dolgozói. 

Az átépítés „történelme" 
- Egy kis „történelem" -

kezdte mosolyogva beszélge
tésünket az állomásfőnök, aki 
13 esztendeje irányítja a 
magyar vasúthálózat e fontos 
csomópontjának életét - az 
átépítés és a korszerúsítés 
.,történelme". A metro építé
sével kapcsolatban az első 
lépés annak idején a vágány
csökkentés volt, ez 1971-ben 
megtörtént. Ezt a munkafo
lyamatot a metro felszínál!o
más csatlakozásépítése követ
te, s - mint ismeretes - e 
munka nagyszerű eredménye 
;if; benne volt az 1972. decem
ber 21-i emlékezetes metro
átadásban. Ebben az évben 
az utasforgalmi üvegcsarnok 
megépítése részben meg is 

történt. Elkészült a személy
pénztárak helyisége, csak né
hány létesítmény építése van 
még hátra: az Utasellátó 
bisztróját, az információs he
lyiséget, a raktárat és az 
üzemépületet kell még telje
sen tető alá hozni. Mindez a 
jövő év végére elkészülhet, 
s akkor kezdődhet meg a ré
gi épületek bontása. Ha ezen 
is túl leszünk, sor kerül a 
kilenc vágány megépítésére, 
illetve átépítésére. Végső fo
kan a Déli pályaudoor terü
letén a !>á,ganyok U4Íma 12-
Te emelkedik. 

Mindent összevetve tehát 
érthető a „növekedés" kifeje
zés használata. s ehhez illik 
a másiK növekedés tényének 
leszögezése is: 

- Még soha nem volt 
ilyen nagy forgalmú nyarunk 
- mondja az állomásfőnök. 
- Atlag naponta 74 pár vo-
1!,(J,t közlekedett, 4 vonattal 
több, mint tavaly. Volt olyan 
szombat, amikor 50--60 ezer 
utas fordult meg a pályaud
Yaron, s ha hozzávesszük, 
hogy ebből a létszámból 
mintegy 3Q-40 ezer viss� is 
jött, elképzelhető, hogy az 
építkezések miatt csökkentett 
lehetőségek mellett, milyen 
nagy munkát kellett végez
nie a pályaudvar 420 főből 
álló gárdájának. 

Volt időközben „forradal
mi" fordulat is a Déli életé
ben: először itt lépett be az 
a. tíz olasz menetjegynyomó 
gép, amely, ha a jegykiadást 
túlzottan nem is, de az el
számolást Tendkívüli módon 
egyszerű.sítette. A bolognai 
gyártmányú, Impozáns kül
sejű gépeket a pénztárosok 
egy része eleinte idegenke
déssel fogadta. ma már -
néhány kivétellel - kezelni 
tudja mindenki, s büszkén 
mutatja be használat közben 
a más pályaudvarokról érke
ző érdeklődőknek. 

Megváltozott szokások 
- Milyen változások kö

vetkeztek be a Déli pályaud
var életében a metro üzeme
lése óta? - kérdeztük. 

Veres Géza párttitkár 

Teljes kapacitással iizemelnek a pályaudvar pénztárai. A sor
ban állás Izgalmait csak az előzetes jegyváltás fokozottabb 

elterjesztésével lehetne megszüntetni. 

ráltabbá tette az utasforgal
mat. s emellett azzal is büsz
kédkedhetnek a pályaudvar 
vezetői, hogy a tavalyi nyár
tól az idei nyárig eltelt esz
tendő során baleset nem for
dult elő! Vannak persze prob
lémák is, ezekről az szb-tit
kár mondott néhány elgon
dolkoztató mondatot. 

Személypénztárosokra, 
vonatkísérókre, kocsirende
zőkre és elsősorban takarító 
személyzetre lenne szüksé
günk - jegyezte meg. A ta
karítást aligha oldhatjuk meg 
a jövőben másként, mint úgy, 
hogy •a pályaudvar és a vo
natok tisztán tartását na
gyobb gépesítéssel végezzük. 
Talán a személypénztárak 
munkája ul mea a 
modern g on :szerzett gya-
korlattal A legkedvezobb 
utánpótlás a vonatkfsérőknél 
mutatkozik: most vizsgázott 
nyolc tehetséges fiatal, akik
Te számítunk. 

- Ami nálunk állandó 
gond: a kiöregedő kocsiren
dezők pótlása veti közbe 
Rakk Kálmán. - Ez a mun-

(Laczkó Ildikó felvétele) 

kakör a nagy felelőség miatt 
egyelőre nem elég vonzó fog
lalkozás, s szintén a felelős
ség súlya teszi nehézzé a sze
mélypénztárosi gárda feltölté
sét is. 

Nem kis gondot okoz az a 
tény, hogy a nyugdíjasok 
korkedvezményével kapcsola
tos rendeletnyomán sorra bú
csút mondanak a pályaud
varnak a Déli kipróbált idős 
dolgozói. A múlt ét,ben 40-

45 fő vonult nyugdijba, s 

ezeket a begyakorolt, kitilnő 
munkaerőket nem könnyú 
gyorsan pótolni. 

A 420 főből álló gárdából 
170 a nől dolgozók száma. A 
törzsgárdatagság - az emlí
tett okok miatt - folyamato
lMln csökken. A férfiak 50, a 
n6k 49 sZázaléka dolgozik itt 
tíz esztendőnél régebben. 

Az utazás kulturáltsága 
szempontjából adódnak jó je
lek: a győri vagongyártó! 
az elmúlt három év során 
mintegy ötven új kocsit ka
pott a pályaudvar az ex
pressz vonatok felfrissítésére. 
Az utazóközönség címére 

szóló kérések, intelmek adód
nak persze most is. 

- Nem győzzük kérni uta-
sainkat, hogy éljenek a 
jegyelőreváltás lehetőségei-
vel - mondja az szb-titkár. 
Ma már bélyegzés nélküli je
gyeket is lehet vásárolni, s 
az ilyen módszer tovább 
csökkenthetné az időről idő
re visszatérő zsúfoltságot. A 
másik kérés: a nagyon szép 
üvegcsarnok tisztaságára le
gyenek nagyobb figyelemmel. 
Sok utas kutyával jön jegyet 
váltani, s a takarítószemély
zet nem gyöz utánuk takarí
tani. 

Szocialista brigádok az élen 
Még búcsúzóul arról be

szélgettünk, hogy a Déli pá
lyaudvar nehéz feladatainak 
megoldásában milyen nagy 
szerepük van a szocialista 
brigádoknak. Három forgalmi 
és három vonatkísérő brigád 
áll az élen, s kitűnően dol
gozik a személypénztárosok 
szocialista brigádja is. E 
brigádokból is kiemelkedő 
munkát végeznek, sok más 
feladat teljesítésén túl: Anda 
István térfelvigyázó, Enyedi 
Sándor vonatvezető, aki egy
ben műhelybizotl«ági titkár, 
népi ülnök és munkásőr, vagy 
Art! Ferenc vonatvezető. aki 
tanácstag és munkásór. Sokat 
tevékenykedik a fiatalok ne
velésében Torma István v0-
natkisérő, akinek már 36 
év tengelyen töltött szolgála
ta van. Kóti Erzsébet a sze
mélypénztársok körében vé
gez kitűnő munkát, ő az 
szb. nőfelelóse is egyben, s a 
kultúrmunkával is foglalko
zik. 

- A munka tehát jól ala
kult a csúcsforgalomban 
fejezte be beszélgetésünket az 
állomas!őnók Most már 
az ősz és a tél felé tekin
t(mk. A fűtés, a világítás 
gondjai foglalkoztatnak ben
nünket, de mert a pályaud
var gárdájára eddig is nyu
godtan építettünk, nem fé
lünk a jövő nehézségeitől 
sem .•• 

Maros László 

„Versenyben" más üzemekkel 
Mindennapi gondok, /Örekvések Sárbogárd állomásoa 

Sárbogárd állomás dolgo
zóinak létszáma - ide szá
mítva természetesen a hozzá 
csatolt hét állomást és a he
lyi szertárat is - 120-130 
között ingadozik. Közülük 
102 a törzsgárdatag, ami azt 
jelenti, hogy tíz évnél hosz
szabb ideje állnak a vasút 
szolgálatában. A törzsgárda
tagok fele bronz-, a másik 
fele pedig arany- és ezüst
jelvényes. A dolgozók átla
gos életkora 42 év, ami első 
látszatra nem is rossz. Csak
hogy ez az arány a 30 és 55 
évesek középarányosaként 
jön ki. 

Az alsó korba/ár? 
- Minden módon megpró

báljuk a munkaerőtoborzást 
- mondja Zámbó Tibor ta
nácsos, állomásfőnök. - Van 
azonban néhány „nagy" rivá
lisunk. Elsősorban a VIDEO
TON sárbogárdi gyáregysége, 
amely már 900 dolgozónak ad 
kenyeret. Kétmúszakos és 
szabad szombatos, vasárnapi 
pihenőnapos munkahely, ezt 
keresik a dolgozók. Számos 
más üzem Is van a nagyköz
ségben, ők Is hívják, várják 
a munkaerőt. A vasutas pe
dig éjjel-nappal, vasárnap és 
ünnepnap szolgál. Ezért itt 
nem csábító a vasúti szol
gálat. 

éves kortól alkalmazhat dol
gozót. A fiatal legkésőbb 16 
éves korára, de rendszerint 
előbb befejezi az iskolát. 
Utána elmegy dolgozni, vagy 
szakmát tanul, 18 éves korá
ra már szakmája, munkahe
lye van. Nálunk két hétig 
tart, amíg kiderül, alkal
mas-e valaki arra, hogy a 
vasútnál dolgozzon. De mit 
csinál, miből él két hétig a 
munkát kereső, különösen, ha 
nem is biztos, hogy alkal
mas lesz? Ez is elriasztja a 
fiatalokat, számos példa volt 
már rá, nemrégiben is ... 

- Négy szocialista brigá
dunk van. A Béke, a Győze
lem és a Mező Imre forgal
mi, mfg a Petőfi brigád a 
kereskedelemnél és az egyéb 
területen dolgozókból tevődik 
össze - folytatta Gergelyné. 
- A brigádok vállalásai kö
zött szerepel a valamilyen 
okból hiányzó dolgozók � 
Iyettesítése Is, ami - éppen 
a mostani 14 beteget tekintve 
- nehéz feladat. 

Hári Imre forgalmi szol
gálattevő, a Mező Imre bri
gád vezetője sietve ho��áte
szi: 

- Senkinek sem esik le a 
fejéről a korona, ha néha 
alacsonyabb beosztású dolgo
zót kel! helyettesítenie. 

Kibelyezell iskolái! 

aki nem végezte el a nyolc 
általánost. Bár az állomás 
vezetősége minden segítsé
get megadna az általános is
kola befejezéséhez, az időseb
bekben azonban nem nagy a 
szándék, ami a hosszú nap
pali, valamint az éjjeli szol
gálatnak tudható be. Ami a 
szakmai továbbképzést llleti, 
nincs különösebb baj. Két 
dolgozó tanul vasútforgalmi 
szakközépiskolában levelező 
szakon, sokan pedig szakvizs
gára készülnek. Dicséret ille
ti azokat. akik még olyan 
tanfolyamokat is elvégeznek, 
olyan vizsgákat !s letesznek, 
amelyek számukra nem kö
telezőek. 

Példaként említették az 50 
éves Csendes Istvánt, aki 
amellett, hogy az idén végez
te el az általános iskola 7--11. 
osztályát, most a raktárnoki 
vizsgára készül. 

Adódhat a kérdés: az álta
lános iskolát el nem végzet
teket nem lehetne-e egy ki
helyezett osztályba össze
vonni? fgy bizonyára több 
lenne a jelentkező. 

Panasz a sisakra 

' 
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Losonczi Pál látogatása 

a szolnoki iárműiavítóban 
Losonczi Pál, az Elnöki Ta

nács elnöke szeptember 5-én 
és 6-án kétnapos látogatásra 
Szolnok megyébe érkezett. A 
megyei pártbizottság székhá
zában dr. Gergely István, a 
megyei pártbizottság első tit
kára, dr. Hegedüs Lajos, a 
megyei tanács elnöke, továb
b1 a pártbizottság és a tanács 
más vezetői fogadták. 

Az Elnöki Tanács elnöke 
még aznap délelőtt a megye 
vezetőinek társaságában fel
kereste a 117 éves MA V jár
műjavító üzemét, amelynek 
bejáratánál Sándor László, a 
városi pártbizottság első tit
kára, Ambrus János igazgató 
és Szabadkai Mihály, az üze
mi pártbizottság titkára fo
gadta. A járműjavító tanács
termében Ambrus János igaz
gató ismertette a 2200 mun
kást foglalkoztató üzem mun
káját. Beszámolt arról, hogy 
az ország egyik legrégebbi 
üzemében megindult a pro
filváltás. Csaknem egymil
liárd forintos beruházással 
1978-ra felép{il a Diesel-bá
zis. Az üzemet az év tava
szán hagyta el az utolsó gőz
mozdony, jelenleg és a jövő
ben már csak Diesel-elektro
mos mozdonyokat, négytenge-

lyes személykocsikat és te
hervagonokat javítanak. A be
ruházásra az idén 280 millió 
Corintot költenek. 

Losonczi Pál elbeszélgetett 
a s=o(!talista brigádok vezetői
t>el, tagjaival. Érdeklődött a 
munkáslétszám alakulása, a 
bértömeg-gazdálkodás üzemi 
hatása. a munkások keresete, 
élet- és munkakörülményei 
iránt. Informálódott a dolgo
zók tanulásáról, megnöveke
dett szabad idejük hasznosí
tásáról is. Az Elnöki Tanács 
elnöke hangsúlyozta: termé
szeti értékekben akármilyen 
gazdag az ország, csak ott 
boldogulnak, ahol a rohamos 
ütemü fejlődéssel lépést tar
tó. jól felkészült munkásgár
da van. 

Homonnai János, az Allami
Díjjal kitüntetett tűzikovács 
szocialista brigád vezetője be
számolt a kollektiva munká
járól, az üzemen kívüli élet
ről, majd Losonczi Pál elis
merő sorokat irt a kiváló szo
cialista brigád naplójába. Az 
üzemi látogatás második ré
szében megtekintette az épü
lő Diesel-csarnokot, a kocsi
javító üzemet. a festőmúhelyt 
és a régi mozdonycsarnokot, 
ahol ma már a Ganz-motor
kocsikat javítják. 

Az ifjúsági törvény nyomán megvalósul 

A JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 
ÖSSZHANGJA 

A szegedi igazgatóság terii
letén több mint 3100 fiatal 
vasutas dolgozik. A KISZ
szervezetek vezetői a közel
múltban megtárgyalták és 
összegezték azokat a feladato
kat, amelyek az ifjúság! tör
vény végrehajtásából adódóan 
a fiatalokat foglalkoztatják. 

A megállapítások között 
szerepel, hogy az igazgatóság 
és a szolgálati helyek gazdasá
gi, párt- és szakszervezeti ve
zetői 

eddig is na.gy figyelme& 
fordítottak a fiatalok 
problémáinak megoldásá-

ra, 
munkába való beilleszkedésük 
segítésére, az ifjúsági törvény-

vesen, mert a sisak kényel
metlen. Súlya majdnem fél 
kiló, s az ál!szíj olyan durva, 
hogy kihorzsolja az ember 
bőrét. Ha pedig nem rögzít.. 
jük, leesik. Nyáron meleg, 
télen pedig hideg! Az egyik 
táTsunk a múlt héten rosszul 
lett a sisak miatt és most is 
betegállományban van 
magyarázták. 

ben előírt jogok biztosítására, 
illetve az abban részükre 
meghatározott kötelességek 
teljesítésére. 

Ami a fiatalokat illeti: 
évről évre kedvezőbben 
alakul Iskolai képzettsé-

gük, 
állandóan javul a magasabb 
iskolát végzettek ar.ánya. Ez
zel együtt igaz azonban az is, 
hogy 321 fiatal vasutas még 
nem végezte el az általános 
iskola nyolc osztályát. Ez a 
tény arra figyelmezteti a 
KISZ-szervezeteket, a szocia• 
lista brigádokat, gazdasági ve
zetőket, illetve szolgálati fő
nököket, hogy 

ösztönőzniök, segitenlők 
kell a hiányos iskolai vég
zettségü fiatalok tovább-

tanulá.sál 
Az igazgatóság területén 
egyébként biztooitott a fiata• 
lok szakmai és állami képzé
se, politikai és közéleti tevé• 
kenységük fokozása. 

A fiatalok közül kilencszáz• 
hatvanan tagjai a KISZ-nek, 
száznyolcvanketten pedig a 
pártnak is tagjat. A politikai 
oktatásokon a fiatalok egy
harmada vesz részt rendszere
sen. A tapasztalatok azt mu
tatják, hogy ahol a mozgalmi 
munkát slkeriilt vonzóvá ten
ni, ott növekedett a mozga
lomban tevékenykedő fiatalok 
száma Is. Ugyanakkor ezeken 
a szolgálati helyeken kevesebb 
nehézséggel találják szemben 
magukat a pályájukat kezdi\ 
fiatal vasutasok. 

A beilleszkedés egyes kér
déseit vizsgálva, szó esett a 
fiatalok lakáshelyzetéről Is. Az 
lgazga tóság területén dolgozó 
fiataloknak több mint a fele 
(1721 fő) családtagként él a 
szülői háznál. Albérletben 
négyszázh úszan, társbérletben 
harmincnégyen laknak. Mun
kásszállást huszonöten vesz
nek igénybe. 

A vasút anyagi lehetősé
geihez mérten támogatja 
a fiatalok lakásépítési ak-

cióját. 
Eddig is a szétosztott lakások. 
illetve kölcsönös.szegek 30-35 
százalékát a fiatalok kapták. 

A KISZ-vezetők tanácsko
zása végül megállapította, 
hogy 

a vasutas fiatalok helyt
állnak munkájukban, s ez• 
zel összefüggésben része
sülnek az erkölcsi és anya-

gi megbecsiilésben. 

mondta el, hogy azóta átlag. 
ban 20-25 százalékkal emel
kedett a pályaudvar forgal
ma, ami azért is érthető, 
mert a kényelmes közlekedés 
egyre jobban eltöröl bizonyos 
megszokásokat. Azelőtt a Ba
latonról és általában a Du
nántúlról érkező utasok 80 
százaléka a Kelenföldi pálya
udvaron szállt le, s onnan 
Villamossal vagy más jármű
vel folytatta útját. M�t ez 
a szám nagyon lecsökkent, s 
a változá„ megmutatkozik a 
Déli pályauC:var utasforgal
mában. 

- Es még másért sem -
teszi hozzá Gergely Józsefné 
főintéző, szakszervezeti bizal
mi. - A felvételi korhatár 
és a felvétel bürokratikus 
módszere miatt. A MAV, 
mint veszélyes üzem, csak 18 

Eg-;ébként 1972. 
ményei alapján a 
szocialista brigád 
első helyen. 

évi ered
Mező Imre 
végzett az 

Sárbogárd nagy forgalmú 
állomás, naponta 142 vonat 
halad át rajta. A vágányhá
lózat korszerűtlen. A mind
össze 100 méter hosszú foga
dóvágány 140-150 tengelyes 
Diesel-vontatású szerelvények 
fogadására nem alkalmas. Ez 
az állapot a vonatok késlel
tetését, a védősisak mellőzése 
pedig baleseteket idéz el6. Ez 
utóbbi jelenségre a vezetőka nek is jobban oda kellene fi. 

Tolatást végeznek a hete
dik vágányon. A kocsik kö
zött két idősebb vasutas búj
kál, karjukra akasztva a szí
nes műanyag védősisak, 
amelynek használata a kocsi
rendezőknél kötelező. Mikor 
közeledésemet meglátják 
gyorsan felrakják fejükre 
védősisakot. 

A többlet feladatokat is bár
mikor szívesen vállalják s 
ilyen körülrr>ények kö;ött 
kedvezőek a feltétele/e min
denütt a ;ogok és kötelességek 
ö�szhangjának a megteremté-

Az új üvegcsarnok k•.tltu-
A dolgozók között - ko

ruknál fogya - sok az olyan, 
- Miért nem használják? 
- Használjuk, de nem szí-

gyelniük. 
Balogh József sehez. Sziládl Sándor 
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Az önzés helyett több 
emberséggel ... 

Zalka Máté, Gagarin 

és a többiek ..• 

Kiválóan teljesíti vállalásait 
a debreceni MA V l!:pítési Fő
nökséghez tartozó gépállomás 
19 szocialista brigádja. Külö
nösen sokat fejlődött az első 
félévben a jórészt fiatalokból 
álló Zalka Máté szocialista 
brigád. A 15 tagból álló, Siku
la László által vezetett eszter
gályosbrigád hibátlanul végzi 
forgácsolási munkáit. Szak
mailag és politikailag egyaránt 
tovább képezik magukat. Jól 
megállták a helyUket a „Ko
runk valósága" című vetélke
dőben. amiért az egész brigád 
dicséretben részesült. 

Korszerű vontatójárművön 
- Diesel- \ agy villamos moz
donyon - kenyelmesebb a 
szolgalat, mtnt gőzgépen. En
nélfogva tisztelet és megbe
csülés illeti azokat a vonta
tási dolgozokat, akik - bár 
Diesel- és villamos mozdonvt 
is vezethetnek többirányú 
képzettségük és képesítésük 
folytán - gózmozdonyvezetői 
szolgálatot telje ítenek. Csak
hogy ez a tisztelet és megbe
csülés egyes fönökségeknél 
- s főként egyes fiatalabb 

vasutaroknál - olykor bizony 
hiánvzik. Az ebböl adódó 
problémákat írta ÖSs7.e és jut
tatta el szerkesztóségUnkhöz 
címzett !e,·elében Füzesi Ti
hamér debreceni mozdony
vezetö. 

Kóros a protekciózós 
Hivatkozik a Magyar Vas

utas augus:Gt.i. 1-i számában 
megjelent cikkre, amelyet 
Foldes Tamás irt Szolgálat 
közben pörögjön a kerék cím
mel, Az üj. ágíró a Keleti 
vontatási !önök �gnél szer
zett tapa.sztalatait adta közre, 
s lénye,:ében arra mutatott 
rá, hogy gondo · vezényléssel, 
a szakszolgiilat! ágak jó 
ei:!yilttmúködésével, a szak
szervezeti bizottság és a gaz
dasági vezetes kölc. 1inö. szer
vezö- és politikai munkáJá
val elérhetö a túlórák. a med
dÖ tá,·oll ti idök csökkentése, 
pontosabban az. hogy kevesebb 
órával is túbb keresethez 
ju sanak az utazószolgálatot 
teljesíló dolgozok. 

.,Nálunk, a debreceni von
tatási fónök eg11,•! e.z nem ig11 
van - írja Füzesi Tihamér 
-, inkább az a közmondás 
érven11esül, hogy „aki dolgo
zik, nem ér rá pénzt keres
ni". Ezután adatokkal bizo
nyítja, hogy havi azonos 
mennyiségú swlgálati, illetve 
távolléti óra esetén a gőz-

o2Xlonvve� legalá::>b 
600-700, olykor 1000-1200 
forinttal kevesebb keresethez 
jutnak, núnt Diesel- vai:y 

villamos mozdonyon utJ,,ó 
kolle;;álk. És mert ez így le
hel, melegágyat talált Debre
cenben sok-sok alantas em
beri indulat csírája. KözéjUk 
tartozik a protekciózás · jobb 
fordát kap, akinek ;obbak a 
szemel11i kapcsolatai, a gőzö
sön utazók lenézése. a „kinek 
mi köze ltozzi'' elv hangoz
tatása, má.s szói·a! az üzemi 
demokracia meg.férte ·e stb. 

A levél nyomán ellátogat
tunk Debrecenbe, hogy még 
közelebbről ismcrjuk meg, 
menn)'lre jogos a panasz. A 
rögtönzött megbeszélésen 
részt vett Kiss I.á zló, a szak
szervezeti bizottság titkára, 
Varga Balázs párttitkár, aki 
szinten mozdon ·vezetőként 
teljesít szolg/ilalot, Kovács 
Ödön beos7.táskészítö reszor
tos és Füzesi Tfüamér, aki a 
levelel írta. 

A probléma ,·alóban fenn
áll, a gózmozdonvrezetők csak
ug11an ke i•esebbet keresnek 
azonos szolnálatl óra esetén, 

mint a korszerű mozdonyokon 
utazó, többn11ire fiatalabb 
kollégáik. Ezzel II beszélgeté 
minden ré ·zt\'evöJe egyetér
tett. 

Hátrányos 

megkülönböztetés 
- Lehelne-e segíteni azon, 

hogy ne igy legyen? - kér
deztük. 

- Igen, de csak akkor, ha 
több emberség és kei·esebb 

önzés lenne eg11es személyek
ben - szögezte le az szb-tit
kár -. Vannak, sajnos, olya
nok, akik különbözó kibúvó
kat keresnek, hog11 ne osz
szák be óket gózösre, ezen
kívül az is hiba. hogy egyes 
gazdasági vezetök nem haj• 
landök Cigyelembe venm a 
dolgozók vagy a szakszerveze
ti bizottság javaslatait. Azt 
mondják: .,vezényelni, fordát 
készíteni kizárólag a gazda
tági vezetók joga." 

Ez így igaz, de abba már 
a szakszervezeti bizottságnak 
nemcsak h{la, hanem köteles
sége is beleszólni, ha a dol
gozókat sérelem éri, vagy 

hátrányos megkUlönböztetés
ben van r.S.szük, éppen a he!11-

telen vezénylés, illetve forda
készités miatt! 

A beosztáskészítő reszortos, 
aki régi, tapasztalt vasutas, 

meggyőző szavakkal vázolta, 
hogy legjobb tudása, tehetsége 
szerint utaztatja a személyze
tet - amiben nincs is okunk 
kételkedni -, de ,.a szóban
forgó panasz mindaddig nem 
szüntethető meg, arnig göz
mozdonyokat is kell üzemel
tetni." 

lob/, lordóra van szükség 

- Különben is fúzle 
hozzá - nálunk töri-enysértés 
nem történt, még akkor sem, ha 
esetenkent ismeretség, -rokoni 
szálak, ,.fentröl jött kérések" 
alapján adunk eg11-eg11 fiata

labb mozdonyi:ezetónek jobban 
fizetö, más esetben kevesebb 
keresettel járó beosztást. 

A vontatási pártszervezet 
titkára szerint nem annyira a 
vontatási fönökségnél kell a 
panaszok orvoslási1t keresni, 
mint inkább a forgalomnál és 
az igazgatóságn:\1. Annak ér
dekében ugyanis, hogy a göz
mozdonyok és a személyzet 
tagjai a debrecen-füzesabonyi 
vonalon ne ác orogjana.. ki-

Amíg a titkár a véleményét 
kifejti, Földi Sándor, a főnök
ség egyik legrégibb, legtapasz
taltabb mozdonyvezetője_ már 
hozza is a kereseti kimutatá
sokat, illetve a változó illet
mények alakulását bizonyító 
okmányokat, amelyekbe bár
melyik dolgozó betekinthet. 
Itt, ugyanis megvalósult már 
az üzemi demokráciának az a 
sarkalatos tétele, hogy min
denkinek köze t,'an mindahhoz, 
ami a munkahelyen történik, 
illetve ami az embereket itt 
foglalkoztatja. 

- Nézzék - mutatja az 
adatokat Földi Sándor - a 
változó illetmények között 
nincs szembetúnő eltérés. Né
medi Gyózó pé!dau!, aki az 
egyik hónapban gózösön 1430 
forint „kilométerpénzt" kapott, 
a köretkezó honapban csak
nem azonos órál'al t•i!lanygé
pen, csak 1330 forint összegü 
változó-illetményt ért el ... Ez 
természetes, s ebben nem ő 
az egyedüli ... 

Nehezebb munkáért több 
kere et jár, s ennek biztosítá
sához megvannak a feltételek. 
Ahol nem így van, ott az aka
dályokat helyben kell meg
szüntetni. (Gergely-Kovács) 

Főként a portáldaruk és a 
sínlerakó készülékek javítását 
végzi a 16 tagú Gagarin szo
cialista brigád, Papp Jenó gép
lakatos vezetésével. lwek óta 
ez a kollektíva a gépállomás 
egyik legjobb brigádja, tervét 
az első félévben is túlteljesí
tette. Az általuk karbantartott 
pályaépítő 57..erelvények kifo
gástalanul üzemelnek. fgy volt 
ez legutóbb is a Kisújszállás
Karcaq közötti vonalfelújítási 
munkáknál. 

A szocialista brigádok helyt
állásának volt köezönhetö el
sősorban, hogy a gépállomás 
karbantartá i tervét 100 száza
lékra, gazdasági eredményter
vét 111,6 százalékra teljesítette 
az első félévben. 

használatlanul, ami a keve- ---------------------------
sebb keresetet ckozza, a jelen-
leginel jobb fordntervezet ké
szült. Ezt a7,0nban nem fogad
ták cl, helyesebben még vá
laszra sem ml8tatt.ák. 

- Majd meglatjuk, mi lesz 
ezután, s ha semmi sem törté
nik, akkor n11omósabb érreket 
keresünk - jelentette ki Var
ga Balázs. 

A beszélgeté re lénye:gében 
rányomta bé!yegl!t az a két
ségkívül észrevehetö szemlelet, 
hogy „jó! t•an, ahogy t)an", 
mert ,;úgyse tehetünk sem
mit'', vagy ha mégis;, akkor 
,,e;, Táérünk arra még". 

Ezek után elmondhatjuk, 
hogy több vontatási fönökség
nél utám.né'Ztünk, hogy anya
gilag hátrányos helyzetben 
vannak-e a g6unozdonyveze.. 
to7c. A válasz egyértelmú: 
nem! 

lme, mit is mondott a Bu
dapest-Lajosm,z e kózött 
köT.!ekedő 3734 számú vonatot 
továbbító, Cegléd honállomású 
42-l-356 pályaszámú gőzmoz
dony fiatal moulonyvezelöje: 
,.na!unk, Cegléden nem törté
nik meg, hogy a D!ese!- ioagy 
villamosmozdony-vezetók Job
ban keresrninek, mint a gózös
sel utazók. lg11 azután szfresen 
regzem a nehezebb szolgalatot, 
ha mcst még a goznwzdonvra 
sz.ükseg van .. . " 

A budapest--dorogJ vonalon 
közlekedő 4U-208 pálya
számú mozdony vezetöje, Pé
ter Gyula i tárgyilagos képet 
festett a vontatá. 1 utazósze
mélyzet helyzetéről, kereseti 
lehetőségeiről, csupán azt ki• 
fogásolta, hogy alac ony az 
egyforinto., tát•olléti óradíj, 
amit a mozdonyok jobb ki
használásával, a fordulók 
gyor ításával - a forgalom 
körültekintő szerve7.ése esetén 
- ellensúlyozni lehet, iLletve 
szükséges. 

Ahol nincs különbség 
a mozdonyvezetők között 

Hegedüs Lukács, a Hámán 
Kató vontatási főnökség 424-
136 számú mozdonyának veze.. 
tője, akinek ugyancsak nún
den típusú gépre megvan a 
vizsgája, de többnyire gőzösön 
jár, így vélekedik: - Nálunk 
legfeljebb csak azért nem ked
velik a gözmozaonyt a fiata
lok. t•agy mások, mert a kor
szerű gépek tisztábbak, ké
nyelmesebbek. A kereset azon
ban a góznwzdon11on jobb; s 
ez sem utolsó szempont, így 
nincs is ekörül különösebb 
vita. 

Nyilvánvaló, hogy a.z elége
dettség és a vasutas öntudat 
eme tükröződései nem a vélet
lenen múlnak. 

- Nem bizony - mondja a 
Hámán Kató vontatási főnök
ség szakszervezeti Irodájában 
Sikora Miklós, szb-titkár. A 
gazdasági vezetökll:e! a legszo
rosabban együttmüködve, a 

dolgozókkal többször tanács
kozva ügyelünk arra, hog11 ne 
legyen a gózmozdonyvezetók 
bérezésére, a keresetet befo
lyásoló fordulókra súlyosabb 
panasz. 

Sok vagy kevés a jegyvizsgáló? 
Sok-e vagy kevé6 a Jegyvizsgáló? Hát ez bizony attól 

függ ... 
Mitől? Attól, hogy a vonatkisérök vezényléséért felelős 

személyek miként le znek eleget a vasütüzem szervezésében 
reájuk haruló íeladatoknak. 

Sok e etben ugyanis határozottan sok a jegyvizsgáló. 
Szeptember 8-an pe!dáu! a Hatvanból 1 óra 19 perckor Bu
dapestre induló vonat hat és fél SZem€lykocsijára négy kalauz 
jutott. A vonat végén szolgálatot teljesítő jegyvizsgáló egyet
len kocsijában, egész úton, mindossze tíz utas tartózkodott ..• 

Emlithetnénk még hasonló eseteket, de az érdekeS$ég 
kedvéért lássuk közelebból ugyanennél a vonatnál a vezény
lések egyéb fogyatékosságait. 

Köztudott, hogy poggyaszkezelés szempontjából a 317-es 
az egyik legnehezebb vonat, Kezeló mégsincs, csak az ewet
!en kirakó, aki szinte képtelen szabályszerűen ellátni az uta
soktól ekett kocslrés.zben a szolgálatot. 

De hol marad a kezeló? Vagy miért nem áll be valame
lyik jegyvi7.sgáló kezelőnek? 

Azt mondják, hogy azt nem lehet. A kezelő részére ösz
szeállitott kétnapos fordulóban ugyanis (H távolléti órával), 
csupán 7 óra 21 perc a szolgálati idő, a le- é feljelentkezés
re engedélye7.ett Idővel együtt. A .,rosszul fizető" vonattól 
ebból a fordából Inkább má felé utazik a ke7,eJő, esetleg egy 
olyan szerelvényen, ahol nem is akad munkája. Am az a!a
cson11abb rangú kirakó hasonló panaszaira ki figyel oda? 

Jól van ez így? Aligha ... zllcs Ferenc 

NA.PIRE DEN 

a rendezőpályaudvarok automatizálása 
,,A -rendezó pályaudvarok 

számítógépes automatizála
sa" címmel nagy zabású tu
dományos ankétot tartott 
szeptember 6-án Szolnokon -
a városi tanács dísztermében 

a Közlekedéstudomán11i 
Egyesületnek a MA V Buda
pesti Igazgatóságán működő 
területi szervezete. 

A mintegy kétszáz s7.akem
ber ré>.-n· televel megtartott 
tanácskozást Kukri Béla, Szol
nok város tanácsainak elnök
helyettese nyí totla meg. 

Dr. Westsik G11örg11, a Mű
szaki Egyetem közlekedésüze
mi tanszékének docense elő
adásában áttekintést adott az 
automatizálás nemzetközi ta
pasztalatairól, majd Urbán 
Sándor, a MA V Vezérigazga
tóság 9. automatizálási és szá
mítástechnikai szakosztályá
nak vezetője Ismertette a 
MAV ez irányú terveit, illet
ve lehetőségeit. A szakosz
tályvezető elmondta, hogy 

hazánkban először l\fiskolcon, 
Szolnokon es Záhonyban hoz
nak létre rendező pályaud
vari számítógépes forgalom
irányítási rendszereket. 

Tóth János vasútigazgató 
„Elektronikus számítógépes 
rendszer Szolnok rendező pá
lyaudvaron" című elöadása is 
nagy érdeklődést keltett. A 
budapesti igazgatóság vezetője 
részletesen 1. mertette az al
föld! város rendező pályaud
varának gazdasági jelentősé
get és b sz.1molt a számító
gepes automatizált rendszer 
ehhez igazodó tervezéséről, 
amelyet az igazgató ág az ötö
dik ötéves terv elején szeret
ne megvalósítani. 

A tudományos ankét korre
ferátumokkal fejeződött be. 

A tanácskozás részvevői a 
korreferátumok elhangzása 
után megtekintették a szolno
ki rendező pályaudvar mun
káját. 

(séra) 

Munkahelyi vezetók tanfolyama Szolnokon 
A budapesti igazgatóság te

rilletén dolgozó munkahelyi 
vezetők részére kéthetes tan
folyamot indítottak Szolno
kon, a távközlési fenntartási 
főnökség által biztosított épü
letben. A tanfolyam célja az, 
hogy a részvevók elsajátít
sák a szocialista vezetési el
mélet leghelyesebb módszereit, 
hogy azok alkalmazásával, az 
emberekkel való hozzáértő 
bánásmóddal tovább javíthas
sák a munkahelyi légkört, il
letve ezáltal is hatékonyabb 
gazdasági eredményeket érje
nek el. 

A most indult tanfol11Gm
nak harminc hallgatója van, 
de az igazgatóság lehetővé te
szi, hogy végső soron mint
egy 1200 szolgálati vezető ré
szesilljön ugyanebben a kép
zésben. A tanulási Idő napon
ta hat óra, núközben összesen 
12 témakört vitatnak meg 
Előadást tart többek között 
Tóth János vasútigazgató és 
Sándor László, a városi párt
bizottság első titkára is. 

A részvevők a tanfolyam 
sikeres elvégzéséről. bizonyít• 
ványt kapnak. 

s 

,,Automata kocsivizsgáló" 
A Magyar Államvasutak vonalait mind Jwrszerúbbé, biz. 

tonságosabbá teszi a technika, s ezzel eg11ütt a vasutasok mun
kakörülményei ts folyamatosan ;avulnak. Ezt példázzák alábbi 
képeink is, amelyek N11irbogdán11 állomáson, illetve llnnak r..ö

ze!ében készültek. Az „automata kocsivizsgáló" - amelyet itt 
nemrég helyeztek üzembe - a. mind nag11obb sebességgel köz
lekedő tehert.'onatokná! tesz pótol'iatat!an szolgálatot, az üzem
veszélyes csapágyme!egedések ;elzésével, 

Nyírbogdány állomás forgalmi Irodájában Juhász András 
az integ-ra-dominó biztosítóberendezés kezelóasztalánál 
szabadra állítja a bejárat! jelzőt a közeledő vonatnak. Hát
térben látható a tranda gyártmányú, bőnfutá.st vizsgáló 

készülék ellenőrző szekrénye. 

A vasúti pll.lyán, a s(nek két oldalin elhelyezett, lnfrasugarak
kal működő berendezés, amely önműködően észleli és jelzi, ha 
a közlekedő vonat bármelyik kocsijánál hőnfutás, felmelege-

dett csapáQ van. 

A vasúti szerelvény áthalad a pályatestbe épUeU .,ellenorz6-
ponton". 

(llTI Foto - Balogla P. LáaWt 



• MAGYAR VA�UTA� 

Eiler György már a iövőbe tekint 
AZ EMBERI ÖSSZEFOGÁS ADTA VISSZA EGY ROKKANT VASUTAS ÉLETKEDVÉT 

Eiler György ldskunhalasi 
szegény parasztgyerekból lett 
lakatos � 40-es évek végén, 24 
é".'es koraban - miután leszol
galta katonaidejét - szétné
z:tt, hol folytathatná civil éle
tét, hol találhatna becsületes 
�egélhetést. Már gyermekko
raban vonzotta a vasút. a sú
lyosan dübörgó gózmozdonyok 
világa, jelentkezett · hát a fe
rencvárosi fűtőházban. Nagyon 
kellett akkoriban a fiókműhe
lyekben az újjáépüló vasútnak 
a munkáskéz, s az élénk moz
gású fiatalembert egykettóre 
felvették mozdonylakatosnak. 

!(ét évig dolgozott a lakatos
muhelyben, aztán gondolt 
merészet, és kérte felvételét 
moZ<!onyv�zetó-tanulónak. Föl
vettek. Nem volt nála boldo
gabb ember. Hát még amikor 
gépre került és nem 'is akár
milyenre: Lócsei János Kos
suth-díjas fómozdonyvezető 
mellé osztották be gyakorlatra. 
Mondta is magában: no, most 
itt az alkalom, ha valahol itt 
aztán megtanulhatja a �oz
donyvezetést, csak ki kell 
nyitnia a szemét meg a fülét. 
Úgy is tett, figyelt, érdekló
dött, szorgalmas volt és fegyel
mezett. Jl:s tele voLt életkedv
vel, optimizmussal, nemes 
becsvággyal. 

Egykori mozdonyvezető gya
kornoktársa, Pálfistyák István, 
most, a Keleti vontatási fó
nökség villamos mozdony ve
zetője, így emlékszik a fiatal 
Eiler Györgyre: - Gyors fel
fogású, szolgálatkész, igyekvó, 
mindig jókedvű fintalember 
volt, mindnyájan kedveltük 
barátságunkba fogadtuk. ' 

* 

Kilenc hónapja utazott már, 
otthonosan érezte magát a 
mozdonyon, örömmel indult 
minden útra. !gy szállt gépre 
1953. február 2-án is. A kör
vasúton Szobra indultak, sú
lyos tehervonattal. Rákos
szentmihály állomás elótt meg
állították a vonatot. K'.ét villa
mos felsóvezeték-oszlop közötit 
fékezett le a 424-es. A beosz
tott fűtő leugrott, hogy meg
nézze a csapágyakat. Lőcsei is 
leszállt, a forgalmi irodába in
dult, de előbb még odaszólt 
neki, hogy tisztítson tüzet. 

Rövid nekikészülődés után 
kihúzta a szítóvasat a szerko
csi oldaláról (akkor még ott 
volt a helye) és eróteljes moz
d\Jlattal emelte a kazán irá
nyába. Lehet, hogy a mozdu
lat kissé lendületesebb volt a 
kelleténél, mert a szítóvas 
emelés közben pillanatra hoz
záért a nagyfeszültségű villa
mos vezetékhez. 

Felesleges lenne megkísérel
ni: leírni a kínt, ami a fiatal
ember testén abban a pilla
natban keres2>tülhasított, úgy
sem sikerülne érzekeltetni tel
jes húséggeL Eiler György 
szempiilantás alatt. villámsúj
tottan, összeégett kézzel és 
lábbal rogyott össze. 

Azonnal kórházba vitték. 
Teljes évet töltött bent.. So
káig lebegett élet és halál kö
zött, de életereje és orvosai 
tudása, erőfeszítése diadalmas
kodott a halál fölött. Egy év 
után azonban két keze és jobb 
lába nélkül hagyta el a kórhá
zat. A bal lábát sikerüit meg
menteni. Csúnya égési hegek 
maradtak a lábfején. 

Azt hitte, vége a világnak. 

* 

Művégtagokat kapott. Ezek• 

dony után szomorúan, 
nyugvó tekintettel 

* 

bele-

De lassan ismét rendes ke
rékvágásba terelődött az élete. 
Dolgozott, keresett is elég 
tisztességesen. Megismerkedett 
valakivel, rendes nónek lát
szott, elvette feleségül. Az asz
szony egy Váci úti üzemben 
dolgozott. Jól megvoltak egy
mással. 1959-ben gyerekük 
született, kislány. Eiler György 
újra boldog volt, s úgy látszott, 
most már nem is zavarja meg 
nyugalmát semmi sem. 

Pár év telt el így, aztán az 
asszony egyre gyakrabban 
hangzotatta: ,,Bánom, ho{111 
rasutashoz mentem, se vasár
nap, se ünnepnap, még kará
csony se, mindig csak a szol
gálat." 

Aztán kimaradozatt, egyre 
kevesebbet törődött férjével 
De a pénzét elszedte. Sokszor 
kénytelea volt két forintos 
kolbásszal meg egy kis ke
nyérrel szolgálatba menni, Az 
asszonynak volt valakije. A 
gyerekkel sem törődött, a kis
lány visszamaradt a tanulás
ban. 

S akkoriban egyszer csak 
fájni kezdett a heges bal lába, 
lába fején elszínezódött a 16 
évvel azelőtti égés helye, majd 
ki is sebesedett. Sietett vele a 
kórházba. Másfél évig tartot
ták bent, mindenféle kezelés
sel megpórbálkoztak. Vala
mennyi sikertelen volt, lábfe
jét amputálni kellett, nehog71 
rámenjen az egész lába, eset
leg az élete. 1969 decemberé
ben most már két műlábbal 
hagyta el a kórházat. 

Munkára többé nem Is gon
dolhatott. Leszázalékolták. Fe
lesége végleg elhagyta. A kis
lányt képtelen volt megfele
lóen gondozni, nevelni, állami 
intézetbe adta. 1500 forint rok
kantsági nyugdíjából erre 
ment 400 foriTJJt minden hó
napban. l\Iagára maradtan, re
�ényvesztetten éldegélt a 

Mautner Sándor utca 139. szám 
alatti, volt MÁV házbeli II. 
emeleti szükséglakásában. Lift 
nem volt, magasföldszint el
lenben igen. Tulajdonképpen 
három emeletet kellett felkín
lódnia, hogy lakásába jusson. 
Ezen kívül naponta többször 
még kettőt, mert WC csak a 
negyedik emeleten volt. 

Amikor kissé magához tért, 
legelőször lakáshelyzetén sze

retett volna javítani, csereké
relemmel fordult a XIII. ke
rületi Tanácshoz. Választ nem 
kapott. 

Egyre magányosabb, elkese
redettebb ember lett, s többé 
semmire sem gondolt. Róla 
azonban úgy látszik, mégsem 
feledkeztek meg teljesen. Va
laki szólt a szakszervezetben, 
ahol intézkedtek a magára ma
radt, rokkant vasutas érdeké
ben. A MAV vezérigazgatója 
és a budapesti igazgatóság ve
zetóje a szakszervezet vezetői
vel egyetértettek abban, hogy 
a vasút dolga Eiler György 
lakásügyének megfelelő rende
zése és a testileg, lelkileg sé
rült ember segítése. 

A komor sorstragédia kez
dett jobbra fordulni. Tóth Já
nos, a budapesti igazgatóság 
vezetője áprilisban intézkedett, 
hogy az üzemi balesetes Eiler 
Györgynek utalják ki a rákos
palotai Wesselényi út 15. szám 
alatt megüresedett, egy szoba
kis szoba, félkomfortos MAV 
bérlakást, de a beköltözés előtt 
lássák el teljes komforttal. A 
Wesselényi úti lakásban, amely 
nagyon elhanyagoltan maradt 
megüresedése után, megjelen
tek az l;pületfenntartási Fő• 
nökség dolgozói és valósággal 
újjávarázsolták. Kifestették, 
parkettjét felcsiszolták, belak
kozták, éléskamrájából csem
pés fürdőszobát, külön WC-t 
választottak le, a beépített kád 
fölé villanybojlert szereltek, a 
szobát cserépkályhával, a 
konyhát villanytúzhellyel, zo
máncos mosogatóval látták eL 

Közben a gyorsan terjedő jó 
hír csatornáin még valahol tu
domást szereztek a dologról: 
a Keleti vontatási főnöksegen. 
Már mint arról, hogy egy rok
kant mozdonyvezető segítségre 
szorul. A szakszervezeti bizott
ság, a pártszervezet, a főnök, 
s a brigádvezetók hamar 
egyetértésre jutottak: a sze
rencsétlen kollégát pártfogol
ni kell. összehívták a brigádo
kat és közös választással úgy 
döntöttek, hogy Márton János 
villanymozdony-vezetó tizen
két tagú Rámán Kató brigád
ja meg a karbantartó múhelY 
Kun Béláról elnevezett Sára 
János vezette tíztagú iÚúsági 
brigádja a legméltóbb a szép 
feladatra. Mindkét brigád az 
idén nyerte el az aranykoszo
rút k.itűnó szakmai és lelkes 
társadalmi, széles körű politi
kai munkájával. 

Amint meghozták a döntést, 
a két brigád képviselői más
nap már Rákospalotán voltak. 
Ott éppen akkor fejeződött be 
az átalakítás. Eiler György is 
akkor tartott szemlét szép új 
otthonában. Mindjárt összeba
rátkoztak. Megbeszélték, mi
vel kezdhetnék a brigádtagok 
a segítést, s másnap a főnökség 
gépkocsijával megkezdték a 
hurcolkodást a régi lakásból 
az újba. A régi berendezésből 
csak a használható darabokat 
rakták be a lakásba. A szoba
berendezést maguk egészítet
ték ki: csinos asztalt fabrikál
tak vasból, pártfogoltjuk tévé
készülékének és rádiójának. 

A Jcövetkező napokban a la
káshoz tartozó kert rendbeho
zatala következett. Először is 
kiirtották az elvadult dzsun
gelh.ez hasonló kert bozót;ait, 
aztán a ledőlt szólótöt•eket tá

mogatták föl, majd rendbehoz
ták az orgonabokrokat és dísz
cserjéket. A fónökség vezetóje 
által engedélyezett anyagból 
betonoszlopokat öntöttek, fém
hulladékból kis kerti asztalt 
kovácsoltak ülőhelyekkel. A 
kert egyik sarkában levert 
négy betonoszlopból. drótból 
lugas vázát formálták ki és 
felkötötték rá a szólővessző
ket. A kiszáradt és eltávolított 
udvar felőli sövénykerítés he
lyébe betonalapba Mvazott 
erős drótkerítést húztak. A 
következő lépés ágyások kiala
kítása és az évszaknak megfe
lelő növényekkel, virágokkal 
való betelepítése lesz. A gaz
dasági udvar tönkrement 
tyúkólja helyére galambdúcdt 
terveznek, mert Eiler György 
szereti a galambokat. 

A két brigád nem fogy ki az 
ótlétból, mivel tehetné még 
szebbé, barátságosabbá a la
kást meg a kertet. 

* 

A legutóbbi látogatás alkal-
mával Zima Lászlónak, a Kun 
Béla brigád tagjának jutott 
eszébe, hogy a kis szobába, 
ahol jelenleg még csak egy ré
gi sezlon van (a Mautner Sán
dor utcából került át) a széles 
ablak alá hosszú virágállvány 
kellene, dísznövényekkel. Sza
bó Ilona, ugyancsak a Kun Bé
la brigád vasútgépészeti tech
nikumot végzett tagja pedig 
azt javasolta, hogy az abla-

kokra függöny kell, a föggö
nyölmöz pedig függönytartók. 

- Nahát/ Hogy ez nekünk 
nem jutott eszünkbe/ Lám, jó, 
ha nő is i•an a brigádban. Az 
ötlet kitúnó, felvesszük a listá
ra - örvendezett Sára János 
brigádvezetó, 

- Aztán arról se feledkez
zünk meg - ezt már Juhász 
László, a Hámán Kató brigád 
fiatal vezetóhelyettese mondta 
-, hogy jön majd a tél és 
,,menetrendet" kell kidolgoz
nunk a tiizelő felhordására. 

S akiért ez a tervezgetés fo
lyik, megilletódötten, halkan 
mondja: 

- Körülbelül négy hónapja, 
hogy elkezdődött az életem
ben ez a mesének is beilló vál
tozás, de reggelente, amikor 
relébredek a szép, tiszta, ké
nyelmes lakasban és kinézek a 
vasutastelep utcájára, még 
mindig megdörgölöm a sze
mem és azt kérdezem magam
tól: csakugyan igaz? Aztán, 
amikor nap mint nap érzem a 
szakszervezet, a vasút gondos
kodását, megnyugszom és 
szoktatom magam a jóhoz. 
Mert mindenki jó hozzám. Ru
zsa mérnök elvtárs. az :f:pület
fenntartási Fónökségról, Mar
kovits pályamester elvtárs a 
szakaszról, akik lakásom rend
behozását irányították, szinte 
minden kívánságomat lesték. 
Aztán a két brigád ... El sem 
tudom mondani, mit jelente
nek nekem ők, mit ér a barát
ságuk, a támogatásuk. 

f,s az ember, aki nemrég 
még elfelejtettnek érezte ma
gát, már a jövőbe tekint, sót 
tervezget Is, 

- A kislányom most 14 
éves. Amikor befejezi az álta
lános iskolát - nemsokára el
érkezik az ideje - hazahozom 
a szép. új lakásba és foglalko
zást keresek neki. Szeretném, 
ha a vasúthoz kerülhetne. Az
tán m1tjd, ha teljesen rendbe
;övők, magam Is -utánanézek 
valaminek, mert úgy érzem, 
napi pár órai munkával így 
csonkán-bénán is használni 
tudnék még i·alahol egy keve
set. 

Távozóban az új otthonból, 
a lépcsőn lefelé menet az új
ságíró Pálfistyák Istt•án sza
vait jegyzi még le, azét a 
Pálfistyákét, aki az 50-es évek 
elején mozdonyvezetó-gyakor
nak társa volt Eiler György
nek, most pedig - milyen a 
véletlen - ó is egyik taitia a 
patronáló Hámán Kató bri• 
gádnak. 

- Most, amikor annyi idó 
után - mondja - itt az új la
kásban ismét találkoztam 
Gyurival, meglepett. hof/11 már 
nem reményvesztett embert 
látok. Mindinkább visszatér 
életkedve, életereje. Már ér
deklődik, tud csodálkozni, ne
vetni, viccelődni is ... Azért is 
nagy élmény ez, mert régi bri
gádtag létemre, számtalan ki
sebb-nagyobb társadalmi mun
ka után Itt, ezekben a napok
ban tudtam meg igazán, a ve
le való törődés során, mit is 
jelent tulajdonképpen a bri
gádélet harmadik követelmé
nye: a szocialista módon él-
ni ..• 
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Csónakkikötő 

Elnéptelenedett a kenesei g-yenneküdilló, Júkölo7>en pihen
nek a csónakok .•• 

Kirchmayer Károly szobrászművész 

kisplasztikai kiállítása N yirbátorban 
A VII. nyírbátori zeneí ffll

pok alkalmából képz6milvé
szeti kiállítás is nyílt au
gusztus 19-én a helybeli Bá
thori István Múzeumban. 
Kirchmayer Károly szobrász
művész kisplasztikai klállitá
sát dr. Pogány 0. Gábor, a 
Magyar Nemzeti Galéria fő
igazgatója nyitotta meg Nyír
bátorban. 

Kirchmayer Károly több 
mint huszonöt éve vezeti 11 
Vasutasok Szakszervezete 
Képzóművészeti Iskoláját. 
Erre is utalt az ünnepélyes 
megnyitó alkalmával dr. Po
gány ö. Gábor főigazgató, 
amikor az alkotómúvész peda
gógiai munkásságát is méltat
ta. 

Belépés zöld arcképessel! 

Kitúnó művészek, fejlett fz. 
lésü múértők kerültek ki 
Kirchmayer Károly iskolájá
ból, anyagszeretete, szakmai 
fellcészültsége követendó pél
dául szolgál tanítványainak. 
Jó művekkel, eredményes ne
velő tevékenységgel nótt az 
igazi mesterek közé. Bizonyí
totta a művészettörténeti ta
nulság igazát, hogy számot
tevő alkotómunkára csak az 
képes, aki maga is meg tudja 
valósítani ideáit, nem elég
szik meg elméleti célkitűzé
sekkel, de kész mútárgyak
kal érvel eszméi mellett. 

A kiállításon bemutatott 4f 
műalkotást nagy elismeréssel 
azemlélték a tárlat látogatói. 

Ifjiísdgi klubot nyi,tottak a Keletiben 

A budapesti Igazgatóság és a 
Keleti pályaudvar KISZ-fia
taljait sok esetben foglalkoz
tatta a kérdés: hol tarthatná
nak megbeszéléseket, hol le
hetne összejönni egy kis játék
ra, szórakozásra? Ez a kérdés 
ma már körülbelül így hang
zik: 

- Hány órakor is nyit a 

klub? Mit is játszunk fflCI es
te? 

A fiatalok ugyanis augusz
tus 22-én klubot avattak a Ke-

letl pályaudvaron. A „betffs 
vágányokkal" szemben, a köz• 
ponti munkaerő-felvételi iro
da feletti helyiségekben he
tenként háromszor, délután 4 
órától este 9-ig tartanak össze
jöveteleket. 

Pánczél Pálné, az Igazgató
ság KISZ-titkára ezzel kapcso
latban elmondta: 

- Az igazgatóság és II Keleti 
pályaudvar fiataljainak össze
fogása nyomán, a gazdasági 
vezetés és a szakszervezeti 
bizottságok támogatásáVBI 
olyan klub ;ött létre, ameli, -'--------------- igazán képes minden jogo, 
igényt kielégiteni. A fiatalok 
ennek érdekében 2000 óra tár
sadalmi munkát végeztek, s 
van ott játékszoba, kártyázó
helyiség, tánc-, illetve előadó
terem, fotószoba, sót még büfé 
is, külön helyiségben. Hat 
automata játékasztal áll az ef
fajta szórakozást kedvelók ren
delkezésére. Kaptak a fiatalok 
tv-t is. Egyelóre még csak fe
kete-fehéret, de már tárgya
lunk a szakszervezettel egy 
színes készülék beszerzéséróL 

A KISZ-titkár elmondta 
még, hogy a tetszet6s helyisé
geket, illetve azok műszaki be
rendezéseit szintén a f!atalolt 
tervezték. A szobák kialakítá
sában Fodor Györ{111 és Szilá
gyi Lajos jeleskedett, a vil
lanyszerelési terveket pedig 
Arató István és Hartyántii 
Györw, az igazgatóság ifjú 
mémökel készítették. 

kel és hihetetlen akaraterejé
vel képes vol,t önmagát reha
bilitálni. 1954-55-ben már 
összeszedte magát annyira, 
hogy le bírta tenni a gőzmoz
dony-vezetói vizsgát. Ismét tu
dott már járni és valamicskét 
tudott dolgozni. Persze a gépre 
nem mehetett vissza, de köny
nyebb munkára alkalmasnak 
találták: áthelyezték a Buda
pest-Nyugati Mús?-aki Kocsihi• 
vatal létszámába légkompresz
szor kezelónek. Rákosrendező
re kapott beosztást és ismét 
dolgozhatott. Visszatért az 
életkedve, felülkerekedett bi
zakodó, derűs természete. Csak 
akkor borult el az arca egy
egy pillanatra, amikor a pá
lyaudvaron jövő-menó mozdo
nyokról volt gyakornoktárs, 
jó kolléga integetett, köszönt 
oda neki baráti mosollyal 
Ilyenkor sokáig nézett a moz-

Akcióba léptek a szakszerve
zet munkatársai és aktivistái 
is. Gondoskodtak róla, hogy a 
Mautner Sándor utcai szúette 
régi bútorok helyett az egyik 
szakszervezeti üdülóból kise
lejtezett, de még jó állapotú 
kárpitozott modern bútorok -
két rekamié, szekrény, asztal 
székekkel stb. - kerüljenek az 
új otthonba. Rendbe hozzák az elha.nyagoU kerle, a brigádtagok. 

Az új klubot egyébként báf',. 
melylk vasutas fiatal lál:Ógat• 
hatja. Nincs más feltétel, CSBfl: 
fel kell mutatni az rirckéf,el 
vasúti igazolványt. S. a. 
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ÖT FELTÉTEL 

Mit kell tudni az újítási javaslatokról? 
AZ ()JITOMOZGALOM a 

dolgozólc alkotó kezdeménye
zésének egyik megnyilvánulá
r.a, mely az elmúlt 25 év alatt 
eredményesen segítette a vas
út műszaki fejlődését, a ter
vek gazdaságos időbeni telje
sítését. A mozgalom, mmt a 
szocialista munkaverseny 
szerves része, különösen a szo
cialista brigádtagok között 
népi;zerű, egyrészük rendsze
resen foglalkozik újítási ja
vaslatok kidolgozásával. 

Az eredmények mellett ter
mészetesen hibák is vannak, 
melyek fékezik a mozgalmat. 
Kijavításukra a MT 2013/1973. 
sz. rendelete felhívja a mi
niszterek, az országos főha tó
ságok vezetőinek figyelmét. A 
határozat értelmében a váUa
latolc gazdasági vezelőinek 
munkájuk szerves részeve, 
munkaköri kötelességévé kell 
tenni az újítómozgalom fej
lesztését és az eddiginél job
bá és rendszeresebbé az elvi 
Irányítást, a segítségadást, az 
ellenőrzést. 

A szakszervezeti aktivisták 
ellenőrzéseik során, panasz
ügyek vizsgálata és újítási an
kétok alkalmával tapasztalják, 
hogy az újítók, a szakvélemé
n11ezók és az elb!rálók eg11ré
sze nem értelmezi hel11esen az 
57/1967. újításokról szóló 
konnánltf'endelet eg11es pont
jait. 

Nagyon sok vitára ad okot 
az újítás fogalmának értelme
zése és meghatározása. A kor
mányrendelet és ehhez a MAV 
vezérigazgatója és a Vasuta
sok Szakszervezete által ki
adott Vasutas Újítási Szabál11-
::al (VUSZ) egyértelműen tisz
tázza e problémát. 

A VUSZ 3. §. szerint a be
adott javaslat következő öt 

zótól - a mérnöktől elvárha
tó. hogy tudása legjavát adja 
és ne foglalkozzon újítással. 
Eredményesen dolgozni, ez 
minden dolgozónak kötelessé
ge. A szolgálati hely ügyrend
je és a tevékenységi jegyzék
ben leírtak szerint ezt meg is 
kell követelni. 

AZ OJfTAsOK többségénél 
azonban nem ez a hely
zet. Ha például valaki a saját 
munkájával összefüggésben, 
de nem a tevékenységi köré
be tartozó ésszerűsítést java
sol. ez esetben nem beszélhe
tünk munkaköri kötelességről. 
hiszen nem a tevékenységi kö
rébe előírt feladatot oldott 
meg. 

Előfordul olyan eset is, 
amikor egy tervező, vagy 
egyéb munkakörben foglalkoz
tatott dolgozó saját tevékeny
ségi körén belül világszínvo
nalon álló, hazailag nem is
mert, de nem szabadalmazha
tó megoldást dolgoz ki. A ja
vaslattevő sem vitatja a mun
kaköri kötelességet, de mun
kaköron belüli jelentős alko
tói tevékenység megállapítá
sát kéri. Ez a leírt esetben 
meg is állapítható. 

bonyolultsági fokát és kidolgo
zottságát. 

A vezető sokszor ad utasí
tást valamílyen probléma 
megoldására. Ezek közül sok 
újítási javaslattal kerül meg
valósításra és a javaslattevő 
munkaköti kötelességének mi

nősítik. A vezetőnek bizo
nyítható módon igazolni kell, 
hog11 a megoldás módjára és 
eszközére is adott utasitást, 
mert a jogszabály a vezetői 
utasítástól is ugyanaz,t követe
li meg, mint az újítási javas
lattól. Ha ez nem történt meg 
általában nem beszélhetünk 
munkaköri kötelességről. 

Külföldi kiküldetés eredmé
nyeként is születhetnek újítá
sok. Munkaköri kötelesség ak
kor áll fenn, ha a ;avasolt 
megoldás a kiküldetési megbí
zás tárgykörébe tartozik. A 
javaslattevő ilyen esetben ak
kor mentesülhet a munkaköri 
kötelezettség alól, ha a meg
valósításkor a hazai viszo
nyoknak megfelelően lényeges 
változást eszközöl 

MUNKAKORI K0TELF8-
St::G, vagy ezen belüli jelentős 
alkotói tevékenység megálla
pítása magasabb vezetőállású 
dolgozó esetében a közvetlen 

A vezető a_kk�r jár el he- felettes szerv vezetője, egyéb lyesen, ha eloszor a javaslat- dolgozónál a szolgálati főnök 
tevő konkrét tevékenységével hatáskörébe tartozik. összefüggésben vizsgá_IJ:i n.ieg · Ilyen ügyekben a ;ava&lat 
a javaslatot, munkakon kote- beérkezésétől számitott 8 na
lesség fennállása esetén to- pon belül kell az illetékes ve
vább vizsgálja a jogszabály- zetőnek dönteni. Vita esetén a 
ban rogzített feltételek sze- felettes szerv vezetője dönt a 
tint az alkotói tevékenységet. hozzá való beérkezéstől szá-

Az alkotói tevékenység mitott 8 napon belül. 

vizsgálatánál mérlegelni kell A leírta� b�tartása so� te; 
. lesleges vitától mentes1theh a javasolt megoldas Jontossá- az elblrálót és az újítót. gát, a műszaki szmvonalra 

gyakorolt hatását, a megoldás Sebes&yén János 

Augusztus Z04n megnyili a forgalom a Szol nok-személypá.lyaudva� vágányait átívelő új 

közúti felüljáró hídon. (Tenta György felvétele) 

,,Kockázatos vállalkozás" ut.:n: 

Rövidített határidő 

Még az idén befejezik Zalaegerszegen 

a felvételi épület rekonstrukcióját 

A zalaegerszegi vasutasok az 
utóbbi években mindig kima
gasló eredményekkel büszkél
kedhettek. Múlt év! munká
jukkal is kiérdemelték a MAV 
vezérigazgatója és a Vasutasok 
Szakszervezete elnökségének 
dicsérő oklevelét. Ezek után -
tekintettel arra is, hogy túlju-

tottunk az idei esztendő dere
kán - helyénvaló a kérdés: 

- Sikerült-e most is tarta
ni vagy éppen túlszárnyalni a 
múlt évben elért színvonalat? 

feltétel egyidejű fennállása
,---------------------------------------esetén tekinthető csak újítás-

Ha nehezebben is, 

de megy a munka 

A csomópont dolgozói nevé
ben Czainkó Lajos állomásf6-
nök-helyettes !gy válaszolt: 

- Ennek ellenére, a munká
latokat még az idén, novem
ber 7-re szeretnénk befejezni 
- mondotta Jáhni Imre. - A 
határidő ilyen mértékű rövidí
tése érdekében az igazgatóság 
50 ezer forint, részarányosan 
felosztható célprémiumot tű
zött ki. Minket azonban nem
csak a prémium ösztönöz,. ha
nem az a szándék is, hogy Za
laegerszeg állomáson minél ha• 
marabb kellő utazási feltétele
ket találjon a közönség, s az 
utasok érdekében zavartalanul 
végczl1essélc munkájukat • 
vasutasok ... 

nak: 
1. tartalmazza a megoldás 

eszközét és módját; 
2. mtlszaki, illetőleg üzem

szervezéssel kapcsolatos; 
11. viszonylag új; 
4. a vasút számára hasznos 

eredménnyel jár; 
s. az -elóterjesztőjenek nem 

munkaköri kötelessége, illető
leg munkaköri feladatán be
!!ll jelentős alkotó tevékeny
ségnek minősül 

A felsorol, feltételek közül. 
ha egy is hiányzik, nem be
�zélhetünk újításról. A leg
többet vitatott kérdések közé 
tartozik, hogy a javaslat mi
kor tartalmazza a mei:oldás 
l!SZközét és módlát 

A JAV ASLA'ITEVOK egy
része pusztán csak ötletet vet 
te!, például valaki anyagtaka
réko.ssági szempontból rézle
mez helyett műanyag alkalma
zását javasolja. Részletesen le
írja a javaslattevő, h�y 
mennyivel olcsóbb a megol-
dása, de azt nem rögzíti, hOQII 
milyen műan11agot alkalmaz
zanak és hogyan, rögzítsék azt 
stb. Az ilyen jellegű javaslato
kat találóan „űrhajós" újítá
soknak nevezték el. 

Az elbírálók részéról a má
sik véglet, amikor részletesen 
leírt technológiát, műszaki ki
�iteli tervdokumentációt kér
nek az újítótól. 

A példa szetint az újító ja
eaalata nem meríti ki az újí
tás fogalmát, mert nem adja 
meg a megoldás eszközét és 
módját, az elbíráló pedig túl
zott követelményt állftott az 
újító elé. 

Egy javasolt megoldás csak 
akkor minősíthető újításnak, 
ha azt úgy terjesztik elő, hogy 
annak alapján egy átlag szak
ember azt meg tudja valósíta
ni. A jobb megértés érdekében 
11, javaslathoz vázlatrajz csa
tolható. A javaslattevő ha 
képzettségénél fogva a 'kivi
teli tervek elkészítését el tudja 
végezni, a vezető megbízhat
ja. Amennyiben e tevékenysé
get munkaidőn kívül végzi, az 
elvégzendő munkát, annak ha
táridejét, az anyagi elismerés 
fonnáját és mértékét szerző
désben kell rögzíteni. 

A másik sokat vitatott kér
dés az újítás fogalmán belül 
a munkaköri kötelesség A 
VUSZ 8. §. pontosan leírja, 
mikor áll fenn a munkaköri 
kötelesség és mikor lehet je
lentős az alkotói tevékenység. 

Sok vezető részéről tapasz
talható olyan nézet, hogy a 
középvezetőtől - művezető
Dél magasabb beosztású dolgo-

Hegyeshalom nyerte 

az első fél évi határforgalmi versenyt 
H't/l11�shalom-Rusovce ha

tárállomások versenyét érté
kelték augusztus 13-án, He
gyeshalomban. Az értékelésen 
Rusovce közös határállomás 
magyar és csehszlovák dolgo
zóin kívül megjelent a pozso
nyi vasútigazgatóság helyettes 
vezetője, a budapesti igazgató
ság képviseletében Zádori Zol
tán, a III. osztály helyettes ve
zetője. Jelen voltak a szak
szervezet képviselői és a vas
utasok munkáját elősegítő ha
tárőr, vám- és növény-egész
ségügyi szervek képviselői Is. 

Az idén másodszor nyerték 
el a vándorzászlót Hegyesha
lom vasutasal. Orosházi Fe

renc, Hegyeshalom állomásfő-

nöke még· a közös erőfeszíté
sek jelent&é,gét, az egyuttmű
ködés javítását emelte ki fel
szólalásában. Rámutatott arra, 
hogy a nemzetközi kapcsolatok 
fejlődése napról napra na
gyobb követelményt szab 
Rajka-Rusovce határátmenet
ben dolgozó vasutasalnknak. 
A korábbi, napi 5-6 vonat
párral szemben a mai igény 12 
vonatpár cseréje. Mivel Rajka 
állomáson még gyakori a vo
natfeltartás, a pozsonyi menet
Irányítók segítségét is kérte a 
gyorsabb vonattovábbításhoz. 

Rusovce állomásfőnöke, Ro
zenberg István az elmúlt félévi 
versenyt maratoni futáshoz 
hasonlította, amit a MAV do!-

NÉGY ÉVTIZED TANÚJA 

,,Most más az életünk, 

szebb a hivatásunk ... " 

Az :e1üziem címmel hatszor 
kLtüntetett Keszthel11 állomás 
(óraktárnoka, Kovács Józsi 
bácsi 39 évvel ezelőtt kezdte 
:neg vasúti pályafutását, s 
most, néhány hét múlva 
nyugdíjba vonul. 

:e1etének egy becsülettel 
megszolgált nagy fejezetét 
zárja le ezzel, s a megérde
melt pihenés ideje következik 
most. De vajon könnyű !esz
e? Szótlanul ingatja a fejét.. 
Aki Ismeri, tudja, hogy a ten
nivágyás, a munka szeretete 
ezután Is tovább lobog benne, 
hiszen életének célja, értelme 
volt ez a munkahely. 

- Pályamunkásként kezd
tem - mondja , azután 
1'aktárl dolgozó lettem, majd 
váltókezelő, később fűtőházi 
l'>eosztott, és 1953-ban kerül
tem véglegesen a raktárba. 

Az állomásfőnök, Rozsnyai 
László is azt mondta róla, 
hogy a szakmai pontosság a 
legtöbb erénye. Hozzátette azt 
is, hogy Józsi bácsi az állo
másiak, főként a fiatalok 
példaképe. Bizony, az efféle 
főnöki dicséret felér egy ki• 
tüntetéssel. 

A nyugdíjba készülő fő-
raktárnoknak 13 évvel ezelőtt 

nagy szerepe volt az első szo
cialista brigád, a Petőfi brigád 
megszervezésében. A brigád 
tavaly elnyerte az aranyfo
kozatot. Józsi bácsi pedig sze
mély szerint kétszer - 1969-
ben és 1973-ban részesült Ki
váló dolgozó kitüntetésben, 
miután már ötször kapott di
csérő oklevelet. 

- Az elismerés mindig jól
esett, ugyanakkor még ;obb 
munkára serkentett - mond
ja Kovács József. - Az ok
leveleket bekereteztettem és 
otthon, a szobám falán tar
tom. Emlékeztetnek ezek nem
csak a dicső napokra, hanE'm 
azokra a nehéz időkre is, ami
kor inkább szidást kaptunk, 
mint dicséretet. Megtörtént 
például a harmincas . években, 
hogy az állomásfőnök hajnali 
négykor az állomás területén 
elszórt cigarettacsikkeket sze
dette fel velem, de olyan dur
va hangon parancsolva, hogy 
megalázzon, de esze:nbe sem 
jutott tiltakozni. A mai fia
talok általában nem is értik, 
milyen más világ volt régen, 
s hogy mennyire meg-;áltozott, 
menn11ivel szebb most az éle
tünk, a hivatásunk. Vannak, 
akik belépnek közénk, aztán 

gozól nyertek. A rajkai vaaut4-
sok is jól do[goztak, hiszen az 
országos értékelés szerint a 
harmadik hel11et szerezték 
meg. Mindkét fél munkáját 
nagyon megkönnyítené, ha a 
kocsikat feladó állomások na
gyobb gondot fordítanának a 
járművek állapotára és a fu
varokmányokra. Egyes fel
adó állomások munkája igen 
sok problémát okoz a közös 
határállomás dolgozóinak. 

Szakszervezetünk budapesti 
területi bizottsága nevében Pe
czár Isti·án adta át a vándor
zászlót Orosházi Ferenc ál
lomásfőnöknek, majd sor ke
rült a jutalmak átadására. 

el Is mennek tőlünk. Számta
lanszor elbeszélgettem az 
ilyen fiatal kollégákkal, s 
próbáltam a szívükhöz szólni. 
Néha sikerült, néha ne:n. :f:n 
a fiamat Is vasutasnak szeret
tem volna adni, de sajnos, 17 
évesen baleset érte . . . örökre 
elhagyott. 

Józ.si bácsi néhány pilla-
natra elhallgat, awtán igy 
folytatja Ismét: 

- Nehezen -szakadok el 
munkatársaimtól, ezért úg-,1 
gondolom, hogy nyugdíjasként 
is vissza-visszajárok majd kö
zéjük. Ezenkívül vár otthOn a 
kis szőlőm, lJ11Ümölcsösöm. El
foglalom magam, bár ott is 
hallom majd messziről a za
katotó, slpo!ó vonatokat .•• 

Kesztyűs Ferenc 

- A szolgálati ágak közötti 
együttműködés, ami legfőbb 
előfeltétele a jó eredmények
nek, jelenleg is példá3, ezért a 
megnövekedett követelmények 
ellenére sem félünk attól, hogy 
ne érnénk el a csomópontunk 
elé ki tűzött célokat. Lét,zám
gondunk nincs, olyannyira, 
hogy havonta 13 embert Buda
pestre küldünk kisegítésre. 
Munkánkat inkább csak a fel
t•ételi épiilet korszerűsítésével 
járó nag11aránuú építkezés ne
hezíti, de ugyanez volt a hely
zet tavaly is, tavalyelőtt Is. A 
személyszállító vonatok me
netrend szerinti indításában a 
vállalt 98,5 százalék helyett 
mégis 99,3 százalékot értünk 
el. s ugyanilyen jól - vagy 
még jobban - alakultak a 
többi mutatóink is. Mindebben 
sok érdeme volt hét szocialista 
brigádunk 96 tagjának, akik 
most is derekasan kiveszik ré
szüket valamennyi feladat
ból . .• 

Az építkezésről Jáhni lmre, 
a pályafenntartás! főnökség 
vezető mérnöke és Montág 
GyörU1J szak.mérnök adott tá
jékoztatást: 

- A pál11afenntarlási dolgo
zók igyekeznek munkájukat 
úgy végezni, ahogy az utazókö
zönség és a forgalom zavarta
lanságának érdekei kívánják. 
A% építkezés feltételei sem 
mellékesek, ezt viszont az uta
soknak és a vasutasoknak kell 
méltányolniuk. Ekörül nincs is 
probléma,.. Az Utasellátó 
helyiségei szinte rekordidő 
alatt készültek el: az átépítés 
megkezdésétől számított eizy 
éven belül át Is adtuk rendel
tetésének ..• 

Nemcsak a prémiumért 

A felvételi épület teljes re
konstrukciója tavaly áprilisban 
kezdődött, s az eredeti elkép
zelések szerint 1974. harmadik 
negyedévében fejeződött volna 
be. A viszonylag hosszúnak 
látszó építkezési időt indokol
ta, hogy a második világhábo
rúban bombatalálatot kapott 
épületet - két évvel a felsza
badulás után - a körillmé
nyek adta lehetőségek miatt 
felületesen, mondhatnánk, 
hogy csak Ideiglenesen állítot
ták helyre. lgy a rekonstruk
ció sokkal nagyobb, nehezebb 
feladat, mintha most kellene 
az eredeti újjáépítést elvégez
ni, vagy egy teljesen új épüle
tet emelni 

Montág György kifejtette azt 
is hogy a kivitelezés minden 
g�ndját, részletmegoldását ma• 
gára vállaló egerszegi pft-fő
nökség nem maradt egyedül a 
különleges, .,profiljába" oly• 
kor-olykor nem Is tartozó fel• 
adatok elvégzésében. Az előre
hozott határidő megtartása ér
dekében hathatós segítséget 
adnak a vontatási dolgozók, 
t•alamint a szombathelyi pá
h1afenntartási főnökség és a 
TBtF szakemberei. 

Amint a beci;ület kívánja ... 

Az építkezési munkálatok 70 
százalékban már elkészültek, 
de az is igaz, hogy_ november 
7-e rohamosan közeledik. Ez 
az oka annak, hogy a szakmér
nök elégedetlen. 

- Jól tudjuk, hogy részünk
ről az Utasellátó-helyiség más
fél, illetve a felvételi épület 
mintegy hatvanmillió forintos 
beruházás jellegű átépítése 
eléggé kockázatos vállalkozás 
volt. Mégis elképesztő, hogy 
milyen sok problémával talál• 
tuk szemben magunkat. Rá 
kellett jönnünk, hogy munka• 
területünkön - míg a felépít• 
ményi pályafenntartás ugrás
szerűen fejlődött, és modem 
gépeket, gépláncokat kapott, 
addig nálunk - még csak n110-
ma sincs a magasépítményi 
fenntartás gépesítésének, mo• 
dernizálásának. Jetenleg pé!• 
dául rendklt-i!l nagy szüksé
günk lenne eg11 faipari gyalu
gépre, de egyszerűen: nincs? 
Ilyen körülmények között az 
emberek átlagos teljesítményé• 
vel sem lehetünk elégedettek. 

Más szóval: az elért teljesít
mények igen hullámzóak. Hol 
élénkebben, hol lassabban fo
lyik a munka, s mindenki érzi, 
hogy többet is tehetne, ha nem 
hiánuoznának a szükséges fel
tételek. 

Ez az „önmarcangoló" lelki
Ismeret az egyik biztosítéka 
annak. hogy a zalae{!erszegi 
pályafenntartási főnökség dol
gozói a módosított határidőre 
eleget tesznek a „kényszer• 
helyzetben" vállalt kötelezett
ségüknek. A becsülettel elvég
zett nagy munka tovább növ� 
ti eddig szerzett érdemeiket, 11 
méltán öregbíti majd a csomó
ponti vasutasok kitantetések• 
kel elismert h!rnevét. 

L. Simon zs-

'-



-·--------------------�-MAGYAR VASUTAS 

Miskolci siker Balatonkenesén 

az országos vasutas kispályás labdarúg6-
bajnoks6g döntőjében 

Az üzemi tömegtestnevelés
ben, hasonlóan az egyesületi 
és versenysporthoz, a labda
rúgás vonzza a legnagyobb 
tömegeket. Tömegvonzása 
azonban itt nem a nézők, 
hanem a résztvevők számá
ban nyilvánul meg. Bizonyít• 
ja ezt, hogy valamennyi te
rületi bizottságunknál év. 
ről évre nőtt a benevezett 
csapatok száma, kialakult és 
egységes elvek alapján foly
nak a küzdelmek a külön
böző bajnoki címek elnyeré
séért. 

A szakszervezet kultúme
velési és sportosztálya 1973. 
évre meghirdette a vasúti 
szolgálati helyek csapatainak 
országos döntőjét. A verseny
kiírás értelmében a részvevő 
csapatoknak hosszú és fárad
ságos utat kellett megtenni 
ahhoz, hogy végül a legjobb 
hat Balatonkenesén döntse el 
IIZ első hely SOTSát. 

A döntőt megelőzően a te
rületi bizottságok irányításá
val folytak a küzdelmek. 
Egy-egy szolgálati helyen le
zajlott bajnokságok győztesei 
részt vettek az adott csomó
ponthoz tartozó üzemek győz
teseinek bajnokságán, ahon
nan a legjobb részvételi jo
got nyert a területi döntőre. 
1973. augusztus 15-re a terii,. 
leti döntök befejezésével ki
alakult az országos döntő ha
tos mezőnye. 

A hat területi bizottság 
képviseletében az alábbi csa-

patok vettek részt a vasutas
szakszervezet balatonkene
sei üdülőjében megrendezett 
döntőben : Szeged ; MAV 
Igazgatóság csapata; Buda-
pest; Székesfehérvári MAV 

J Jármú.javító csapata; Pécs: 
Dombóvári Vontatási főnök- , ség csapata; Debrecen; MAV 
Debreceni Építési Főnökség 
gépállomásának csapata ; 1 
Szombathely: MAV Jármú.ja
vító csapata. Miskolc: MAV 
Járműjavító csapata. 

Az igaz sportbarátság je
gyében lezajlott kétnapos, iz
galmakban bővelkedő mér
kőzések igazságos helyosztoz
kodással végződtek. 

Az 1973. évi kispályás vas
uta.s labdanígó bajnokságot 
a miskolci jármú.javító csa
pata nyerte. 2. Szombathelyi 
Járműjavító, 3. Debreceni 
:f:pítési Főnökség Gépállomás, 
4. Dombóvári Vontatási Fő
nökség, 5. Székesfehérvári 
járműjavító, 6. Szeged Igaz. 

Az első országos kispályás 
vasutas labdarúgó-bajnokság 
elérte célját és minden bi
zonnyal tapasztalatokkal meg
erówdve folytatódik az elkö
vetkező években is. Hiszen 
az év elején közel 800 csa
pat kezdte meg országszerte 
a vetélkedést a döntőbe ju
tás jegyében. Köszönet érte 
mindazoknak, akik fáradsá
got és időt nem kímélve te
vékenykednek azért, hogy az 
elképzelések valóra váltak. 

Sz. Gy. 

EZÜSTÉREM MÜNCHENBEN 

Vái/al,,Jázóink sikere az 1/S/(-bajnokságon 
A Nemzetközi Vasuta3 

Sportszövetség (USIC) , au
gusztus 26. és szeptember 1. 
között Münchenben rendezte 
meg a IV. vízilabda bajnok
ságát. A verseny rendezője 
az USIC elnöksége megbízása 
alapján az NSZK Vasutas 
Sportszövetsége volt. A mér
kőzésekre csodálatosan szép 
környezetben, a müncheni 
Dantebad uszodában került 
sor. (Ez a létesítmény az 
1972. évi olimpiára készült.) 

A bajnokságon. 9 ország -
Belgium, Bulgária, Francia
ország, Hollandia, Lengyelor• 
szág, Románia, Szovjetunió, 
Magyarország és a Német 
Szövetségi Köztársaság 
vasutas csapatai vettek részt. 

A verseny 3X3 csoportbe
osztásából, a csoportok els6 
két csapatai kerültek a 6-os 
döntőbe. A magyar csapat az 
elődöntőben 12 :3 arányban 
legyőzte a bulgárokat, majd 

17:1 arányban a vendéglátó 
NSZK csapatát. 

A hatos döntőben minden 
csapat mérkőzött egymással. 
A magyar csapat, amely azo
nos volt a BVSC NB l-es te
hetséges fiatal gárdájával, 
a mérkőzések során megnyerte 
a közönség szimpátiáját. A 
legszebb mérkőzéseket v!vta, 
ötletesen, technikásan játszott. 
Egyetlen vereséget szenvedett, 
7 :5 arányban, a román nem
zeti bajnokság éllovasa! kö:z:ött 
srereplö Rapid csapatától. 

A legizgalmasabb a szovjet 
-magyar mérkőzés volt. A 
szovjet csapat a Moszkvai 
Lokomotív együttesére épült. 
Csapatunk végeredményben 
küzdelmes mérkőzésen 6:5 
arányban megérdemelten 
győzött. Ez a győzelem a 
második helyezést jelentette. 

A verseny végeredménye; 
1. Románia, 2. Magyarország, 
3. Szovjetunió, 4. Bulgária, 5. 
Lengyelország. K. L 

K Ő S Z E G I  K É Z I L A B D Á S O K  

Aranyérmet nyertek 

az úttörő-olimpián 

Az úttörő-olimpia fiú kézilabda-bajnokcsapata 

A IX. Nyári úttöró-olim- ceglédi csopOTtjában a Györ
pián - a"llelynek színhelye Sopron, Veszprém, Pest és 
Dunaújváros volt nagy Komárom megye csapataival 
meglepetést keltett a Kőszegi vívott mérkőzéseken, majd a 
MAV Nevelőotthon kézilabda- Nyíregyháza ellen elért 25:5, 
csapatának kitűnő szereplése. a SzenUörinc elleni 16 : 10, s 
A Csabai András főtanácsos, a legnehezebb ellenfél, Gara 
nevelőtanár edzői irányításá- csapatának legyőzése 12:8 
val sportoló 10-14 éves fiúk arányban. 
megszerezték az olimpiai baj- Ezek után könnyebb meg
nokcsapat címet, ezenkívül el- érteni, hogy lett Pápai János, 
nyerték azt a különdíjat is, a Kőszegi MA V Nevelőotthon 
amit a Dunai Vasmű a leg- tanulója (37 góllal) az olimpiai 
eredményesebb fiúcsapatnak kézilabda-bajnokság gólkirá
ajánlott fel. lya, és hogy miért hívott meg 

Mindez nem a véletlenen Fazekas László, az iíjúsági 
múlott, hiszen sok-sok szor- válogatott edzője három kö
galom. következtes és kemény szegi fiút - Arató Tamást, 
munka előzte meg a sorozatos Zelovich Nándort és Pápai 
győzelmeket. , Jánost - az országos váloga-

Az első meglepetést a Hon- tott keretbe. 
véd-utánpótlással teletűzdelt Bizonyára lesz még alka
Budapest csapatának 13:10 lom arra, hogy közelebbről is 
arányú legyőzése keltette, be:nutassuk lapunkban ezeket 
majd a dunaújvárosiakkal a gyerekeket, és a velük oly 
szemben elért 17 :14-es vég- nagy szeretettel, hozzáértés
eredmény fokozta ezt. Ugyan- sel foglalkozó Csabai András 
így, önmagukért beszélnek a edzőt. Ezúttal csak annyit ró
többi eredmények is: veret- luk: gratulálunk az olimpiai 
lenség az olimpiai elődöntő sikerhez! 

Kettős mérkőzések a Szőnyi úton 
Ogy tűnik, helyes volt a 

kezdeményezés, hogy az új 
labdarúgó bajnoki szezonban 
a BVSC NB II-es és a Vörös 
Meteor Egyetértés NB I-es 
csapata a Szónyi úton közö
sen rendezi mérkőzéseit. Már 
a bajnokság második fordu
lójában Is több mint hatez
ren foglaltak helyet a lelá
tókon, s ha majd élesedik a 
harc, rangadók is lesznek, bi
zonyára a „telt ház" táblát 
is ki lehet tenni a kapukra. 

- Örömmel tettünk eleget 
az Egyetértés kérésének, 
amikor azzal fordultak hoz-

zánk, hogy a.míg elkészül a 
Csömöri úti sporttelepük, 
nálunk legyenek „albérlők" 
- mondta Berecz Zoltán, a 
BVSC ügyvezető elnöke. 
Ezzel a vasutas és a zuglói 
szurkolóknak is az eddiginél 
jobb, gazdagabb labdarúgó 
programot tudunk biztosítani. 
S biztatásunk segítheti a 
BVSC-t, hogy esetleg már 
jövőre előbbre lépjen, fel.
jebb kerüljön egy osztállyal. 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  

A VM Egyetértés vezető
sége elégedett első benyomá
saival. Az élvonalbeli klub 
megfelelő, szép környezetű 
otthont kapott. A vasutasok 
jól használták fel a részükre 
adott százezer forintot: kor
szerűsítették a labdarúgó-lé
tesítményt. 

'Vfzszlntes: 1 .  1973 okt6beré• 
l>en sorrakerüUI nagyjelentoség(I 
esemény. (Folytatása a filggole• 
ges 30-ban.) 13. Alann. 14. Az 
Alpok egy része. 15. Női név. 16. 
Vissza: hamveder. 17. Ausztria 
egyik tartományának lakója, 19. 
Betűpótlással ütne. 20. úgy jó, 
ha kövér. 21. Verssorok össze
csengése. 22. Orosz félsziget. 24. 
Bóra a közepén. 26, Más táj, • • •  
28. Hangtalanul lop. 31. Labda a 
hálóban, 33. A betegség velejáró
ja. 34. A Rhone mellékfolyója. 

36. Utánoz. 39. A kutyavezet6 I 
40. Elet. 41 .  Tápláló folyadék. 
42. Időmérő. 43. Kutyája. 44. Va• 
gyonátruházás. 47. Vissza : orosz 
n0i név. 49. Latin nemzetség. 50. 
Kevert apa. 52. Határozószó, 53, 
Juttat. 54. Farkas Jelzője. 57. AZ 
osmium kémiai jele. 59. Irat. 61. 
A fizika erőegysége. 62. Latlo 
mfivészet, 64. Jugoszláv város. 66. 
Jelentős vasűti csomópont. 68. 
Szégyenít. 69. Angol ital. 71 .  Rá· 
telepszik, 72. Erőmllvér0l híres 
dunántúli község. 

Függőleges: 1. Tó a Szovjet• 
unióban. 2. Ninlve alapítója. 3. 
Angol hosszmérték. 4. Madarak 
lakhelye. 5. Háziállat. 6. Serkent, 
buzdlt oattn). 7. Görög törzs volt. 
8, Földmfvel6 indián törzs. 9. 
Esetleg a lóláb. 10. zavarkezdet. 
1 1 . Női hang. 12. Idegen mozi. 
17. Ebből a földből lesz az alu• 
mlnium. 18. SzoVjet repüll5gép
Upus. 23. Nem f'elsö. 25. Ebben 
a faluban gyermekváros van. 27. 
Víz! növény. 29. Széle. 31. Spa• 
nyol c!gánylány. 32. Nézés. 34. 
Nem mezőgazdasági. 35. Dunán
túli folyó, 37. Végtelen méter. 38. 
Figyel. 39. Menyasszony. 45. 
Régi hangszer. 46. Erdei állat, 48. 
Allam1 bevétel. 50. Betakarítás. 
51. Nem két pad közé. 54. Japán 
klkötóváros. 55. A vonat útja. 
56. A részlet. 58. Angol méltó• 
ság. 60. K, H. 62. A gyulladás. 
63. Gallcla! folyó. 65. Vészjelzés. 
67. v. ö. v. 68. Banán közepe. 
70. Garas szélei. 72. Csontokat 
köt össze. 

Beküldeodll: vízszintes 1. és 
fi!ggl5leges 30. Bekilldésl batár• 
Idő: 1973. október 10. 

Az eUlzll keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Szocialista brigádok 
vetélkedője. újítók országos érte• 
kezlete. 

Egy-egy klloyvet nyertek az 
1973. évi 16. számunkban megje• 
lent keresztrejtvény helyes meg
fejtéséért: Győri Istvánné, 5600 
Békéscsaba, v., Könyves u. 16. : 
Lőrincz Lajos, 9700 Szombathely, 
Tóth Arpád u. 20. Sándor Ildikó, 
1076 Bpest, VII., Thököly út 3. 
Szabó Andrásné. 4400 Nyiregybá• 
za, Kölcsey u. 5. II. 7 ., Dobó Jó• 
zsef, 2730 Albertirsa, Landler Je
n6 út 23. 

- VELOREX 350-es rokkant
kocsi újszerű állapotban eladó. 
C!m : Angyalosy Gyuláné !097 
Budapest. IX .. Fék u. 6. Telefon: 
63-89 Bp. Ferencváros állomás. 

- Számunkra az volt a 
legkellemesebb, hogy a BVSC 
nagy megértéssel segített és 
igazán őszinte sportbarátság
gal oldotta meg gondunkat 
- mondta Kőszegi Tibor, az 
Egyetértés ügyvezető elnöke. 
- Az anyagiakban sincs vi
tánk : a hazai mérkőzések 
bevételének 40 százalékát a 
vasutasok, 60 százalékát mi 
kapjuk. 

A pályán már lezajlott két 
kettős mérkőzés után idén 
még három alkalommal lát
hatnak dupla programot a 
szurkolók. 
Október 6-án : BVSC-Gyön
gyös és Egyetértés-SZEOL, 
október 28-án : BVSC-Nyír
egyháza és Egyetértés-Pécs 
és november 11-én : BVSC-
Kisterenye, Egyetértés-ú. 
Dózsa. K. M. 

HAGYAB VASUTAS 

a Vasutasok SzakSzervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkeszt0 Dlzottsé8 
Fószerkesztö: Gulyás János 

l"elel6s szerkesztő: V1s1 Ferenc 
Szerkesztllség: 

Budai,est VI„ Benczúr utca U, 
Telefon : 

városi : 229-8'72. üzeml : 19-'IT, 
Kiadja és terjeszti : 

a Népszava Lapldad0 Vállalat 
Budapest VII., Rákóczi dt 51. 

Telefon : 224-819 
r.ev �lctm: 1964. Budapest 

Felellls kiadó: Gábor Márton, 
a Népszava baokiadó VAllalat 

Igazgatója 
CSekkszémlaszámunk: 

MNB 215-11 859 

SZlkra Lapnyomda 

- Gyógyfürdő Tapo!rán. 
Az eddig közfürdő nélküli vá
ros dolgozóinak társadalmi 
ooszefogásával elkészült az új, 
városi fürdő. A fúrások he
lyén 630 méter mélyről buzog 
a 39-fokos gyógy,·íz, amely
nek vegyl összetétele �zinte 
egye-zik a hévízi gyógyfürdő 
vizével. A társadalmi munl,á
ból a tapolcai vasutasok is 
kivették részüket. 

- Helytörténeti vetélkedőt 
rendeznek a miskolci jármu
javító szocialista brigádjai, 
városuk felszabadulásának 29. 
évfordulója tiszteletére. A 
szakszervezeti klubkönyvtár 
támogatásával le-zajló ki, mit 
tud szeptember 1-tól novem
ber 30-ig tart, s a győztes bri
gádok díjait december 3-án, 
ünnepélyesen adják át, a vá
ros felszabadulásának évfor
dulóján. 

- Vietnami múszakot tar
tottak szeptember l-én, sza
bad szombatjukon a békés
csabai pályafenntartási főnök
ség gépesített, mozgó pálya
mesteri szakaszának szoc,a
llsta brigádjai, 70 részvevő
vel. A nyolcórás műszakban 
elért 1 1 0  százalékos teljesít
ményük mintegy 10 OOO forin
tos ellenértékét a vietnami 
háborús károk helyreállít.ásá
ra ajánlották fel. 

- Megkezdődött a cukorré
paszezon. Az ország tizenegy 
cukorgyára várhatóan 310-
320 ezer vagon répát vásárol 
fel, amiből mintegy 35 OOO va
gon cukrot gyártanak. A 
KPM, a Központi Szállítási 
Tanács, a MA V vasútigazga
tóságai megtették a szüksé
ges intézkedéseket, hogy ele
gendő teherkocsi álljon a cu• 
korgyárak rendelkezésére. 

- M�ar vasutasok nyer• 
ték Somoskőújfalu és Fülek 
határállomások nemzetközi 
munkaversenyét, az eL"'5 fél
évi eredmények alapján. Az 
értékelés szerint a magyarok 
508, a csehszlovák vasutasok 
278 pontot gyűjtöttek, így a 
vándorzászló Somoskőújfalu 
állomás dolgozóinak birtoká
ba került, miután azt egy 
éven át a határon túl őrizték. 

BRIGADBÉRLET. A 
szombathelyi ;árműjavít6 Ha
ladás szocialista brígádklub-
ja szeptembertől bérletet 
rendszeresített a Savária 
Filmszínházban. Az akció cél
ja az, hogy segítséget nyújt
son a szocialista brigádok 
kulturális vállalásainak tel
jesítéséhez, az eszmei és mű
vészi szempontból értékes al
kotások megtekintéséhez. 

1973. SZEPTE.1\IBER 15. 

- A 100. üvegirányvonato& 
indítottak útnak augusztll8 
20-án, Orosháza-állomás dol
gozói. Az elsó ilyen Irányvo
nat 1970. január 25-én gör
dült ki az állomásról, s az
óta mintegy három és fél ezer 
kocsiban 40 OOO tonna öblö,;. 
üveget vittek az irányvona
tok az Orosházi üveggyár
ból a konzervgyárakba, illet..
ve a bortermelő állami gaz. 
daságokba, a fővárosi pálya
udvarok kikerülésével. 

A H IVATALOS LAPBÓL 
A mvatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket : 

A 32. szlimb61: 109 717/1973. 
r. D. Egyes munkaUgyi rendelke
zésPk módosításáról és kiegészi• 
téseröl. 

A 33, 8Zlimb61: 101011,'U"13. 
6. D. Epltőlparl munkagépek 
MA V (bels0) kölcsönbérleti d!J
táblázatának módosltása, 

A 34. számból : 110  60311973. 
1 1 .  B. OJ mintájú összvonalaa 
szabadjegy rendszercsftése a MÁV 
törzsgárdatagjal részére. 

1 10 14111973. 1 .  D. A jelz61im
pa-kezelés. •kihordás és sorompó
kezelés díjazásának szabályozása. 

A 35. számból : 107 44311973. 
t. D. A Magyar Allamvasutal< 

Törzsgárda Szabályzata. 
1 10 72811973. 1. D. A Magyar 

Allamvasutak Törzsgárda szabály• 
znta végrehajtásával kapcsolatoe 
eljárási utasítás. 

1 10 544'1973. 1. D. A gépJéi,. 
mavczetők munkabérének meg. 
állapJtásáról szóló rendelet módo
sítása. 

A 36. szAmból: 1 1 0  719/1973. 
1. D. A részesedési alap felhasz• 

nálásáról szóló rendelet módos!• 
Lása. 

A szerkesitóség üieni 
Fekete 4ászló, Pál István Mi9-

kolc; Ovárl László, Filzesl Tlha• 
mer Debrecen; Almási Bertalan 
PUspökladány; Boldizsár Gyula 
Békéscsaba; Halma! János Pécs; 
Radány! György Szombathely; 
Szücs Ferenc Hatvan ; Varga Jó
zsef Szél<es!ebérvár; Bognár KII.• 
roly Tapolca; Egeressi Zsigmond 
ZA.bony; Szilád! Sándor Szeged: 
Pintér Lajos Vácrátót; Urbán Jó
zsef Hegyeshalom; Goldgruber 
Pál Budapest: leveleiket lapunk 
anyagához fell1asmáljuk. 

Tokod állomás dolgozói: Papp 
Dezső szeged ; sz!lcs Ferenc Hat.
van; Varga Gyula P!lspökladány; 
Akll István BudapeM; Trencsényi. 
János Mezőtúr; Magya.r János 
Eger; varga József Székesfehér
vár: leveleiket Wetfkes helyre to
vllbbltottuk. 

Lakáscsere 

- ElcserEIDém 1 szoba féllrom
fortoa (komfortosftható) Ferenc 
körúU, gázfűtéses, tanácsi lakti• 
somat nagyobb, MAv. vagy taná
csi bérlakásra, megegyezésseL :Er
dekllídnl lehet: 48-86 üzemi, ll• 
letve 143-530-as telefonon este 
18 óra után. Völgyi Miklós. 

Utazás elött és utazós után 

ÉDESSÉGET, 

AJÁNDÉKOT, 

TRAFIKÁRUT 

nagy választékban vásárolhat az 

�UTA S E LLATO;i' 
pályaudvart pavilonjaiban. 



VILAG PROLETARJAI, EGYESOLJETEK ! Magyar v11S11t11Sok kitüntetése Dunan úli körutaús 
- nyugdíjasoknak a cselJSzlovák v11s11tasnap alkalmából 

Ján Streber, a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság Al
lamvasútjának magyarországi 
vezérképviselője fogadást 
adott a csehszlovák vasuta
sok napja alkalmából 

A fogadáson megjelent dr. 

netben történik a azemél11-
és áruszállttás, mindenütt 
példás együttmüködés és ba
rátság teszi jobbá dolgozóink 
munkáját. 

Köszönet jár ezért cseh-
szlovák részről azoknak a 
magyar vasutasoknak, akik 
közös munkánkról, felada-

Az :eszakl ,1,irmiljct,{tó 4.1 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Zo!tan Rabay, a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság · buda
pesti ideiglenes ügyvivoje, 
nagykövetségi tanácsos, Ur
bán Lajos, a MAV vezér
igazgatójának első helyettese, 
dr. Pethes Imre, a VasúU 
Fóosztály Pártbizottság tit
kára, Bajusz Rezsó, a KPM 
Közlekedéspolitikai Fóosztá
lyának vezetője és a vasút 
számos magasrangú vezetóje. 

taink megoldásából oroszlán
részt vállaltak. 

DT. Stefan Sutka, a Cseh
szlovák Szocialista Köztársa
ság szövetségi közlekedésügyi 
minisztere a két ország vas
útjai közötU kapcsolatok 
megerósltéséért, az együtt
múködés továbbfejlesztéséért 
Szúcs Zoltán MAV-vezérigaz.. 
gatóhelyettesnek, Csárádi 
Jánosnak, a Villamos Felső
vezeték :f:p�tési Főnökség ve
zetőjének, Oros.tvári László
nak, a Vasúti Főosztály Gé
pészeti Sznkosztály vezetőjé
nek, Rácz Andrásnak, a VaS
úti Fóosztály tervgazdasági 
és müszakfejlesztési szak
osztály múszaki-gazdasági ta
nácsadójának, Gál Lajosnak, 
a miskolci lgazgatós..-ig auto
matizálási és szám1tástechnl
ka! osztálya vezetőjének és 
Kustán Zoltánnak, Komárom 
állom.is forgalmi szolgálatte
vójének a Csehszlovák Közle
kedés Kit-áló Dolgozója ki
tüntetést adományozta. 

nyugdíjasa szeptember l:!-én 
dunántúli kiránduláson vett 
részt Novák László főbizalmi 
vezetésével Közlekedési esz. 
közként a jármújavító pano,. 
rámabuszát vehették igénybe, 
így útbaejtették Székesfehér-. 
várt, Veszprémet, Herendet, 
Zircet, Pannonhalmát, Gyárt, 
s onnan tértek vissza Buda� 
pestre. A programban szere-, 
pelt többek között a herendi 
múzeum és egyéb nevezetes-. 
ségek megtekintése, s a belé-, 
pödíjakat a Torekvés Művelő,, 
d . Központ biztosította. 
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Gáspár Sándor látogatása 
a Landler Jen·ő járműjavítóban 

Ján Streber, a CSD vezér
képvisel6je méltatta azokat a 
sikereket, amelyeket a ma
gyar és csehszlovak vasuta
sok közös összefogásával, a 
határállomásokon 1.•al6 tartóz
kodási idők lerövidítésével, a 
személy_ és áruszállítás meg
gyorsllásá½an elértek. Hang
súlyozta, hogy a CSD doloo
zói ebben az cvben a tavalyi 
eredményeiket 11-14 száza
lékkal teljesítették tül. Ez a 
do gozók magasabb képzett
ségét, hl\-atástudatllt és áldo
zatos munkáját blzonyftja. 

A járműjadtó vezetósége, 
illetve szakszervezetí bizottsá
ga a Törekvés M1kelódési 
Központtal együttmúködve 
rendszeresen gondoskodik � 
nyugdí}!isok fokozott megbe� 
csüléséról. 

Ennek eredménye volt az is, 
hogy a nyáron - júniu. jú� 
iius, augusztus hónapokban 
l�éthetenként 24-24 nyut:díjns 
pihent napi 5 forintos téntés 
ellenében az üzem Rómal-par� 
ti üdülójében. 

mun 
l) 

- Az e;iy k munkástól 
mt!gk rdeztem - mes 11 Ga • 
pár Sándar, a 6zón k -, hogy 
m1• sw n houú, ha m ga-

bb poli kai ,a v gazda11ágl 
ZJC óba kerülne. ,.Ekkora 

felcl6s get nem vállalnék", 
ha!lgzo t \ álasz A má k -
folytatta a fot"tkar - m:ír \lll
lalná nz uj beos:z:t.ru;t, de első 
teendfü k6zé s rolta, hogy a 
jármujav1t oan csokkentené a 
munkaid6t fu �"llt'lne a bére
ket. 

hall� t6& .., soraiban v<:
g,ghull mozo t a derults,1:. ám 
:! m nd "I vuló font06sá,:át ,·a
Jamenny en júl meg rte tuk. 
Gáspdr Sandor kl[eJtctte, J1ogy 
nap1alnk egyik legjobb felada
fa a társadalmi. a csoport- és 

az egy ni erdel;ek jó ö sz
hangját megteremteni, s en• 
,zak megfelelócn tarsadalml 
méretekben gondolkozni. Kí
vana 1 ,ne hogy mindenki 
önmaga =llem,s, nbcn i,; 
végr haj n �y általánoo 
,.n0rma• , lezést '. Ez azt je
lent:, ho y m �asabbra keil 
e:n l ! a mércét onmagunk
ka! szemben, és mál;okka! 
szE'!Yloen s. mert c-;ak ilymó
don érhetjük el egyéni c�l
ja;nkat, r ·11 � ágya nk telje
. ülés t. AJ:! tisztességesen, 
becsületesen dolgozik a köz ;�. 
t-ára, az línmagát és a közos
&éget egy:irdnt szolgálja, 

A SZOT főt tkdra elisme
rően sz lt a Landler Jeno jár
múJa, itobat' 1 · t pasztalható, 
ma 111 s:únvonal.i munkásak
tlvitá :61 amely k.lfcjez sre jut 
a szocial ta munkaverseny
ben, a sz.o•,a;i ta brigádmoz
galomban .s. 

- A szocialista munkaver
seny és a IZOCl!lltst� brigád
mozgalom ebben az iizemben 
h, másutt is, egyre Inkább a 
kozösségi ember formálásának 
,zol;;,álatában áll - állapí Ot
ta m � G nár Sándor. - Fel
tétlenUI jelent&; eredmény, 
hogy ez a mozgalom a Jól vég
zett. pontos mur.kát állítja a 
középpontba. ,; ezzel a terme
lés!, gazdasági feladatok jó 
megoldAs.1t céfozza. 

A fóti k ·r besz&Jt a brlt:ád
mo:z.;alomnak azokról a lénye
ges jegve1rő1 Is - az egymá
son va!5 segítésről. a kulturá
lis n<'""' imunkáról, az önkép
zésrlil i>nmai•el'sról -, ame
l)·o:k a járműjavítóban folyta: 

Gáspár Sándor beszédé! mondJ.i. 

tott munkaversenynek Is sa
jáLoss.lgai. Ezzel kapcsolaLban 
dicsérte a szakszertezeh bi· 
zottsag 1·ersenyszervezó mun
káját, mert abbcm mindazok 
az etonyos vonások megtalál
hatók, amelyek elterjcszt sére 
orszago mctctekben is tóre
kerlm kell. 

G:ispár Sándor végúl arra 
biztatta a jármúJ,1V1tó vczetó

gét, hogy é!Jenek az öni lló
gban rejlő lehet , ·el a 

termelékenység <'melése, az 
ere:imény · és jobb munka ér
dekében, e yaránt t;zolgálva 
ezzel a tá d 1ml, a cwport
cs llL egy n1 rd ck t. 

A na11wvüles .-észttet·ól táv
irat küldését hatarortak el az 
Orszagos B ketaruicshoz. s eb
be11 a tát·iratbim szalidarita
sukat fejezték ki a c'iflel né".>, 
a puccsista katonai terror ál
dozatai irant. 

G. J. 

Magyarország és Csehszlo
vákia közott hét határatme-

F É L  ÉV A L ATT 

Az idós emberek hálásak a, 
gondoskodásért, s jó érzéssel 
veszik tudomásul, hogy nyug� 
díjazásuk után sem lazult a 
kapcsolat egykori munkahe. 
lyükkel. 

Hárommillió forint megtakarítátJ 
• övckcdtek a ,·onlalá,;i teljc:oítmények a mbkolci igazgatóság területén 

Eredm nyesen dolgozott az 
elsó felevben a miskolci 
igazgatós:íg vontatá,i szak
szolgálata. Az Igazgatóság 
vontatási 05ztályának harma
dik negyed v1 munkaértekez
leten - amelyen a társ zol
g:ílntl ág k kepvls lóin k1vül 
részt \ ett Zsiga Lajos I az
gatóhclycttcs Is - Czlmma 
Janos o ztályvezctlí arról s:z.-i
molhatott be, ho�y a 100 elkm 
tel\ t 101 ,09 százai kr,, 
Ui:l an zt a tervmutatót egy 

mozdonyra számítva 107 szá
zalékra teljesltették a:z. elsö 
félévben. Jelentős üzem
anyagmegtak rftá t értek el a 
ml koki területen dolgozó 
vontatási fónökségek. Tovább 
javult az utazó személyzet 
egy szolgálati órára eso kilo
méter teljesítménye es e ők
kent az átlagos szolgalati 
óra,�muk. Háromrnillio fo
rint megtakaritá.� Jelzi az ön
koltség csokkcné.sét. 

Czimma János elmondotta, 
.-----------------------------------------e hogy az év elején csak dina

mikus stinUart,1 sai :szf,molt 
a von at i 01IZ aly. Ezzel 
szemben jel ntös növekedes 
tapasztalható a személy- cs 
az aruszallitásban egyaránt. 
Ennek figyelembe �ételével 
kell felkéstitenl a \·ontatás! 
dolgozókat a várható o ZJ 
csucsforgalom minden edd git 
meghaladó fel:ldatalra és ar
ra kell törekedni , hogy meg. 
fcll.'ló számú. kifo"á. talan ál
lapotú mozdony es koc i áll
jon a forgalom rendelkezé
s •re. 

vállalatok által okozott kocsi. 
rongálások az igazgatósag te• 
rületén. Jauasották ezzel kap. 
csolatban, hogy a károkozá
sok felfedezésének fokozot
tabb ösztönzését valósítsák 
meg. Eddig csak a kárösz
szeg egy százalékát kapta a 
rongálást felfedező vasutas 
dolgozó, s ez a jutalom a 
legtöbb esetben alig haladta 
meg a 10-15 forintot. Java• 
soltak, hogy az osztönző Jutai• 
mat legalább a kár értekének 
5-10 százalékára emeljék 
fel. 

EGYETLEN EV ALATT 

Háromszorosára nőtt Sárváron 
a napi kocsiforgalom 

A rohamosan no,·ekvó for
galom az 1071  bcn Kiváló [ó
n cfmet nyert Sárvar l
lom11s f jl d s t is meghata
rozza. 'Varga rerenc állomás
fónok, Ilorr:áth Zoltán oktató
es vezénylőti zt, Szentelek! Já
r.os párttitkár, valamint Szász 
Karol11 kereskedelmi hivatal
nok ft>lw11tva oroljdk az er�
me� cket és n gondokat. 

Egész évben 
oszi forgalom 

- Az idén, ;anuár elso nap
jától egyfolytaban 6szi forgal
mi BZinten teljesítjük a terl'et. 
S::ombathely mentesíté.séböi is 
részt ví!laltunk, igy állomá
sun/·on rendezzük a murake
resztúr-gyékényesi vonatokat. 
l\Iíg 1972-bcm dtlagosan haL•i 
1200 l.oc•i fordult meg Sárvá
rott, az lden már 3800-ra nőtt 
a havi /,xJcsiforgalom. 

Az adatok indokolják a sár
vári vasutasok !eghóbb óhajá
nak megvalósítását. azt, hogv 
a III. csoportú állomást II. 
csoportba sorolják. 

- S�eptember 15-c'n a 1telyi 
cukorgyárban megkezdődött a 
répaszezon - újságolja Szász 
Károly, - A cukorrépa szállí
tását az idén már 12 OOO nagy

elnyerte a zóldkoszorus jel
vényt. 

Az. allomti fónók naiu on 
elégedett neme al· a bng.ldok, 
h nem \ alamennyi itt dolgozó 
,asutas munkájával, s a kiváló 
teljcsítmén) eket is joreszt an
nak tulsjdon!tja, ho • 80 6Zá
za!('!n1k a torzs árda tagja. 

- Hiszen, mi az emberck
bm nem lenne olyan erós a 
hivatástudat. aligha tudnank 
az ewól évre no1•ekt•ó kői:etel
mi'nyeknek ugyanazzal a lét
számmal !'leget tenni - jegyzi 
meg Varg Ferenc. 

Az utánpótlásról szóka, 
Horváth Zol•ánnak sincs oka 
panaszra : t•z év tavaszán öt 
fiatalt képeztek k1 az állomá
son. S bár mindegyikük be
vál , Bognár Ferenc váltókeze
ló munkájával különösen elé
gedettek a vezetók. 

A pártélet - és az ctt61 
szinte elváloszthatatlan szak
. zervezeti tevékenység - szín
vonala is egyre magasabb Sár
vár állomáson. A vára 1 párt
bizottság szeptemb r 10-én ér
tékelte az alapszervezet - és 
általában a tlírsadalmi szer
vek - munkáját, s azt Jónak, 
folyamatooan jnvulónak mi
nósítette. Ezzel ooszhangban 
mondja az állomásfőnök: 

- A párts.:eri·czct es a 
s=akszcrvezetl bizottság min
den ronatkozasban a legmesz
szcbbmen ktg segltl, tamoyat
ja a gazdasági vezetést, kezdve 
a technológiai és egyeb mun
kafolyamatok jobb szen-ez é
tól, a berek megállap!tásan, a 
jutalmak széto ztásdn át a 
dolgozok panaszainak orvoslá
sáig. 

Ami nem 

a helyi vezetökön múlik 

Akadnak per ze olyan pana-
6Zok 1 , amelyek orvoslá.sa 
nem egyszerú, · nemcsak a 
helyi vezetésen mulik. Ezek 
közül legfáJóbb, hogy az állo
más tl>bb mint százcsztend s 
felvétel! épúl te mindél sze 350 
utas befogadására készült. ez
zel szembc·n ma már 4000-
5000 ember fordul meg az állo· 
máson naponta. S igaz, hogy a 
ko zerú orvc I rendelővel, 
fürdóvel, öltözővel ellátott 
szociálls épület minden ig nyt 
kielégít, a hú z esztendővel ez
előtti munkakörulm ny k kö
zott mégis n nehéz a mai 
kívánnlmakn�k eleget tenni. 

De éppen ezért érdemelnek 
dicsér tct n derekasan helyt
álló sárvári va utasok . • .  

L. Simon Zsuzsa 
vasúti kocsival bonyolítjuk le . .-------------------------
A terv szerint december 15-ig 
be kell fejezni a répa szállítá
sát, amire egyébként garancia 
a gyár, Illetve az állomás szo
cialista brígádjalnak szerződé
se, s nem kevé bé az elózó 
évek gyakorlata. 

Az állomásfőnök 

elégedett 

A brigádok munkájáról 
S7ólva Szentelek! János el
mondta, hogy bár a mozgalom 
mindóssze három esztendeje 
bontakozott ki az állomáson, 
a 35 tagot számláló hár:>m szo
cialista brigád közül kettó máT 

JANUÁRTÓL SZEPTEMBER 25-IG : 

1000 irányvonafof indítottak 
Ajka állomás dolgazói szep

tember 25-én, 7 ór 47 perc
kor indftották az idei ezredik 
lrányvonatot. Ez az általuk 
öss7eállftott vonat bauxitot 
vitt a Német Demokratikus 
Köztársaságba. 

Az ajkai vasutasok j{ mun
kájára Jellemz6, hogy ebben 
az évben 1 millió 668 
ezer 581 tonna árut , to
vábbítottak közvetlen vagy 
rakodással képzett. irány 

vonattal bcl- és k:.lfuldte Si
kereik eléréséhez hozzásegltet
ték ók"t a Bakonyi Baux1tba· 
n1,a, a Központi Szénosziá
lyczó. az Urkutl ,1angánbanya, 
valamint a Timföldgyár és 
Alumíniumkohó dolgozói. 

Az év! szállítási feladatok 
teljesíté. e céljából az aj<:ai 
vasutasok továbbra Is fontos
nak tartják a vállalatokkal 
kialakított egyUttmúködé. t, a 
kapcsolatok erösitését. 

Foglalkoztak azzal i , hogy 
csokkentck u�van a személvi 
és árgyi balesetek, dc fegyel
mezettebb munkával, az utasí
tások és a munkavédelmi óvó
rendszab:ílyok kövctkez te
sebb betartásával még kedve
zóbbé tehett k ,·olna az igaz
gatóság baleseti statiszti'·áját. 

A tanácskoz.1s vitája során 
szóvá tettek, hogy jelentősen 
megnövekedtek az idegen 

Aggasztő ;eleflsé11 a teller
kocsi1avltó fiokmühelyck 
fluktuációja. A nagy számú 
kllepést a mostoha körülme
,zyck ol�ozzák, s az, hogy a 

dolgozók bére=ése nem áll 
megfelelő arányban a::: ltt 
t·égzendó nehéz fizikai mun
ká i:al. Javasolták olyan pre
mizálási rendszer kidolgozá
sát, amely vonzóbbá tenné a 
kocsijavítás nehéz fizikai 
munkáját. 

Nagyon sok kocsi ,·.ír se
lejtezésre a miskolci igazs:a
tóság egyes állomásain. Ta
rolásuk már szinte forgalmi 
akadályt képez. A III. osztály 
képviselóje felszólalásában 
Intézkedést kért, hol!Y a társ
Igazgatóságok egyelőre ne 
kúld.ienek selejtezésre szánt 
kocsikat a miskolci terület
re, mert tárolási nehézségek 
miatt kén�ielenek lesznek 
azokat visszairányítani. 

FELKÍ'SZ •tífs A JÖJ 'ŐRE 

Vasút 
és a kö1·u,·ezet-1·édelem 

Ez lesz a témája az október 
4-5-én tartandó ko!lokv1um
nak, melyet a Vasutasok szak
szen•ezete és a Kfülekedéstu
domá nyi EgyesülPt rendez Szé_ 
kesfehérvár'on. A nagyon is 
aktuális tanácskozáson üzem
orvosok, műszakiak, szervezók 
mondják el a bonyolul
tabb, összefonódó kérdéseket, 
melyek az ember tevékeny
sége és a környezete között 
k alakultak, Elmondják a je
lenlegi helyzetet és problémá
kat az egyes vasutl szolgálati 
ágak képviselői, megvitatják 
atokat a lehetőségeket, mellyel 
az ember környezetének el
szennyewdése, rohamos rom
lása csökkenthetó, megakadá
lyozható. 

A levegő, víz, talaj elszeny
nyezéséért az ember, illetve 
az .mber által alkotot� tech
nika felelós, vagy az emberek 
nemtörődömsége és gond, .un
sága következménye. 

Sokan fatálisan pe9Szimisz. 
l!kusnak ítélik meg a helyze
tet, ami Igaz is, ha nem te
szünk ellene semmit. Sokan 

csodát i•árnak, pedig gondos 
elórelátással, ten·szerű küzde
lemmel legyózhető a XX. sz� 
zadnak ez a veszélyes beteg• 
sége is, ami környezetünk el
szennyezódésében, megvál touí,,; 
sában jelentkezik. 

A vasút is részt v2sz ebben 
a folyamatban. Tevékenységé
vel szennyezi a környeze
tét, zajával kellemetlenségeket 
okoz. Fel kell készülni tehút 
mind elméletileg, mind a gya
korlatban, hogy lehetőségeink
hez képest a legjobbat, a leg
többet nyújtsuk környezetünk 
megóvása érdekében. A ta
núcskoz.�s előadói érintik a 
vasúti létesítmények telepíté
sének környezetvédelmi szem
ponjaít a gépészeti, a vonta• 
tási, a szállítási környezetvé
delem széles témakörét. 
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SZOMBA THEL YEN TANÁCSKOZOTT 

az igazgatóság fiatal vasutasainak fóruma 
Hogyan valósul meg az If

júsági törvény a szombathe
lyi igazgatóság területén? 
Erről tanácskoztak a közel
múltban Szombathelyen a 
va.sutas fiatalok képviselő! és 
az igazgatóság gazdaság!, 
mozgalmi vezetői. 

Vitaind!tóul d7'. Gorza Jenő, 
az igazgatóság munkaügyi 
osztályának vezetője adott tá
jékoztatást. Az igazgatóság 
teriLletén 3158 harminc éven 
aluli fiatal dolgozik, vagyis 
az összlétszám 23,2 százalé
kát alkotják a KISZ-korúak. 
Mozgalmi életük 32 alapszer
vezetben zajlik. Akadályozza 
a mozgalmi munkát a szol
gálati helyek szétszórtsága, il
letve az utazás, a változó 
munkahely stb. A nehézségek 
ellenére a Kiváló ifjú szak
munkás, technikus, mérnök 
és közgazdász mozgalom ele
ven és több siker, eredmény 
fűződik a mozgalomhoz. 

Még YIII tenniwafó 
A fiatalok 42 százaléka 

dolgozik szocialista brigád-
ba.n. Külön ifjúsági szocialis
ta brigádok nincsenek, de ta
lán jobb is, mert a fiatalok, 
együtt dolgozva a tapasztal
tabb, idősebb szaktársaikkal, 
tanulhatnak tl5lük. Az újító
mozgalomból sem hiányoznak 
a fiatalok, s ebben különö
sen a vontatási szakszolgá
latnál jeleskednek. 

Az idősebbek általában 
megértéssel, szeretettel fo
gadják a fiatalokat. A szak
szervezeti bízottságok is se
gítik a beilleszkedésüket. A 
munkakörülmények javulása, 
változása nyomán szintén 
egyre többen vonzódnak a 
vasúthoz. Mindezek mellett 
azonban még akad tennivaló, 

mert a fiatalok egy része 
még mindig átjáróháznak. te
kinti munkahelyét. A TBtF
nél és a TBFF -nél olyan 
nagymértékű. a vándorlás, 
hogy a ki- és belépők száma 
meghaladja a főnökség össz. 
létszámát. Külön probléma 
az egyetemet és főiskolát 
végzettek beilleszkedése a 
vasúti munkába. A fiatalok 
döntő többsége szerint az er
kölcsi és az anyagi elismerés 
biztosított. Helyes gyakorlat 
alakult ki a zalaegerszegi 
vontatási főnökségen : évente 
külön keretből jutalmazzák a 
kiváló munkát végzett fiata
lokat. Életkörülményeiket hát
rányosan befolyásolja, hogy a 
dolgozók csaknem ötven szá
zaléka bejáró. 

A segitség nem marad el 

Szomba.thelyen, Tapolcán 
és Ajkán korszerű szociális 
létesítmények épülnek, ame
lyek javítanak majd helyze
tükön. Az ifjú vasutasok 42 
százaléka családos, s a fiatal 
családok 58 százaléka rendel
kezik lakással. Huszonnyolc 
százalékuk a vasúttól vár tá
mogatást a lakásgond megol
dásához. A segítség nem ma
rad el : az igazgatóság az el
múlt hét évben 700 lakást 
juttatott dolgozóinak, s ennek 
36 százalékát - jóva.l többet 
az átla.gosnál! - a. fia.tatok 
ka.pták. Ezenkívül több millió 
forint kölcsönt is folyósítot
tak ház- vagy lakásépítésre. 

Végül ismertette dr. Gorza 
Jenő az igazgatóságra háruló 
feladatokat, s azok megvaló
sításához kérte a fiatalok se. 
gítségét. 

Ezután a fiatalok kérdez.. 
tek, Sza.b6 Béla vasútigazga
tó és munkatársai válaszol-

AZ E L S Ő  F E LÉVB E N  

tak. A soproni és a zalaeger
szegi vontatási főnökség kép
viselői a dolgozók gimnáziu
ma és a szmkmunkásképzés 
továbfejlesztése ügyében „in
terpelláltak". Az igazgatóság 
vezetői válaszul elmondták, 
hogy Szombathelyen jövőre 
vasuta.s oktatási központ lé
tesül. Ez lesz az ország har
madik ilyen bázisa. Erre a cél
ra már megvásároltak egy 
iskolaépületet. A jövő évtől 
műszaki középkádereket 
művezetőket, pályamestereket, 
Diesel-mozdonyvezetőket 
képeznek itt. A tapolcai fia
talok küldötte azt kérdezte, 
nem akadna-e a csomóponton 
egy helyiség, amelyben klu
bot rendezhetnének be. Az 
igazgatóság vezetője nyomban 
ajánlott egy alkalmas ter
met, csak azt kérte hangsú
lyozottan, hogy a . klub sose 
legyen üres, kihasználatlan. 

Megbecsülik a fiatalokat 

A szombathelyiek a KISZ
életről, a fiatalok által a ter
melésben elért sikerekről tá
jékoztatták a fórumot. A 
celldömölkiek szintén klub
életükkel kapcsolatban szólal
tak feL 

Sza.b6 Béla Igazgató ös�ze-
foglaló válaszában egyebek 
között arról szólt, hogy a 
szombathelyi igazgatóság vas
utasai - köztük természete
sen a fiatalok is - 6-8 évvel 
ezelőtt még átlagosan 18 OOO 
forint évi jövedelemmel ren
delkeztek, most pedig 30-
33 OOO forint az évi átlagke
reset. A fiatal műszakiakat 
is megbecsülik, mert tehetsé
gesek és felelősségérzetük is 
van. Másképp nem lehetne rá
juk bízni emberéleteket, mil
liós értékeket. Szelei Teréz 

335 millió forintot fordítottunk 
. 

tlirsadalombiztosítlisi szolgliltatlisokra 
A vasutas társadalombiztosítás elsö félevi gazdálkodása a számok tükrében 

AZ � ELSO F� to
vább emelkedtek a társadalom
bioztosításra fordított költségek, 
melyek a szociálpolitikai célki
tűzéseknek megfelelően növel
ték a társadalombiztosítási el
látást. A szolgáltatások fejlesz
tése, az igénybevétel növeke
dé6e, a családi .pótlék és a 
gyermekgondozási segély havi 
összegének felemelése ez év 
elsó felében a.z összkiadásokat 
közel 335 millió forintra emel
ték, szemben az 1972 a=nos 
i<lÓS"Lak 301 millió forint költ
ségével. 

A társadalombiztosítási ellá
tás minősége, fejlődése tükrö
ződik az egy dolgmóra jutó ki
adás alakulásában is. A két 
idöszak közötti időben 1672 fo
,-tntróL 1864 forintra emelke
dett. 

lóa:n az elÓ7JI> évekhez - to-
vá b b csökken. A csökkenés a 
vasutas családoknál, de orszá
gosan is évek óta tartó jelen
ség, amelyet egyelőre a kor
mányintézkedéseknek sem si
került pozitív irányban meg
változtatni. 

A kiadásokból a táppénz kö
zel 125 millió forintot tesz ki, 
7 százalékos táppénzes arány
szám mellett. A táppé:nz száza
lék 1972 első félévéhez visw
nyitva 0,2 százalékkal nőtt, s 
ennek megfelelően emelkedett 
a táppénzkiadás is. Az év első 
felében a napi átlagos táppén
zes létszám 1 1  493 fő volt. Ez 
azt jelenti, hogy a vasutas dol
gozók mintegy 9 s-zázaléka esik 
ki naponta a termelő munká
ból, pótlá,;uk gondot és meg
terhelést jelent a vasút e� 
területén. A táppénzes helyzet 
javítása tehát közérdek. A 
szakszervezeti szerveknek is 
jobban figyelemmel kell kí
sérni a dolgo-zók egészségügyi 
ellátottságát, többet keH fog
lalko-zni a betegségek megelő-

60 millió forint volt. A vény 
átlagár állandóan emelkedik, 
emelkedésében szerepet ját
szik az a tény, hogy évről-évre 
újabb, korszerűbb, de egyben 
drágább gyógyszerek kerülnek 
forgalomba. A betegek gyógyí
tása elwrendű feladat, az ös-z.. 
szeg nagysága azonban azzal 
is <i6szefügg, hogy divatba jött 
a felesleges gy6gyszergyújtés. 
Az egészségügyi felvilágosító 
munkának ezen a téren is job
ban kellene érvényesülnie. 

A gyógyászati 6egé<leszkö-z 
kiadások ö ze"e fél millió fo
rintta,1 emelkedett 1972 azonos 
időszakához viszonyítva. A k\_ 
adá>.ok emelkedését az igényelt 
növekedése, a korszerűbb, és 
az esztétikai igényeket is egyre 
inkább kielégítő szolgáltatások 
biztosítása indokolja. 

ElllELICEDTEK az egyéb 
társad a lom bizt0l5Í tási készpénz 
segélyek. valamint az egyéb 
gyógyá-szati s-zo!gá!tatásra for
dított öss-zegek is. 

Dr. Gevicser Pálné 

ÖTÖS NÉVADÓ 

A FATELÍTÖNÉL 

Ötös névadó ünnepséget 
rendeztek szeptember 25-én a 
Faanyagvédelmi és Fatelít<'l 
Vállalat igazgatóságán. A 
szakszerve7.etl biwttság és a 
KISZ-szervezet közrem űködé
sével megtartott bensőséges 
ünnepségen Bécser Péte,- az 
igazgatóság szb-titkára kö
szöntötte a résztvevőket, min
denekelőtt a kis állampolgá
rok - Agoston Szilvla, Bu
kovszky Erika, Muszi Miklós, 
Pozsonyi Andrea és Sólyom 
András - hozzátartózóit, név
adószüleit. 

A VI. kerületi Tanács anya
könyvvezetője előtt elhangzott 
foga-dalomtétel után a válladat 
vezetősége nevében Koi:ács B. 

János múszaki igazgató a 
gyermekek nevére s-zóló 1000-
1000 forintos nyeremény betét
könyvet adott át ajándék.kép. 
pen a szülőknek. 

A Szállítási Szakszervezetek 

Nemzetközi Szövetségének nyilatkozata 
Mély felh4bo7'0dással értesültilnk Cl ,ajnálaitios eaetnfflVr'6l, 

hogy Allende elnök konnányát, mel11et a chUei nép 1'álaaztott, 
a ka.tonai ;unta megdöntötte. 

A Szállítási Sza.kszen,ezetek NemzeQcözi SZilvet&ége (UIS) 
16,5 millió tagja nevében mélt1ségesen elítéli a -reaJcc16s e7'ők 
csel$zövényeit, melyet az amerikai tmperia.lizmu., táfflO(JGt, 
akik megkiséTlik, hogv megfo=ák a chilei népet 3Z>ell'Zett Jo
gaitól éJi demokrotikua szabadságától. 

Tel;e& együttérzésünket juttatjuk kifejezés-re G aMlei 
szak.szervezeteknek és az ország minden haladó szervezetének. 
Biztosítjuk a chilet dolgozókat teljes és mélységes azoU<fMUá. 
sunkról és felhívjuk az egész világ minden szállítási dolgozó;át: 
szilárdan támogai,sá.k éJi szolldaTitásukka.l ef'ősítsék a chilei 
dolgozókat. Bontakm,tassa.nak ki tiltakozó kampán11t a.z inl
perializmusn.a.k ez ellen a.z újal>b ten'orcseJekménye dlen.. 

Prága., 1973. szeptember lZ. 
A 87.állitási Sza.kszervftetek 

Nemzetközi Szövetsége 
Titkárság 

A GYERMEK KÖTELESSÉGE 
gondoskodni a keresőképtelen szülő eltart6sár61 

Minden év május elsl5 va
sárnapján boldog m060llyal, 
néha könnytől fátyolos szem
mel veszik át gyermeküktől 
a megemlékezés, a szeretet, a 
gondoskodás virágait az édes.. 
anyák. De nem minden anyá
nak és nem minden szülő
nek jut a gyermeki gondosko
dásból. Ki tudná megmondan.!, 
hány szülő vállalja inkább a 
nélkülözést, mintsem kérje, 
sót, peres úton követelje gyer
mekétől a gondookodást, a 
törvény által biztosított szilló
ta-rtást. 

A közfelfogás mélyen elítéli 
azokat, akik - az állam, eset
leg idegenek emberséges tá
mogatására számítva - nélkü
lözésnek teszik ki a szüleiket. 
Szocialista erkölcsi felfogásunk 
szerint is nagyon elítélendők 
azok, akik - bár kereseti, jö
vedelmi és vagyoni viszonyaik 
lehetővé tennék - nem telje
sítik önként a tartásra szoruló 
szülőkről való gondoskodás 
erkölcsi és jogi kötelezettségét. 

A sziilőtartásról a családjogi 
törvény rendelkezik. A törvény 
végrehajtása, valamint a szülő
tartási perek társadaJ.mj jelen
tősége és a szocialista erköl• 
csi felfogás maradektalan ér
vényre juttatása érdekében el. 
vi jelentőségű irányelveket 
állapított meg a Magyat 
Népk/jztársaság Legfelsőbb B!-
7'ósága. Az ebben az évben 
megjelent irányelvek elsősor
ban a bíróságok jogalkalmazá
si gyakorlatát hivatottak se
gíteni, de tájékoztatást és el
i�azítást ndh tnak a szak8zer
vezeti aktiv� táknak is a dol
gozók panaszainak elbírálásá
hoz. 

Ki kérheti 

a nülőtartást ? 
Szülőtartást kérhet az a szü

lő, örökbefogadó szülő, nagy
szülő, mostohaszülő és nevelő
szülő, aki kereseti, jövedelmi 
és vagyoni viszonyainál fog
va teljesen vagy részben nem 
tudja magát eltartani. és aki
nek tartásra szorítható házas
társa nincs. 

A gyermek (örökbefogadott, 
nevelt, mostohagyermek, uno_ 
ka) szülőtartás! kötelezettsége 
elsősorban akkor állapítható 

meg, ha a f4f'táffll szoruló 
szülőnek nincs házastársa vagy 
ha a különélő, illetve volt há
zastárs a.zért nem képes a tar
tást igénylö sztuő eltartására, 
merl az veszélyeztetné a sa
ját, valamtnt anna.k megélhe• 
tését, akinek eltartásá7'a a 
szülőtartást igén11Iővel egy
sorba.n köteles. 

Az örökbefogadó szülő tar
tási jogosultsága örökbefoga
dott gyermekével szemben 
sorrendben megelőzi a vér
szerinti szülő tartási jogosult• 
ságát. Ez azt jelenti, hogy ha 
az örökbefogadó szülő és a 
vér szerinti szülő egyaránt jo
gosult a tartásra, ez utóbbi 
(tehát a vér szerinti szülő) tar• 
tási jogooultságát az örökbe
foga.d6 szülő jogosultsága meg
előzi. Más szóval ez azt is je
lenti, hogy az örökbefogadott 
gyermeknek a vér-szerinti szü
lőjével szemben a tartási kö
telezettsége nem szűnik meg 
az örökbefogadás miatt, csak 
megelőzi azt. 

A nevelöszillő nevelt gyer• 
mekével szemben - az általá
nos feltételeken túlmenően -
akkor jogosult a tartásra, ha 
a nevelt gyermek tartásáról, 
gondozásáról közös háztartás
ban, hosszabb időn át ellen
szolgálta.tás nélkül gondosko
dott. 

A mostoha.szülő is jogosult 
mo:tohagyermekétől a tartás
ra, ha - az általános feltéte
leken túl - annak eltartásá
ról ho,;szabb !dön át gondos
kodott. 

Hasonló tartási jogosul t..«ága 
van annak a na.gyszillőnek is, 
aki unokájáról - mint neveli 
gyermekéről - saját háztar
tásában huzamosabb időn át 
gondoskodott. Mindez azon
ban nem érinti a \"ér szerinti 

nyugdíjkorhatár betölt.ésének. 
Ez a7.0nban egymagában nem 
teszi tartásra jogosulttá a szü
lőt. A kereseti, jövedelmi és 
vagyoni viszonyokon kívül 
na.gy jelentősége va.n a ta7'• 
tást igénylő szíllő egészségi ál• 
lapotának, családi viszonya(• 
nak és életkörülményei alaku• 
lásának is. A betegség, illetve 
tartós egészségromlás miatt 
bekövetkezett munkaképtelen
séget vagy munkaképesség• 
crokkenést szükség esetén or
vosszakértóvel kell Igazoltat
ni. 

Altalában nem szorul gyer• 
meke elta.rtásá ra a.z a szülő, 
a.kinek megélhetését tartási 
vagy öröklési szerződés meg
felelóen biztosítja. De ta7'tás
kiegészttést kérhet az, akit szo
ciális intézményben gondoz
na.k, ha az Intézmény által k1 
nem elégíthető egyes szükség
leteinek biztosítása személyi 
körülményeire tekintettel in
dokoltnak mutatkozik. 

A gyermek nem köteles el• 
tartani a szüleit - az egyéb 
feltételek megléte esetén sem 
-, ha a szülő a gyermekével 
szemben! kötelezettségeit olyan 
súlyosan megsértette, hogy a 
társadalmi felfogás szerint 
nem méltó a tartásra. Ez azon
ba.n csa.k egészen kivétele• 
esetekben következik be. 

Nem lehet a szülői köteles
ség ilyen következmények.kel 
járó súlyos megsértésének te• 
kinteni például. ha a szülő 
a gyermekét örökbe adta, vagy 
anyagi nehézségei, kedvezőt
len életviszonyai miatt gyer
mekét nem tudta me�felelően 
ellátni, és ezért őt mások vagy 
intézet gondozásába adta. 

Dr. Kiss Ferenc 

szülővel szemben fenálló tar- r------------

tási kötelezettséget, sőt ez a 
tartási kötelezettség megelőzi 
a neveloszülővel, Illetőleg a 
mostohaszülővel szemben fenn. 
álló tartási kötelezettséget. 

A rász:orultság 

megítélése 

Hétvégi 

üdülőt 

építettek 
A szillötartá6díj Iránti igény A kenézló-Tisza-partl uJ 

elbírá:fu!áná! nagy jelentősé- hétvégi üdülőben tartotta legge van a tartást igénylő szülő utóbb kibővített ülését a sátoré!etkorának, különösen a a!jaújhelyi pályafenntartási 

Az említett kiadások a vas. 
utas biztosítottak családi pót
lék, táppérnz, terhességi-gyer
mekágyi segély, gyermekgon
dozási segély, gyógyszer. gyó
gyászati segédeszköz ellátását, 
valamint egyéb társadalombiz
tosítási készpénz és gyógyá-
6Zati s-rolgáltatását ölelik feL 

zésével, az üzemi egészségvé- 1--------------------------------------- főnökség szakszervezeti bizott
sága. 

A családi pótlék a társada
lomblztooítás kerereben a csa
ládos dolgozóknak nyújtott 
anyagi ellátás, amelynek célja 
az egyéb szociális juttatások
l<al együtt enyhíteni azt a kü
lönbséget, amely a családos és 
nem családoo dolgmók életkö
rülményei között fenn.111. Ez 
év első napjától érvénybe lé
pett kormányrendelet a gyer
mekenként járó családi pótlé
kot 50 forinttal emelte fel. A 
vasutas családok az év első fi
zetésével együtt, már a maga
sabb összegű családi pótlékot 
kapták kézhez. Az emelés első 
félévi pénzügyi kihatása 23 
millió forint volt. 

A KORMANYINT€ZKED8-
SEK hatására a családi pót
lékban részesülök száma is 
emelkedett. Az emelkedés a 
két gyermekes családokig em
Iltésre méltó, mert sajnálato
san a 3 és ennél több gyerme
kes családok S"Láma - h aoon-

delem további javításával. va
lamint a dolgmók egászség
ügyi kultúrájának emelése ér
dekében az egészségügyi felvi
lágosító tevékenység fokozásá
val. 

A terhes.�égi-, gyernnekágyi 
segély az előző év hasonló idő
szakának kiadásához mérten 
másfél millió forinttal emel
kedett. Az örvendetes növeke
dést a női munkavállalók szá. 
mának. és a születési gyakori
sáS? emelkedése indokolják. 

A GYERMEKGONDOZASJ 
segélyt igénybevevők számá
nak és ja.nuár l-től a. segély 
havi összegének 650 forintra 
emelkedésével az első félévi 
összeg több mint 1 mt!lió fo
rinttal volt magasabb, mtnt 
1972 első félévében. A vasúton 
ezt a kedvezményt a segélye
zés bevezetése óta 8041 szülő
nő vette i.!énybe, a jogooultak 
71,8 százaléka. 

Az év első felében a gyógy_ 
szerkiadás összege több mint 

Kezdődik a pol it ikai oktatás 

Javultak a tanulás feltételei a szegedi területen 

Szakszervezetünk szegedi te
rületi bizottsága nagy figyel
met fordított az 1973/74-es ok
tatási év előkészítésére. Az ok
tatási terv végleges összeállí
tását megelőzte az alapszerve
zetekkel folytatott tanácskozás, 
ezenkívül a területi bizottság 4 
éves káderoktatási tervét is 
szem előtt tartották az oktatási 
terv összeállítói. 

Az elmúlt oktatási évben 64 
ta.nfolyamon 820 dolgozó, illet
ve szakszervezeti aktivista ta
nult. Most a tanfolyamok szá
ma eggyel növekszik, de a hall
gatók számában nem lesz nö
vekedés. Ebből is Játszik. hogy 
a területi bizottság mindenek
előtt a tanulás körülményei
nek javítására törekedett, le
vonva az elmúlt oktatási évben 

szerzett tapasztalatok tanul
ságait. 

E tanulságok közé sorolható 
például, hogy egy évvel ezelött 
a tervbe vett ta.nfolyamok kö
zül több elmaradt, mert nem 
volt kelló számú, jól képzett 
előadó, vagy éppen azért, mert 
a kiszemelt reszortfelelősök -
különböző okokra. elfoglaltság
ra hivatkozva - nem vállalták 
a tanfolyam vezetését. Ilyen 
okok miatt volt lemorzsolódás 
a Baja, Kunszentmiklós-Tass 
és Szeged állomáson szervezett 
tt-tanfolyamokon is. Az új ok
tatási évben mindenütt igye
keztek az ilyen és ehhez ha. 
sonló hibákat körültekintő 
szervezéssel elkerülni. 

Bár a szakszervezeti politi
kai oktatás csak októberben 

kezdődik a szolgálati helyeken, 
a reszortosok oktatása szep
tember óta már javában tart. A 
továbbképzésbe bevont szám
vizsgáló bizottsági elnökök, ká
deroktatási bizottság vezetők, 
előadók, konzultációvezetók, 
termelési és bérfelelósök, va
lamint agi t. prop. bizottsági ve
zetők részére indított tanfolya
mon ötvenheten vesznek részt. 

Ezek a körülmények mind 
hozzájárulnak. majd ahhoz, 
hogy a szolgálati helyeken is
mét eredményes legyen az ok
tatási év, s ezen túlmenően to
vább javuljon a szakszerveze
ti bizott�ágok politikai munká
ja, érdekvédelmi tevékenysé-
ge. 

Szilád! Sándor 

Az első félévi szakszervezeti 
munka és a szocialista brigá
dok versenyénel< értékelése 
után a fiatalok és a nődolgo
zók élet- és munkakörülmé
nyeinek javításáról számolt be 
Varga Gábor, a főnökség veze
tője. 

Hétvégi üdülőjük építéséről 
Szécsi Ferenc, a társadalom
biztosítási tanács elnöke adott 
tájékoztatást. Elmondotta, 
hogy az üdülőt, amely egyide
jűleg négy család kényelmes 
pihenésére alkalmas, 16 szo
cialista brigád 165 tagja. épí
tette tíz hóna.p alatt, 3500 óra 
tifrsadalm! munkával. Szak
szervezeti központunk 45 ezer 
fodnt támogatást adott, amit '1 
szükséges építőanyagok vásár
lására használtak fel. 

A jól szervezett munka 
eredményeként már július 15• 
én megnyithatták a szép kör• 
nvezetben épített hétvégi üdü
lőt. 
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AKiRCSAK A JÓ HiIASSiGBAN: 

A f e ek egymásra vannak utalva . . .  
Budapest-Ferencváros csomóponton a szolgálati ága/f példás együttműködése 

az őszi forgalom sikerétHJk ztHoga 

Az &;z örö:net hoz a mező
ca�nságnak - gondol a vas
útnak. Évről évre visszatérö 
k rde,;: hogyan si.Jcerü.l elegeL 

nni a megnövekedett szállí
t · feladatoknak? Erről be
zélgettünk Budap ·t-Ferenc
ár06 c:;omóponton Be-rendi 

Tibor állomásfónokkel és Gi
czeL István vontat· i fónökkel. 
Beszélgetésünkhöz az á!lomá
eon áldübörgó vonatok, a ke
rekek osattogá,;a adta az alá
fe,o;,ő zenét. 

Gabona, répa, alma 

- Ez épp egy cukorrépa
t-onat - mutat ki az ablakon 
az állomás!o:,.ök. - Szeged 
kőrnyékéről, 11 Dél-Alföldről 
inditják őket 11 sárvári és a 
petőházi cukorgyárba. A Du
Jlánlúlon ugy,t.nls később kez
dődik a répaszedés, s talán ke
vesebbet is termesztenek belő
le. 

- Menn)•i idó alatt jut el 
egy irányvonat Szegedről Pe
ióházára? 

- Nagyon hamar: 10-12 

ór11 alatt. Ez, term� zetesen, 
:nemcsak rajtunk, ferencváro
.Jakon mú:lk: az lgazgatósá
.o · valamennyi do!gozóján, a·l 
- han;:olt, J 1 szervezett 
munkán. 

Bő terméssel, korai betaka
titással büszkélkedhet az idén 
mezőgazdaságunk. Ebból kö
,retkezóen a vasútnál - a ko
rábbi gyakorlattal ellentétben 
- nem szeptemberben, hanem 
már augusztut. végén mei:(ke-L
dődött a-z őszi szállítási idény, 
Keu!ödott a gabonával, a gyü
mölcsökkel, most folytatódik a 
répával, s ezután jön még a 
bur onya, kukorica, alma. A 
ferencvárosi csom6ponton 10-

15 száulékklll nőtt 11 ronatok 
•:ám;i, 10 százalékkal 11 terhe

lésük 'em kis feladat ;  a 
munkaeröhiány ellenére pon
to61m, gyorsan dolgozni. Igaz, 
hogy a főnök6égtól százak ' 
5Zázak „hiányoznak", ám az 

ott dolgozó ezrek és ezrek 
m ndent elkövetnek, hogy pó. 
tolják a hiány-.z:ó kezeket. 

Túlbiztosítás nél�ül 

- Az őszi szállításokra 
szeptember, október, novem
ber hónapokra -, komplex 
fel.adllttervet dolgoztunk ki -
mondja Giczei István vonta
tá l főnök. - Eszer nt n,övel
ntinlc kell az üzemkészséget, s 
csökkenteni a javitá.sl állagot, 
az átfutási időt . .Nem mlndel(y, 
mennyit állnak a gépek, vag<l
nok. Külön vágányra sorozzuk 
be a7,0kat a kocs'kat, amelye
ken csak kev.: jav1tani való 
van, s íey naponta kétszer Is 
ki tudjuk húzatni, amivel el
k zültünk. 

- Cscikkentjük a kocs:!or
du1ási idót: a helyi - itt ra
kodó - kocsik idejét; az Ipar
t .epek, gyárak kiszolgálás'l 
te :vszerüen meg,· - wl az 
állomásfónok. - S nem utolsó
sorban; megszert7eztük, ;ó 
kapcsolatot alakítottunk ki a 
fui•aroztató felekkel, hogy ne 
leg11en „túlbiztosítás" - csak 
annyi kocs:t rendeljenek, 
amennyire valóban szúk é ü.· 
van. Igyek"-Zfink csokkenteni a 
korszerű gépek á'lás dejét. Tíz 
perc is nagy !dö, mert 120 
gépnél az mt1r 1200 perc -
n g,·on sokat lehet így meg
tokarítani. 

A két főnök szinte egymás 
szavába vágva mag,·arazza : 
mit miért? Fejt getik : hol 
mennyit lehet megúikarltanl a 
jó szen·ezéssel, az Cfl1/ilttmú
ködés.sel? De mindezt leírni 
ho9SZadalmas lenne, ezért az 
újságíró beírja a jegyzetfüze
tébe: olyan házasság ez, ahol 
a cálás lehetet!en.,,!g - a fe
lek olyanny.ra egyn a v n.. 
n k utalva, ho ,. egymá nél
kül, = rt n lkul detkép
tel n k. Az állomás é, a t•on
tatá I főno"ka g em,�1tes mun
kája vi.�zont csodas eredme
nveket hozhat. 

Különösen akkor, ha egítik 
ezt a munkiit a politika,_ és 
társadalmi szervezetek is. 
Márpedig segítik. Nemcsak a 
pártbizottsági ülésekert, a szak
szervezeti munkában és a 
KISZ-né! vetödnek fel a szak_ 
mai, termelési kérd sek, ha
nem legutóbb a szocialista 
brigádvezetők értekezletén is. 
Látván a segítő szándékot, 
Joggal mondják a csomópont 
vezetői, hogy bíznak az őszi 
forgalom :,;keres lebonyolítá
sában. 

Az anyagi &sz.tönzést &em 
szabad ni:yelmen kh-ii! ha"Y
nl. Az őszi forgalmi „celpré
mtum'' az állomáson hari 180 

ezer, 11 i·ontatá,mal pedig 100 
ezer forint. Ha . ikerrel oldják 
me!( fe,adatalkat, a csomópont 
dolqozóinak c,;aknem 900 ezer 
forint üti a mar.kát. 

Hadd Je:z:;ezzük meg: épp a 
közelmúltban t·o!t berfejle.sz
tés 11 csomóponton, júliu.s el
sejéig uisszamenóen. !gy eb
ben a félévben 1 ,5 millió fo
rin ttal tóbb bért fizetnek ki a 
dolgo-zóknak, ennyit tesz a 
bér melés. R:í s-wlgáltak a 
fize•ésre; az e ő félév tervteJ
j 't ene'c számai mind él
üzem sLintet mutatnak. 

Vls:s7.atérve az 6szi csúcshoz: 
az sem elhanyagolható, am, 
kulfö!di szallitmány. Va 1s a 
tranzi t!or„alom ,;zln ten ,;ok 
mu'lkát ad a MÁV-nak. Az 
Európán átrohnnó „TEF�'1-vo
nat-Ok" Ferencváros miatt e"y 
percet m kesnek. Naponta 
6-8 ,,gyümölcse;rpressz·• ha
lad itt át, útban a déli oruá
gokbol az északlakba, Uleti-e 
kelet-nyugati irányba. l\1enet
rcnd szerint kozlekednek. , . 

A?. a tény, hogy edd g m
nu fenna.kadá nem volt, ho y 
jó a� ang. a fel ·eszul , 
Jog re.nénnyel t61ll el a cro
mópont dolgozóit · lkerrel el
i·eg:1k, an�it rt!Juk b1zatott, 

Paládi Jó-.r.ut 

Bátrabban haladni az úton ! 
J.IIRE T Í f KÉT V.\RO fÖLDI SZO !ALI I A BRIG.\.D P.ÉLDJ\J \ ?  

A szentesi építé ! főnökség 
hegesztési épít e vezetoségéhez 
tartozó váro földi kötó- és 
sínhegesztőtelep Dózsa ·s Pe
tofi szocialista brigádjának a 
miskolci Nehézipari Múszaki 
:E;gyetemmel 1963-ban kezdö
dót jó kapcsolata jelenleg 1s 
fennáll, sőt - ak rcsak ed
dig - mind jobban erősödik. 
Nem túlzás azt mondani, 
hogy ez a kapcsolat országos 
jelenlóségú, mert az egyetem 
e:méleti kut.-it.-ísa nak eredmé
nyeit gyakorlatban a város
földi hegesztótelepen próbál
ják ki, az em!ltett szocialista 
brigádok közremúködésével. 
A brigádtagok !gy részeseivé 
válnak annak a nagyszerű tu
dományos munkának, ame
lyet a műszaki egyetem mun
katársai, tudó ·ai végeznek. 

Termitpor 

made in Hungary 

A kísérletek során többek 
kózött VtiTosfoldon került ki
próbálásra a magyar gyárt
mtin11ú hegesztöpor. Régebben 
tőkésimportból származó, ke
ményvalutáért vásárolt he
ge ztőport használtak. A pró
ba lgazgolta a magyar gyárt
mányhoz füzött reményeket. 
amihez hozzájárult az Is, 
hogy a Dózsa és 11 Petőfi 
brigád tag;aL egllf'tlen pilla
natra sem idegenkedtek az ú; 
tói, s minden tőlük telhető 
Igyekezettel támogatták az 
egyetem szakembereinek tö
rekvéseit. Ma már ország
szerte ezt a DINEX néven is
mert hege!<ztőport használják 
sót, a magyar Ipar exportál 
la belőle. 

A miskolci egyetem mecha
nlkai-technológlal tanszéké
nek ve7.etője, dr. Romvári 
l'cil, egyik legutóbbi elisme-

ró levelében ezt írja a vá
ro foldiekne 

,.A termitheoesztésnél li.asz
natatos hazai gycirt11ru ada
gok k1sérletei közben is· 
mét gyúmölcsózott az a kap
csolat, amely a g11ártómú, t•a
lam!11t az ónök es a tanszék 
köz<itt alakult k• az elmúlt 
években dr. Beres Lajos ad
junktus kllzrem11ködését•el, 
Kö zön}ük, hogy e munka 
eredmenyeként több cikk es 
zemléltetoeszkóz is keszült. 

Részben az egyuttmflködés 
során nyert tapasztalatoknak 
tulajdonítható hazai termit
p0raink i•ilágl'lszonylatoan is 
elismert kiváló minősége . • •  " 

Szfilettek az egyetem mun
katársai és a két brigád 
munkásai közötti kapcsolat
nak egyéb kimagasló eredmé
nyei is. E tevékenység nyo.. 
mán például az Országos Ta... 
lálmányi Hii-atal 1973. ma
Jus 14-i kelettel adott hú z_ 
éves szabadalmat arra a 
munkára, amelynek címe: 
,,Eljtlrás sínek, azok hegesz
tett kötéseinek kifáradási 
határa növelésére". A szaba
dalmasok név szerint: dr. 
Béres Lajos egyetemi adjunk
tus, Kot•ács László, a város
foldi Dózsa és Sárkán11 Lu
kács, a Petőfi szocialista 
brigád tagjai. 

Ezek után már is önmagáért 
be.szél az az egyszerü kije
lentés, hogy a Dózsa brigád 
tulajdonosa a MAV Kiváló 
Brlgádj11 cfmnek, a Petőfi 
pedig az aranykoszorús jel
vényt viseli. 

elmúlt 13 évben a thermoxl
dos eljárá t a thermogen
he eszté valtotta fel, majd 
ezt a gyorshegeszt.és annal, 
többfele változata kovette. 
A korszerú technológ,11 alkal
mazása tette lehetövé szá
mukra azt u, hog11 011akran 
többletfeladatot t·allaljanak. 
1972-ben példaul tobb mlnt 
két hónapig va ·úti felépit
mén)·es munkán dolgoztak, 
és 6000 vasbetonalj lemeze
Jé ét is elvégezték. Célfelada.. 
talk sikeres megoldásai kózé 
t rtozik az igazgatóság ré�zé
re 266 darab, úgynevezett C
slnt hegesztettek. A soronld· 
vül elt•égzett sza kszerú, gyors 
munkájukért az igazgatóság 
II. osztál11ának vezetö}étól 
kulön ellsrnerest kaptak. 

Mindehhez el kell még 
mondanunk, hogy a brigád 
munkaterülete - a munka 
jellegénél fogva - rendk;vül 
bal etveszélyes, his1.en a 
munkások itt 2880 C-fokos 
folyékony ,-a.""al, 380 V fe
szültségú vlllamosárammal 
dolgoznak. A fOlyékony oxi
gén, a benzin, a külónfá • 
le gáwk mind bal
e ell forrasok Am az ezek
kel bánásból még soha nem 
szArmazott bale et ennél a 
két brigádnál. Valószínű, sze
repet játszik ebben Is a tu
dás, a szakértelem, hiszen a 
brigádok munkásállományú 
tagjai valamennyien két vagy 
több szakma birtokosai. 

A közösségi élet egykor 
úgy Indult. mint sok más bri
gádban. Hazai és kulföldi 

bb 
kirándulások, színház- és mo-

Egyre magasa szinten zilátogatások, egyéb rendez.. 

Termelési feladataikat a vények emlékeit őrzik a brl! 
gádnaplók. Azután ezek is 

meg-megújuló, magasabb „átcsaptak" minőségi válto-
szlntü technológia alkalmazá- zásba. 
sával és a növekvő minőségi 
követelmények kielégítésével A városföldl hegeszt6tele
teljesítik. Jellemzó, hogy az pen az utóbbi években szá-

Tiszta lappal . . . 
Sokszor elhangzik nálunk Is 

az a kérdés a tájékozatlan 
dolgozók részéről, hogy „mit 
nyújt a sz.akszervezet?" Ér· 
vekben soha nincs hiány, de 
az alább leírt soraimmal én js 
szeretnék vá \aszolni az idézett 
kérdésre. Főként az&rt, mert a 
szakszervezet ől olyan jo1ü se
gítséget kaptam, amelynek lc
het6t;égéröl eddig nekem sem 
volt tudomásom. 

Szolnok állomáson február 
:?6-án 1 1/1973. szám alatt fe
gyelmi büntetést szabtak ki 
rám olyan t·étségért, amit nem 
köt·ettem el. Ennek t>llenére 
büntetésemet másodfokon a 
Budapesti VMút.igazgatóság 
III. forgalmi osztálya április 
13-án jogerőre emelte, mivel 
meg se-m vizsgálta a büntetés 
kiszabásának körülményeit, 
ahogvan azt a kiadott rende
let elóírja, Ezek után a t·as
uta.sszakszerrezethcz fordul
tam, ahol megkaptam 11 szük
séges jogi tanácsokat, s az ezek 
birtokában készített bendvá
nvom alapján mentesített az 
igazgatóság helyettes vezetője 
a fegyelmi büntetés alól. 

S7.akszervezetünknek és jog
taná�sosának ezúton is koszii
netet mondok a segí égért, 
omlt kulönósen azért ér•éke-
1 k nagyra, mert így a har
mincharmadik szolgálati ét·e
met is büntet6s nélküli, tiszta 
lappal folytathatom. 

Földi József 

Új eszpresszó nyílt 

a Déli pályaudvaron 
A Déli p,ilyaudvar re ·onst

rukc!ójanak előrehaladása lc-
hetové te e hogy az ULllsella
tó Vállalat újabb üzletet nyis
son a Jakobinusok terén. A 
pályaudvar előtti nagy beton
teknő köré kialakított fizlet
helyiségek egyikében létesített 
eszpr zót szeptem�r koze
péIY adták át rendeltetésénelc. 

Az 1zl n berende-�ett, 
hangula os e ·zpresszóban pa
lackozott italok, cukrnszati 
t rmékek, higegkonyhai k -
szítmények, forró ,1rsli és 
d12brecenl kOzott választhatnak 
a vendégek. 

A II. o ztályú, 60 személyes 
eszpres zot a tavasszal, terasz 
kialakításával további 80 sze
mély befogadására bő„itik. 

mos tapasztalntcserét és szak
mai bemutatót tartottak, és 
a brJgádta ok Is több zör 
Jartak máshol hasonló cél
ból, nem ritkán kulföld<in. 
l\1eghit·á.sukr11 szakértők jár
tak Városf6ldön az NDK
ból, Jugo z1át-iából, Románlá
bol, az NSZK-ból, Csehszlo
váklab6l, 11 Szovjetunióból. 
Bulgáriából, Szudánból, Ko
reaból e, Irakból. Három 
nyáron német egyetemi hall
gatók töltötték üzemi gyakor
latukat a városföldi brigádok 
vendégeként, es ók Is viszo
nozták már lalogatásukat az 
NDK-bell egyetemistáknál, 
fóiskolásoknál Az sem ,·élet
len, hogy egy all,alommal Vil
rosfóldön tartott sajtotájé
koztatót a szegedi vasútigaz.. 
gutóság vezetője, büszkélked
ve a két brigád eredménvei
vel Bdcs, Békés és C ongrád 
meg ·e sajtójának 30 képvi
selője előtt. 

Együtt, egymásért 

A Dózsa és a Petöfi zo
cialista bngád - Vörös Ist
t·án é"s Szabó Pál vezetésé
vel - kilépett tehát szükebb 
koréból. Ez azt is jelenti, 
hogy a két közösség 1zámoa 
tagj11 uezetó t•agy tisztségvi
selő a llel11! tanácsnál, lllet
t·e más társadalmi szen•nél, 
testületnél. Nemrég a hegesz.. 
tőtelep adott helyet a közsé.. 
gi szocialista brigádok tanács
kozásának, s a Dó7.sa és a 
Petőfi brigád tagjai végezték 
a szervezést, majd ellátták a 
vendégfogadással járó teen
dőket is. 

Sokmindent leírhatnánk 
még a városföldiek eredmé
nyei közül, de talán az ed
digiek is szemléletesen érzé
keltetik a azocla.lista brigtld
mozgalom di1111mikáját, em
berformáló !ff'e;ét, 11 fejlődés 
i-éget nem ér6 útját. 

Akik valóban szoclallsta 
módon dolgoznak, tanulnak, 
élnek - egyre bátrabban. 
magab'ztosabban haladhatnak 
ezen az úton. 

Poru PAI 

Válaszolunk 

olvasóinkna-k 
Miért nem lehet kiterjeszteni 

az összvonalas szabadjegyet a régi nyugdíjasokra ? 
Lapunk szeptember 1-i számúban Jeleztük, hogy a szak

szervezet és a vasut vezetői kozött tübb mint két éve folyó 
vila eredményeként, a hosszu szolgalati idövel rendelkező 
vasutas törzsgárdatagok fokozottabb me�becsülése érdeké
ben, a törzsgárdaszabályzatban újabb jelentős módosítások 
történtek. Ezek közül legjelentősebb, hogy azokat a törzs
gárdatagokat, akiket a „Magyar Allami·asutak Szolgálatáért" 
feliratu jelvény arany fokoza,ával Unt , ·k ki, nyug<i1Jbavo
nulásuk után is jogosultal, a kitüntetéssel egyidöben átvett 

összvonalas szabadjegy ha;;ználatárn. 
Ezt az elsősorban erkölcsi jellegű megbecsülést nagy 

megnyugvással és jóleső érzéssel vették tudomásul mindazok, 
akik több mint 30 évi becsületes munka után mentek vagy 
mennek nyugdíjba. 

Hosszú volt a vita, nem volt könnyú a döntés. A vasút 
vezetői nem azért vonakodtak az intézkedéstól, mert nem 
tartották fontosnak a törzsglírdatagok erkblcsi megbecsülé
sének fokozását, hanem ténylegesen nyomós érveis szóltak az 
intézkedés ellen is. Számolni kellett például b!zon11os küls6 
feszültségek keletkezését·el, mert mint i.Srneretes. országos 
szinten rendezésre t·ár a nyugdíjasok utazást kedvezmfnyé
nek kialakitása. Felvetódölt olyan gondolat is, hogy lesznek 
majd, akik az összvonalas szabadjegyet üzletelésre, ,,batyu
zásra'', vagy vasúton kívüli munkavállalással összefüggő uta
zásra fogják felhastnálni. (Ez természetesen a kedvezménnyel 
való vJs. zaélést jeléntené és a kedvezmény elve.:-ztés_l von
ná maga után.) A legnagyobb ellenérv azonban az volt, hogy 
több mint 60 ezer sajátjogú MAV-nyugdljas can, akiknek 
jelentós zárna szintén több mint 30 eve. szolgálattal ment 
nyugdíjba. S a korábban nyugdíjba vonulók nemcsak törts
gárda-kitünletésben és a velejáró erkólcsi és anyagi elisme
résben nem részesülhettek, hanem nyugdíjösszegük mértéke 
tekintetében is hátrányosabb helyzetben vannak. 

Abban kellett válusztani, hogy vállaljuk-e az intézkedés
sel előálló (eszültséget, vagy a feszültség elkerülése érdeké
ben lemondunk a nyugdíJbavonuló törzsgárdatagok kedvez
ményérlll. Arra ug11anis nem volt lehetőség, hogy az intézke
dés minden korábban nvugdíjbavonult 30, vagy ennél is több 
éves szolgálattal rendelkezöre kiterjedjen, mivel nem általá
ban a vasutas dolgozók utazási kedvezményrendszerének a 
módosításáról, hanem csok a törzsgárdatagsággal járó ked• 
vezmény megtartásáról van szó. 

A korábban n11ugd!jba 1:011ultakat az intézkedés 112ért 
nem érintheti, mert nyugdíjba vonulásuk idején nem volt 
szabályozott törzsgárdamo�galom és tgy nem is lehettek a 
törzsgárda tagjai. A MÁV-dolgozók jelenlegi utazási kedvez
ményének móclosftása eddig nem is került szóba és napirend
re tűzését semmi nem indokolja, mert az mind a szocialista, 
mind a kapitalista országok vasutas dolgozóinak utazási ked
vezményével szemben kibírja az összehasonlltást. 

Az adott helyzetben a szakszervezet álláspontj11 az uolt, 
hog11 17állalkozunk az intézkedés helyességének megértetésére 
azoknál a dolgozóknál is, akikre az nem terjedhetett ki. 

A !ejlód s az éle egyetlen területén sem állhat meg. Ha 
van lehet6 eg bizonyos intézkedés megtételére a dolgozók ér
dek ben, nem volna helyes elmula�ztan! azért, mert egy 
elózó korosztály idejében nem lehetett és most utólag pedir; 

már nem lehet megoldani. Egész bizonyos, hogy a ma nyug
díjba vonulók is kerülnek olyan helyzetbe, hogy a következő 
korosztállyal szemben hátrányban lesznek. 

Mindez bármennyire természetes, mégis számítottunk el
keseredett hangú, az intézkedés bővítését kérő levelekre, vé
leményekre. Panaszok már eddig is 1111011 számban érkeztek, 
szóban és írásban egyaránt, mind a szerkesztőséghez, mind 
pedig a 8Zakszervezet uezetóihez. Még a törzsgárdatagok kö
zött is vannak olyanok, akik szeretnék, ha családtagjaik ré
szere is kiterjedne a szabadjegykedve2mény. Sót, olya
nok is vannak, akik helyesnek tartanák, ha már az ezüst fo
kozattal jdrna az összvonal s szabadjegy, mások egyöntetűen 
elsó kocsiosztályra kérik érvényesíteni. 

Lehetséges, hogy a Jelenleg érvényes szabályok évek 
múltán módosulnak, s több nyugdíjas vasutasnak biztosítanak 
nagyobb utazási kedvezményt. Most azonban a törzsgárdatag
sággal kapcsolatos kedi•ezményeknél a szakszervezet vezetői u 
csak olyan igényekkel léphette/; fel, amel11ek retllisak, ponto
sabban szólva megvalósíthatók. Nem másról van ugyanis szó, 
mint arról, hogy a több mint három évtizedes becsületes 
munka alapján kiérdemelt és ünnepélyesen átvett erkölcsi 
megbec�úlést kifejezö szabadjegyet nyugdíjba vonulás után 
nem kell visszaadni, mint ahogy a törzsgárda-igazolványt és 
-jelvényt eddig sem kellett leadni. 

Kérjük tehát mindazokat az idős nyugdíjastársalnkat, 
akik korábbi nyugdíjbavonulásuk miatt nem lehetnek a há
rom éve be=etett törzsgárdamozaalom szervezet tagiai és 
mindazokat, akik a kedvezmények további bóvftését kérik,, 
hogy fogadják megértéssel az 1973. augusztus 30-i 35. sz. Hi
vatalos Lapban közzétett Törzsgárda Szabályzat módosítását. 

Blzonvosak lehetnek abban, hogy a szakszervezeti mozga
lomban dolgozók soha nem szünnek meg azon fáradozni, 
hogy a vasutas dolgozók élet- és munkakörülményei az adott 
reális lehető éghez mérten állandóan javuljanak és nyugdíj
ba vonulásuk után ls minél tovább, minél nagyobb mérték
ben élvezhessék munkájuk eredménvességét. 

Kajcsa József 
a közgazdasági osztály vezetője 

Párt és tanársi vezetők látogatása a FAVÉD 
vállalatnál 

A Fa11nlJ(lgl,'édelmi és Fate
lítö Vállalat vezetői arra tö
reksi-.enek, hogy jó kapC601a
tot épltsenek ki azoknak a 
helységeknek a párt és tanácsi 
vezetőivel, ahol Uzemelk mü
ködnek. Dombóváron, Tokodon 
és Pilspökladán11bain a jó 
együttműködés, egymás mun
kájának jobb megismerése 
eredményeként sok nehézséget 
sikerült már közösen megol
dani. 

A vállalat vezetőinek meg
hlvására legutóbb szeptember 
elSÖ felében a toko:ii nagyköz
ségi pártszervezet tltkdra, a 
kozségl tanács vb-elnöke és a 
dorogi járási pártbizottság egy 

tagja látogatott el a FatelM 
központjába, majd onnan 
Dombóvárra. Budapesten meg
tekintették a vállalat nemrég 
nyílt &zolgáltató üzletét Is. 

Dombóváron GJIUMCZa Ist
ván, a vár06l pártbirotlság els6 
tit.kára és Vidóczi László a 
városi tanács vb-elnöke fog�
ta a vendégeket, majd együtt 
megtekintették a Fatelíta dom
bóvári üzemének munkáját_ 
valamint a szociális létesltmé
nyeket. A párt és tanácsi ve
zetőket Vé;,h A. Béla, a vál
lalat Igazgatója tájékoztatta 
az ez évl eredmények várható 
alakulásáról és a jöv6 évi fel• 
adatokról 



Édesapja nyomdokain 
halad a liú 

bl kfvívnllk -auknü. Ila 
mutatja a hatvani YOntadtll 
f6nclkl6g tfjll me�aellllo, 
jének, BoAtc JóaefMI& a 

.. -------------------------------------�--------, PlldAJa akt u 1881-ban 

elhwoo édesapJa nyomdolr.aiJI 

Százéves a magyar mozdonygyártás 
halad. 



• MAGYAR VASUTAS 

Akik pásztázzák az eget . . .  
Látogatás a MÁV negyvenhárom es�tendős Repülő Klubjában 

Harmadik helyen 
a nemzetközi 
ranglistán 

Hetenként hlirom alkalom
mal, hétfön, szerdán és pénte
ken délutánonként megélénkül 
a Thököly úton a MAV Re
pülő Klub több helyisége, ahol 
ügyes-bajos dolgaikkal, ter
veikkel és vágyaikkal megje
le:nnek a klub tagjai. 

E2: a repülőklub 1930. május 
'7. óta működik; vitorlázó, 
motoros repülő és ejtóernyós 
szakosztálya van. A modelle
zók négy esztendóvel ezelőtt 
váltak ki a klub kereteibőL 

- Elég, ha bevezetőben ar
,-a utalok, - mondta kérdé
sünkre a 62 esztendős Falusi 
István, a MA V Repülő Klub 
titkára -, hogy az elnöki 
tisztet Rödönyi Károly, a 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter els/l helyettese tölti 
be. Én 1970 óta vagyok ebben 
a funkcióban, a Landler Je
nó Járműjavító kocsiosztálya 
művezetőjeként mentem nyug
díjba, s negyvenkét esztendőn 
át repültem. 

8000 repülés 
Falusi István hangja elér

zékenyül, amikor a repülés 
kerül szóba. Érthető ez, hi
szen alig volt 17 esztendös, 
amikor eljegyezte magát a le
vegó és a végtelenség e nagy
azerú sportágával. _ 

- 1928-ban Farkashegyen 
láttam elóször vitorlázó repü
lőket, s akkor elhatároztam, 
hogy ezzel a sporttal én is 
megismerkedem - mondja. -
Ha évente 170-180 felszállást 
számítok, mintegy 7000-8000 
a.lka!ommal repültem, mint vi
torlá:zó és a motoros repülőn 
eltöltótt óráim száma is meg
haladja a 900 órát. 

Mostanában nagyon nehezen 
telnek Pista bácsi � a fiata
lok így hívják hónapjai. 
Érthető ez, hiszen két eszt.en
deje nem volt orvosi vizsgá
laton, s ez automatikusan aöt 
is jelenti, hogy önállóan nem 
.szállhat a !elhók közé. 

Nagyobb szenvedély 
a nikotinnál . . .  

- A repülés szenvedélye 
tosszabb a nikotinnál, Mhe
zebb leszokni róla, mint a do
hányzásról - mondja magya
rázóan. - Csodálatos dolog 
ez mert egy olyan világba 
vi�zi az embert, amilyet a 
földi ember talán meg sem 
ért, el sem tud képzelni. S 
minden híreszteléssel szemben, 
hadd tegyem azt is hozzá, 
hogy a vitorlázó repülés szin
te teljesen i,eszélytelen sport, 
baleset nagyon ritkán fordul 
elő. 

Megtudtuk, hogy a MA V 
Repülő Klubnak 162 tagja 
van közülük negyven az ej
tóe/nyós szakosztályban tevé
kenykedik, a többi a két re
pülós szakosztályhoz tartozik. 
A sportolók korát tekintve 15 

évestől a 60 éves korig a leg
több generáció képvise!óje 
megtalálható itt. Csak egy jel
lemző mozzanat: a szintén 62 
esztendős Monori Kovács Je
nő, aki majd egy évtizede volt 
a MAV klubjának motoros 
repülője, mos� cserél klubot, 
mert az Ipari Tanulók RNA 
(Repülőgépes Növényvédő Al
lomás) klubjának hármasha
tárhegyi bázisa szinte kőhají
tásnyira van a lakásátóL 

- Nagyon sokat teszünk az 
utánpótlás neveléséért 
mondja a klub titkára. -
Évről évre mintegy 50 fia
talt szervezünk tanfolya
mainkra ; megismerkednek ná
lunk a repülés titkaival, tudo
mányos tudnivalóival. A re
pülést sokan már 15 éves 
korukban elkezdik, s ők vál
nak a sportág legnagyobb sze
relmeseivé. 

A rendszeres képzés a klub 
keretében hat esztendeje fo
lyik. Olyan pilóták kerültek 
ki a MA V Repülő Klubjából, 
mint Gutyina Péter, aki elis
mert szuperswnikus pilóta, 
az RNA-hoz került Kocsis 
Győző, Nagy Arpád, Bérczes 
Tamás és Qvint Attila. De 
ad a klub szép számmal te
hetséges pilótákat a MALÉV
nek is. Szakál József, Papp 

Ferdtnánd, Kan{l1/al Jdnos, ha 
repülöséletük i�almas és 
nagy élményekben gazdag in
dulására gondolnak, akkor a 
MAV Repülő Klubjában el
töltött esztendőkre emlékez
nek. De még lehetne sorolni 
a nemzetközi szintű vizsgákat 
abszolvált kiváló pilóták kö
zött Kapeller József, Lukács 
Sándor és Gratzer Károly ne
vét is. 

Az ejtöernyös 
,,ezredes" 

Szépen szerepelnek a klub 
versenyzöi az országos vitor
lázó repüló bajnokság küzdel
mein is;  a válogatott keret
be négy tagot is adnak: 
Szentvölgyi Tibort, Sinka. La
jost, Csonka Ferencet, s a 
nemzeti bajnokságot nyert 
Hahner Istvánt, aki emellett 
szakmabeli is;  a Nyugati Mű
szaki Kocsiszolgálati Főnökség 
villamos csoportjának a tech
nikusa. 

Budapesten négy repülős 
klub verseng egymással, s 
legutóbb a Dunakeszin rende
zel t nemzetközi vitorlázó re
pülő versenyen, amelynek 
NDK-s, román és csehszlo
vák részvevői is voltak, a 
MA V Repülő Klub tagjai a 
6-7. helyet f

0
oglalták el. 

Van kiemelkedő versenyző 
egyébként az ejtőernyős szak
osztályban is: Kovács József 
érdemes sportoló, aki azért 
érdemelte ki az „ezredesi" cí
met, mert túl 1:an már az 
1000. ugráson. E szakosztály 
40 tagja közül nyolcan elér
ték már az I. osztályú szin
tet. 

Falusi József röviden beszá
molt a motoros repülő szak• 
osztály érdekességeiről is. 
Míg a vitorlá7,á repülőknek 
van négy saját gépük, a mo
torosok csak idegen, hivatalos 
gépeken végezhetik repülései
ket. Van két nagyon tehetsé
ges fiataljuk, a 20-22 esz
tendős Fehér Péter és Kocsis 
Péter, akikről nyilván sokat 
hallanak még a repülősport 
hívei. 

- Legfőbb célunk: techni
kai eszközeink maximális ki
használása kapcsolódott 
beszélgetésünkbe Tuskó Mi
hály, a klub kiképzésvezetóje, 
aki egyben a vitorlázó és 
motoros szakosztály edzője
ként Is tevékenykedik. - A 
szombat délutánok és a vasár
napok elmaradhatatlan nagy 
élménye számunkra a repülés. 
amit nem is olyan nehéz meg
szerettetni az érdeklődőkkel. 

Tizenkét szobás 
nyári szállás 

A vitorlázó szakosztályban 
Tuskó Mihálynak jó segítője. 
mint oktató, Szentvölgyi Ti

borné, aki különösen sokat 
dolgozott az edzővel együtt a 
nyári idényben a farkashegvi 
repülőbázison. ahol 12 szobás 
nvári szálláson lakhattak a 
fiatalok, táborszerű környezet
ben. Lakóépület és hangár 
épült itt. s a bázist Rödönyi 
Károl11 július 12-én adta át 
a MÁV Repülő Klub tagsá
gának. 

Tuskó Mihály a repülést 
még a középiskolában. mint 
gimnazista kezdte. Aki akkor 
kedvet adott a felhők meglo
vagolásához. Szász István, 
már régen búcsút mondott a 
repülés szenvedélyének, de a 
,.beoltott" még ma is repül. 
tanít, nevel. útnak indítja a 
mennybolt irányába a fiatalo
kat: 

- Imádom a repülést, mert 
ez az ember évezredes álmai
nak valóra váltását jelenti -
mondta végül Is a két szak
osztály edzője. - Szerintem 
a vitorlázó repülés ezért szebb 
a motoros repülésnél, mert a 
pilóta nincs a technika rab
ságában amikor vitorlázik, ha
nem a természet elemeire 
épít, amit a maga céljaira tud 
felhasználni, alakítani. Sok-

szor elmondjuk tapasztalatain
kat a repülésről a középis
kolákban, Ilyenkor ősszel, 
amikor szervezzük a jövó pi
lótáit. A repülőtiszti iskolára 
évről ,évre tehetségeket irá
nyítunk. s az a mi nagy örö
münk, hogy amikor felnézünk 
az égre, mert egy-egy repü
lőgép búgását halljuk, arra 
gondolhatunk: talán 1:alame
lyik MÁV Repülő Klub tanít
vány pásztázza a horizontot, 
aki eljegyezte magát azzal az 
ismeretlen 1·ilággal, amelyet 
sok földi ember talán el sem 
tud képzelni . . .  " 

Maros Lás·zló 

A Nemzet<közi Vasutas Sport
szövetség (USIC) szeptember 
18-22. között Várnában tar
totta XXVIII. kongresszusát. 

A kongresszus elfogadta a 
szervezet módosított alapsza
bályát, tárgyalta a nemzetközi 
sportérintkezés irányelveit, 
elfogadta a költségvetést, jó
váhagvta az 1974. évi verseny
naptárt. 

Jövóre a szövetség a követ
kező sportágakban rendez ver
senyeket : férfi kézilabda., férfi 
úszás, férfi és néi asztalitenisz, 
nói teke, sí, néi röplabda. Ezen
kívül folytató<li1:C a m · r több 
éve tartó fu tball'bajnO'k.ság. 
Mint ismeretes, a női tekebaj
nokság versenyeire Szolnolcon 
kerül sor 1974. június 27-jú
lius 1. között. 

Az 1973. évi bajnokságokon 
elért helyezé!sek alapján óssze
állitották az orszá0ok helye
zési sorrendjét. E szerint :  

1.  Szovjetunió 57 
2. Bulgária 46 
3. Mag,•arország 45 ponttal. 
A szóvetség legközelebbi 

kongre-;szusát 19i4-ben a Szov
jetunióban tartja. Az elnökségi 
ülésre Dániában kerül sor. 

Magyarország-Tanzánia közötti ffválogatoU" labdarúgó-mer
kózés gyakran kerül sorra a Velencei-tó partján, l'!'az,. l,ogy 
ezeken a találkozókon nem a nagy „klasszisok" képv1irhk or
szá�aikal hiszen a magy r csapat tagjait a zéke fehérvári 
pál;afen�tarlásl fönöliség XIX. sz. moz_gó p:U�:ime,leri sza_ka: szának dolgozói adják, míg a tanzániai egyut�e,t a� A�ar�, 
Allaml Gazdasá,tban szakmai gyakorlaton levo o1�rarmcrno
kök alkotják. Az Idei nyáron is több mérköz-•�t ,·ívtak, s 
minden esetben a vasutasok gyóztek, kivéve a legutóbbi mcc -
eset, amikor Is a lanzániaiak 3:2 arányú gyózclmet arattak. 
{llaza.1 szokás szerint: a mieink kihagytak egy tizenegyest.) 

Kép és szöveg: Varga Jozsef 

Záhonyban négyszáz tagot számlál 

az MHSZ-a/apszervezet 
Záhonyban szorgos mun

káskezek már az utolsó simf
tásokat végzik az MHSZ ké
szülő épületén. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy az új 
létesítmény átadásáig akadá
lya lenne bármi is a dolgozók 
honvédelmi nevelésének. Ép
pen ellenkezőleg 1 

Mező Sándor, az MHSZ he
lyi titkára több mint húsz 
éve irányítja a klubok mun
káját. Az a 10-12 vasutas, 
akik 1951-ben a tagságot tel
jes egészében alkották, ma is 
lelkes, tevékeny tagjai a már 
csaknem 400 főt számláló 
alapszervezetnek. 

A modellezők klubját Orosz 
József vezeti. Jellemző erre a 
klubra, a Mészáros testvérek
re és a többi jó modellezóre, 
hogy az országos körrepülő
bajnokságon a 2. helyezést 
szerezték meg, és jogot nyer
tek az októberben sorra ke
rülő országos körrepülő if
júsági modellező versenyen 
való részvételre. 

A Szalontai Gyula által ve

méltóan dolgoznak. A megyei 
járórversenyen más dikként 
,·égeztek, s ebben a hónapban 
őket ís ott találjuk az orszá
gos járórversenyen. 

Hajdu Lajos, a gépkocsi
klub tagjait foglalkoztatja 
nagy hozzáértéssel. Jól fel
szerelt oktatótermük és két 
gépkocsijuk szolgálja a jár
művezetóképzés céljait. A 
klubtagok már többször jár
tak a Szovjetunióban. Az 
utóbbi években huszonöten, 
harmincan Leninarádba és 
Kijerbe is ellátogattok. A zá
honyi átrakókörzet fennáll::í
súnak 2�. évfordulójára saját 
készítésű fotókkal ki:H!ításon 
népszerűsítették az MHSZ 
munkáját. 

Epületük, klubházuk tehát 
avatás előtt áll, s bizonvosra 
vehető, hoizy a jól működő 
záhonyi alapszervezet a jövő
ben is megkapja a honvédel
mi neveléshez szükséges, meg• 
édemelt anyagi támogatást. 

Egeressi Zsigmond 
zetett lövészklubnak is lehet i------------

mivel büszkélkednie. Van már 
egy 25 méter hosszú, föld 
alatti Jőterük, fekpadokkal, s 
tervükben szerepel az 50 mé
teres lőtér elkészítése is. A 
klub tagjai között 12 minősí
tett versenyző található, köz
tük Polyák Imre, Boros Ibo
lya és Béres Jutka. Külön 
emlitésre méltó a lövészklub 
és a KISZ-bizottság szoros 
kapcsolata, példás együttmű
ködése. 

A tartalékos katonák klub
j5nak tagjai, Csorba Józseffel 
az élen, szintén figyelemre 

IIIAGVAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerlrn3zt0 btzottság 
F5szer1.:::esztö: Gulyá,; Ján'.ls 

Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 
Szerkesztőség 

1068 Bpest VI .. Bene.zűr utca 41 .  
Telefon ,·árosl : 229-872 

üzemi : 19- 77. 
Kiadj.a és terjeszti : 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1984 Bpest VII., R\kóczl út 51. 

Telefon : 224-819 
Felel(;s k:ladó: Gábor Márton. 
a Népszava !Apkladó Vállalllt 

Igazgatója 
Csekkszámlasz:imunk :  

MNB 2 1 6- 1 1 859 
Si!kra Lapnyomda 

- Nyugdijasok a Já.rmúja,
vitóba.n. A szolnoki Já-rműja
vító megmu.nk.áló 01Sztálya a 
közelmúlbban nyugdljastalál
kozóra hívta meg azokat az 
idős munkásokat, nyugdíjaso
kat aki,k életük nagy részét 
az ' üzemben töltötték. Az 50 
meg!úvottat a gyár kapujában 
fog3.dták, majd a művelődési 
házban rendezett ünnepségen 
köszöntötték. 

19'73. OK.T011ER t. 

- Gazdag program za,llott 
le Püspökladányban a szep
temberi u'I"banizáclós hónap 
keretében. A népművészeti és 
helytörténeti kiállítás megnyi
tását követte a vasutas kul
túrotthonban rendezett ta
nácskozás a kisállattenyésztés.. 
ró!, majd többek közott a Fa
anyagvédelmi és Fatelítő Vál
lalat helyi üzemében tartott 
,,nyt1t nap" tette változatossá 
a rendezvénysorozatot, ami
kor is a vállalat yezetöi adtak 
tájekoztat.ást az elért eredmé
nyekről és a távlati tervekről.. 
A vasuta ok üzemtörténeti ki
állitást is rendeztek az url);p 
nizáció3 hónap alkalmából 

- SEGtLLY TANSZEREK
RE. A székesfehérvári jármú.
javítóban a szakszervezeti bi
zottság és a gazdasági rezető
ség közös határozata alapjjn 
29 nagycsaládos dolgozó J<a-
pott tanszervásárUsi segel�t _____________ _ 
az új tanév kezdetén. A ki-

A Hivatalos Lapból osztott segélyek összege 22 OOO 
forintot tett ki. 
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_ Kaktus:7-4:'yűjtemény. Saj- f;:r,elmébe ajánljuk a küvet.Jcczö
ti Sándor, a sar · ad1 V -os pa · A 37. számból : 1031821973. 1. D. 
lyamesteri szakasz dolgozója �

1,.;i� sz;:z't".,
;ti�f�.;;;��tan� évek óta szenvedélyesen gyúj- szakmunkásbérben történő foglalti a legkülonfdébb kaktusw- koztatása. 

kat. Gyűjteményét legutóbb a , 10:n79 1973. 1. D. Saját gépkocsi
Békés megye1 mezógazdasáp;i �;���:l:t�se�:�.

O!di hivatalos ki

es ipari vásáron is bemu ta tla, 110120 1973. 1. D. épltői part dols elnyerte azzal B�é.,csaba gozók kulönélési pótlékáról stóló 
várOIS díját. Azóta az orszl,g rendelet módosítása. 
minden részéből é::-kez.nek lá
togatók Sajti &1ndor otthoná
ba, hogy gyönyörködjenek a 
különleges növényekben. 

- Jó H1RN'tVNEK OR
VEND Békéscsaba állomás fú
vós zenekara. Az utóbbi két 
évben több mint 30 alkalom
mal léptek fel elóadásokon és 
ünnepségeken. A zenekar 
idősebb tagjai fiatalokkal. ut
törőkkel is rendszeresen fog
lalkoznak az utánpótlás biz
tosítása érdekében. 

- F«Yütt a szocialista bri
gádokkal. Celldömölk állomás 
vez.etói és a 6Zak> zervezeti bi
zottság megbeszélésre hívták 
össze a szocialbta brigádveze
tóket. A közös megbeszélésen 
ismertették az állom:tS eddigi 
eredményeit, majd az füzi 
forgalom sike-re,- lebonyolít.á
sához kérték a brigádok segít
ségét. 

- Megmarad a bodrogkö
zi kisvasút. Emellett d1ntöt 
legutóbbi ülésén Borsod 
megye Tanácsána!, \'éí(rehaj
tó bizottsága, az előzően le
folytatott 5zéles körű ,·izsgá
latok. illetve felmérái:ek alap
ján. Ugyanakkor bizonyos kor
srerúsftési javaslatokat Is ki
dolgoztak a kisvasút üzemel
tetésével kapcsolatban a szak
emberek. 

AURÓRA EXPRESSZ 
néven augusztus 2-től közle
kedik a Szovjetunió legayor
sabb, menetrend szerinti t·o
nnta. Az újonnan beá!!itott 
expressz a Moszkt'a és Lenin
grád közötti távolságot 5 óra 
17 perc alatt tesz! meg, és se
bessége eléri az óránkénti 
160 kilométert is. 

A szerkesztőség üzeni 
H,:.Jmai János Pécs ; Né:melh 

Gyula Ajka : Rapi JOzsef Bp .. JO
zscíváros ; BoldJzsar Gyula Békés• 
csaba: Szücs Ferenc Hatvan i Biró 
\'lktor Kószeg : czcglédl Sándor 
Debrecen;  Földi Józ�et Szolnak ; 
Murányi Tibor Bánréve ; Stlk'i.dt 
Sándor Szeged ; Sükösd .Józset 
Celldömölk : le,·eleili;et lapunk 
anyagához felh zn;iljuk. 

V::irga II. Józ.set Tatabánya-atso : 
Vashe�yi Gyula Eger; Zsabn · 
Imréné Oszto:-,án ; Zsáltal György
né. Karcag � I-'oldl József Szolnok; 
Bartók Pál Keszthely ; Szucs 1· -
. renc Hatvan ; BognAr K,ro1y Ta
polca : leveleiket Ulet�es hel;yre 
továbbítottuk. 

Rajmin Akos Budapest : Szer• 
keszt6ségünkhöz bekilldott , .D • 
naszt!a" e. vers�re - cím hlány;i 
miatt - válaszolni nern tudunk. 

Földi József Szolnok: Lapunk 
peldányszámnövetésének nin<'3 
semm1 akadálya, további el6!izc
t6k beszervezt:se korlátlanul Je„ 
hetséges. 

Lakáscsere 
- XyugaU p4Jyaudvnr 1. n:. Ja .. 

k6épílle1.éb�n levő (Marx térnél, 
VAct űtl 2. kapu) II. emelet 2. n .• 
alatti. kettö szoba összkomfortos. 
gázfutéses. nagy mfretű MAVszolgálati lakásomat elcserelném 
ki, ebb tanácsi lakásra. l!:rdekJődnl 
tehet: Szlrotny Vilmosné, 291-331 
\'a;y 204-282-es telefonon. 

- Elcserélném I.. Avar u. !. sz. 
alatti 1 „zaba komfortos, n. eme• 
leli. napos lakásomat óbudai 1 
szoba-konyhás. 5zép lakásra. .tr
de!<lödni : 158-067 telefonon 17-19 

óráig lehet, péntek, szombat és 
'-"asárnap kivéte!ével. 

- Budapest, I., Avar utca z. ff, 

alatti !Uldszintl. komfortos lnká
comat elcserélném hasonlór.a„ 

csak óbudán. Erdeklödni: 158-
067 telefonon 11-10 óráig lehet. 
péntek, szombat és vasárnap ki
vé.telével. 

- Félkomfortos, z s-zobis (gaz
dasá�i udvar. konyhakert. gyü
mölcsös) lr.kásoma t budapesl'. 
másfél szobás hasonlóra elc�erél
n�. megegyezéssel. Clm : SUls, 
Endre feH.1szy., Salgótarján, 1v., 
Bacsányi János u. 34. 'E:rdeklődnl 
lehet : 19-84 telefonon, munkaidő
ben, 

Utazós elótt és utazós után 

ÉDESSE.GET, 
AJÁNDE.KOT, 

TRAFIKARUT 
nagy választékban vásárolhat az 

�UTA S E LLATO;i' 
pályaudvari pavilonjaiban. 





MAGYAR VASUTAS 

A szocialista gond�lkodásra és életmódr11 
rá kell vezetni ai eml,ereket 

SZAKSZERVEZETÜNK NEVELŐ, AGITÁCIÓS, PROPAGANDA ÉS KULTURALIS 
MUNKÁJA A KÖZPONTI VEZETŐSÉG NAPIRENDJÉN 

(Folytatás az 1. oldalról':) 
ség a napi feladatok eredmé
nyes megoldásához. 

Az elmúlt időszak bebizo
fff/Ította, hogy szakszerveze
tűllk nevelő, felvilágosító 
mullkája megfelel a párt agi• 
táctóa és propaganda célki• 

túzéseinek. A nevelés, az agi
táció és a propaganda moz
gósító ereje nyomán a dolgo
zók részt vesznek a párt po
litikai, gazdasági és társada
lompolitikai célkitűzéseinek 
megvalósításában, a szocialis
ta vasút építésében. 

Jol,l,an kell támaszkodni 

kulturális nevelésének igénye 
ma már alapvető követel
mény. A politizáló készség 
fejlesztése éppen egyik útja 
annak, hogy tovább javítsuk 
a mozgalom színvonalát, gaz
dagítsuk a brigádok belső 
életét. Ennek egyik formája a 
brigádvezetők útján való 
rendszeres, sokoldalú politikai 
tájékoztatás, a gyakori véle
ménycserék, beszélgetések az 
ország, a vasút, a szolgálati 
hely gondjairól, a munkahelyi 
közérzetről, a dolgozókat fog. 

a szervezeti élet formáira 
Tömegpolitikal munkánk 

hatékonyságát, szakszerveze
tünk tekintélyének növekedé
sét, a tagság bizalmának erő
södését segítették a központi 
vezetőség, elnökség határoza
tai, döntései, amelyek a vas• 
utas dolgozók élet- és mun-
kakörülményeinek, szociális 

megerősítését kérhetjük a lalkoztató problémákról. tagságtól. . . . A másik formája a szocia• A_;z ag,tac,_ó, a propagan�a lista műveltség megszerzése els?dleges szintere a szolga- feltételeinek kialakítása, bizlati hely, mun½a�ely. A neve- , tosltása. A szocialista brigálés, tudatforrnalas tehát szo- dok művelődési vállalásainak rosan összefügg az alapszer- javítása érdekében az elmúlt vezetek �zerv_ezeti életével. f"- években több Intézkedés tör-tomegpoli t1ka1 munka hate- tént. Módszertani anyagot konyságát döntő mértékben 

ajánlásokat kaptak a brigá
dok t•állalásaik megtételéhez. 
Ennek eredményeképpen gya
koribbá váltak a brigádveze
tői értekezletek, javult tájé
koztatásuk és a művelődési 
vállalások 11zlnvonala is. 

Valamelyest javult az in
formációs tevékenység, amely 
egyrészről elősegíti a vezető, 
irányító szervek munkájának 
hatékonyságát, másrészró! se• 
gíti a tisztségviselők, a tagság 
tájékozottságát, illetve az ál
talános és helyi ismeretek 
bővítését. Az időszerű és 
konkrét információk alapján 
számos esetben történnek 
olyan Intézkedések, melyek 
kedvezően hatnak a tisztség
viselők és a tagság hangula
tára, a közvélemény helyes 
befolyásolására. 

ellátottságának fejlesztését 
szolgálták. A politikai tömeg
munka irányítása ma már el• 
jutott arra a szintre, hogy 
időben feltárja a dolgozólia1 
foglalkoztató kérdésel'.:et, fel
színre hozza a fejlődésünkből 
faTcadó ellentmondásokat, de 
még sokszor késik az ellent• 
mondások feloldásának k,dol
aozá.sa és végrehajtasa. 

az alapszervezetek tevékeny
ségének színvonala határozza 
meg. Az agitációban és a pro
pagandában meghatározó té
nyező a szakszervezeti bizal• 
mtak szerepe, a bizalmi cso
portok élete. 

Fontos le/adat 

A szakszervezeti szerveknek 
az elmúlt énkben szá,nos új
szerű feladatot kellett elvé
gezniük. A testületei, terme
lést segítő tev �kenysége soll 
energiát köt le. Fel kell fi. 
gyelnünk arra, hogy alapszer
vezeteink munkájában az 

.utóbbi időben kissé háttérbe 
szorul a mozgalmi jelleg, s 
előtérbe kerül a konluét, 
gyakran még a gazdasági ve• 
zetés. e�yes, feladatait is át� 
vállaló ügyintézöi gyakorlat. 
Ezen változtatni kell, mer\ 
kedvezőtlE:11ül hat szaii:szerve
zetünk kettős funkciójánall 
egészséges betöUéséTP. Az 
agitáció, a propaganda fej 
iesztéséhéz elengedhetetlenül 
tzü.kséges, hogy a szeri;ezeti 
ál;rt fórumait az eddigieknél 
�t,an állítsuk e tevekcnység 
aolgálatába. 

A dolgozók igt>ny!ik, hogy a 
taggyűléseken a vélemt"lyúket 
őszintén és nyíltan kiféjthes• 
.:;ék és hogy azt figyelembe is 
vegyék. A megvalaszola!lan 
kérdések, a 1.:isszhang 11élkűl 
maradt jai•aslatok elkedvetle• 
nftik, passziw,á tészik a tag
.1ágot. Szükséges, hogy gyak
rabban kerüljenek kozé •dekú 
politikai és társadalmi témák 
a taggyűlések napirend.1ere, 
amelyek keretében cgrrészt 
közvetlenül tolmácsolhatjuk 
szakszervezetünk saja,os mon
danivalóját, másreszt v�leme
nyeket, javaslatokat, bírála• 
tokat, illetve álláspontunk 

A szakszervezet két alapve
tő funkciója, az érdekvédelem 
és a nei:elés, egymással szo
ros kölcsönhatásban van. A 
neveles, a dolgozók kulturált
sá,ának emelése az érdekvé
delem elválaszthatatlan része, 
hisz a műveltség fejlesztése 
elősegít!, hogy a dolgozók az 
élet minden területén haszno
san és eredményesen tevé
ttenykedjenek. 

A dolgozók eszmei, politi• 
kat net,e!Jsének egyik fontos 
fóruma a szakszervezeti po
litikai tömegoktatas. A szak
szervezeti bizottságok elsősor• 
b11n a pártonkívüli dolgozókat 
vonták be tömegesen ezen 
oktatási formába. A politikai 
tanfolyamok fontos szerepet 
vállalnak a dolgozók tájékoz• 
tatásából, de ugyanakkor a 

szakszervezeti bizottságok Is 
jelentős információkhoz jut
nak a propagandistáktól. 

Az oktatás az évek során 
mmd formájában, mind tar
talmaban jelentős fejlődésen 
ment keresztül, népszerűvé 
valt a dolgozók körében. Az 
összdolgo::óknak mintegy 2S, a 
szocialista brigádtagoknak 7S, 
a noknek 21 százaléka vesz 
részt szakszervezeti politikai 
oktatásban. Az egyes csopor
tokon belül mindinkább ér
\'ényesül a politizáló jelleg, a 
hallgatok egyre jobban élnek 
n vqalchetős.'!gekkel. A jövő
ben arra kell törekedni, hogy 
még színvonalasabbak legye
nek a bevezető előadások. 
jobban érvényesüljön a vita• 
fórum jellege és az adott le
hetőségeken belül további 
számbéli fejlődést érjünk el. 

A dolgozóknál sokat lejlödött 
a tulajdonosi szemlélet 

a lelnöttoktatás segítése 
A tömegpolitikal munka si

kere összefügg azzal, hogy 
a dolgozók milyennek ítélik 
meg a szakszervezeti tevé
kenységet, mennyit tudnak 
munkájáról, kezdeményezései
ről, int.ézkedéseiról, eredmé
nyeiről. A tisztségviselők több
ségében tájékozottak arról, 
hogy a szakszervezet a megnő• 
vekedett jogok éS köteles�gek 
jegyében milyen fontos érdek
védelmi funkciót lát el. A dol
gozók széles tömeget azonban 
erről lényegesen kevesebbet 
tudnak, mert a gyakorlati 
munka népszerúsítése nem kap 
megfelelő propagandát. Min• 
den szinten nagyobb gondot 
kell fordítani e tevékenys� 
bemutatására, igénybe véve az 
agitáció és propaganda klala• 
kult helyi formáit, eszközeit. 

A szakszervezeti bizotts.1gok 
erejükhöz mérten részt vállal
tak a felnőttoktatás keretében 
a hiányos iskolai képzettségű 
vasutas dolgozók beiskolá•.ásá
ból. Nem rajtuk múlott, hogy 
erőfeszítéseik ellenére is cs1k 
kismértékben javult a helyzet 
e téren. 

Továbbra is fontos feladat a 
felnőttoktatás segítése, az is
kolák tárgyi feltételeinek javí
tása. Vonatkozik ez elsősorban 
az általános iskolai képzésre, 
hogy a hiányos alapműveltsé
gú dolgozók száma csökkent
hető legyen. 

A rövidített ldejii általános 
iskola! képzés lehetőséget 
nyújt egy év alatt két osztály 
elvégzésére. Ennek népszerűsí
tése és a dolgozók minél na
gyobb számban való bevonása 
a fő feladat. Ehhez nyújt se
gítséget a Vasúti Főosztály 2. 
szakosztálya és a kultúrneve
Jési osztály által elkészült in
tézkedési terv, amely a gazda
sági vezetőknek is kötelessé
gükké teszt az állami oktatás
sal való fokozottabb foglalko
zást. 

Munkájuk azonban a különbö
w adottságok miatt nem lehe
tett egy é;::es és azonos szintű. 
Ei::yes művelődési intézmé
nyekben a felnőttoktatás, má
sokban a klubélet. ismét rná
. okban a művészeti munka, a 
szakköri tevékenység kapott 
fokozottabb jelentőséget a he
lyi sajátosságoknak megfele
lően. 

Egyben azonban azonosak 
voltak a torekvések: minden 
intézményben igyekeztek gon
doskodni a hozzájuk tartozó 
közösségek miiuelődéséről, kul
túráit szórakozásáról, a sza
badidő hasznos eltöltéséhez a 
leht>tóségek megteremtéséről. 
Az azonos érdeklődésű csopor
tok külonboző szakkörökbe. 
klubokba tömbrítésével !oko• 
zottabban szerepet kapott a 
közössé�i nevelés, csoportos 
mtívelódés. Eredmenyesen mű
ködtek közre a politikai, világ
nézeti nevelésben, egyre na
gyobb sz.ímban kaptak helyet 
a művelődési otthonokban a 
szakszervezeti politikai .isko
lák. 

A vasutas múve16dési intéz
mények túlnyomó többs.?ge te
rületi jelleggel működik, en
nek következtében jelentős 
részt vállal a lakóhely do' co
zóinak kulturális ellátá,föól. 
Sajnos a területi je:.Ieg csak az 
ellátásban érvényesül, mert a 
területen levő üzemek, válla
latok ré$7.éről semmiféle anya
gi támo,:atásban nem nyilvá
nul me;;: a segítőkészség. 

Nagy problémát ;elent a 
mifoe!ödési tntézmén11ek mű
sorpolitikájában a szűkrs 
anyagi ellátottság. Ez sok eset
ben me;:alkuváshoz vezet és 
nem éppen a szocialista mű
velődésügyet szolgáló műsorok 
bemutatását eredményezi. Pe
dig éppen a kulturális terület 
az ahol nem lenne szabad az 
üzleti szellemnek érvényesül
nie. 

350 ezer kötet könyv 

a könyvtárakhan 

MEGJEGY E ZZ Ü K  

AZ BlSZAlASZfOTf lBHBTÓSÉC 
,,Nagyüzem" van a miskolci oktatási f�nökség_en. Ennek 

bizonyságául elég lenne felsorolni, hogy mikor m1_lyen kate
góriájú tanfolyam indul, s ezeken hányan gyarap1t3ák szak.. 
tudásukat, vagy éppen a vezetéshez nélkülözhe_tetlen ismer'7"' 
teiket. Most azonban csak az úgynevezett speciális forgalmi

-: 

kereskedelmi tanfolyamról, pontosabban ennek elszomoritő 
tapasztalatairól szeretnénk szót ejteni. . _ . 

Ennek az újszerű képzési módnak az � Jeller.nzoJ�, . hogy 
az általános iskolát el nem végzett dolgozok kozul ktvalasz.. 
tott hallgatók először, másfél.két hónap alatt, megszerzik 11 8: 
osztál11ról szóló bizonyítványt, ezután az erre képes, tanulni 
vágyó vasutasok 9 hónapos forgalmi-kereskedelmi tanfolya.. 
mot végeznek. 

A tervek szerint minden vasútigazgatóságnak - az lgén:,
nek és a létszámnak megfelelően - kellett volna küldeni 
hallgatókat a szeptember 17-én indított tai;foly_a�_ra .. A b�da.. 
pesti igazgatóságtól például tíz, a debrecemek_tol ot_ es a �bb! 
igazgatóságtól is négy-öt dolgozót vártak a nuskolc1ak, nug az 
!gy kialakult létszámot ők egészítették volna ki 4-0 fore. 

S mi lett az eredmény? 
Az ország különböző részéből várt hallgatók közül ern,et

len eg11 személy érkezett a tanfolyamra, azt is a budapesti 
igazgatóság „toborozta". 

Nincs igény - mondanák védekezésképpen azok. akiket 
a bírálat illet. Csakhogy nem mondhatják, mert az előállott 
különös he'.yzet láttán a mtskolciak azonnal harminc dolgozót 
tudtak beiitetni az iskolapadba, akik azóta már szorgalmasan 
tanulnak, s hamarosan átvehetik általános iskolai végbizonylt
ványukat. Utána pedig a szakvizsgákért folytatott tanuláa 
következik . . •  

Hiába az emberek hajlamosak arra, hogy életükben el. 
szalasszan�k számos kedvező lehetőséget, kitűnő alkalmakat, 
amelyek hozzájárulnának egyéni boldogulásukhoz. Most is ez 
történt. 

Kár érte - még akkor is, ha err6l csak közvetve �ehetnek. 
Má.sok hibája, lelkiismeTetlensége miatti 

u. 8. 

TÍZES NÉV ADÓ 

Tíz uermek névadó ilnnepségét rendezte meg legutóbb 
Debrecen állomáa szakszervezeti bizoUs�a. Képünkön 

az ünnepeltek 

Ö TEVÉKENY KULTÚRC OPORT 

Műsort adtak � öregek napján 
A szombathelyi járm<1javító 

Haladás Művelődési Háza kul
túrcsoportjának tagjai a Vas 
megyei Peresznye községben 
műsort adtak az „öregek nap
ján", amelyen a helyi szociális 
otthon lakói és a község nyug
díjasai vettek részt. 

Szívmelengető látvány volt, 
amint a munkában elfáradt, 
idős emberek szeme felcsillant 
a vasutas öntevékeny együttes 
műsorától. Hajdani fiatalsá�
kat idézték a népi zenekar 
magyar nóta számai, Molnár 
Miklós szólóéneke, s a tánc
klub fellépése. 

Befejező számként a zene
kar csárdásokat, kerine;őt, 
foxot játszott, amelyre az öre
gek is táncra perdültek. Az 

eredetileg félórásra tervezett 
szereplés két óra hosszat tar
tott, felejthet.etlen élményi 
sze1ezve a kis falu öregeinek. 
A szociális otthon l'!s a terme
lőszövetkezet uzsonnán látta 
vendégül az otthon lakóit é& 
a falubeli nyugdíjasokat. A 
zenekar még ez idő alatt is 
szórakoztatta a megjelenteket. 

Hasonlóan nemes cél vezé
relte a szombathelyi vontatási 
' ·nökség dolgozóit is. A vö
röskereszt és a nőtanács kép
viselői a . Táplánszentkereszti 
Szociális Otthont keresték !el, 
s ajándékokkal kedveske:l:.ck 
az ott élő magányos, szer�tet
re vágyó !dós embereknek. 

Sz. T. 

A termelest segit6 agitáció 
és propaganda e!,ósorban a 
vasút gazdasági célkituzései• 
bál, a feladatok L'égrehajtasá
ból adódó teendők magyará
zására, megértetésére irá
nyult. A dölgozók• mélyreha
tóbban megismerték jogaikat 
és számos esetben felléptek a 
törvénysértések ellen. Fejlő• 
dött a tulajdonosi szem !élet, 
nőtt a közösség ügye iránti 
érdeklődés. A dolgozók több
ségében kialakult a reális 
gazdaságpolitikai nézet. Egyre 
jobban megismerték az össze
függéseket. mindenek elott a 
termelés. a szállítás és a fo
gyasztás kapcsolatait. A kol• 
lektív szerződés rangot kapott 
a szemükben és az évenkénti 
felülvizsgálatkor felelősség
érzettel tettek javaslatokat a 
változtatásra. Az agitációs és 
propagandamunkát a jövő?en 
még jobban !el kell haswalnl 
a tömegek cselekvő a lüivitá
sának, szocia'ista öntudatának 
még erőteljesebb felkeltésére 

A szocialista társadalom fel
kozó teendőkre irányult. A fel- építéséből adódó sokrétű fel
vilagositó tevékenység ered- adat elvégrese, a tudományos 
ményeként könyvelhető el, technikai forradalom. a mű• 
hogy a balesetek alakulása szaki fejlndés felgyorsulása 
minden mutató tekintetében megköi:eteli az ál!andó, folya.. 
évről évre csökkenő tenden- matos önképzést. A korszPrű 
ciát mutat. műveltség megszerzését se1ít1 

Szakszervezetünk Irányítása 
alatt S3 góc-, 16 ön.álló és 292 !------------------------

A munkavédelmi agitáció 
elsősorban a va�t biztonsá
gos szál'ítási telarlatai,iak 
végrehajtására, a ,,asutas dol
gozók élet- és munT.akó�ül• 
ményeinek jav;,tására vonat-

A társadalombiztosítási agl- a szakszervezet azzal, hogy a 
d 1 Ő tudományos ismeretterjesztés táció és propagan a e s sor• különböző eszközeivel és mód· ban a társadalombiztosítás szereivel lehetőséget nyújt a mozgalmi tevékenységének meglevi" tudásanyag felúiftánépszerüsftésében és az ügyvi• sához, az újabb eredményei• teli munkából adódó felada- nek megismeréséhez. tokkal kapcsolatos felvilágosi-

Az utóbbi években a mód-tó tevékenységben érvénye-
sült. szerek és formák állandó bő• 

Javult a dolgozó nók, fia- vülésével újabb lehetöség nyílt 
az ismeretti:rjesztés. 1n részttatok irányában kifejtett agt- t,evók számának növelésére. iciciós, politikai munka, mely Ez számszerűleg nem követkeegyrészt helyzetük megjavítá- zett be, de e kiscsoportos "forsára. másrészt a még meg- mák belépésével hatékonysányilvánuló és nem egys_zer gában. tartalmi színvonalában tapasztalt helytelen szemlelet jelentős fejlődést eredményemegváltoztatására ir.á�yult. f" • zett. Egvre több a7..oknak a ·  fi. határozatok helyesseget ala- zika• dol!!ozóknak a száma támasztják azok az intézkedé- akik érdeklődnek az ismeret� sek, amelyek anyagi és er• terjesztés valamelyik ága iránt. kölcsl . m�gbecsii_lésiikben, az A múvelódési intézmények 

�gy�nJog�s�!?. kovetk_ezetesebb munkájuk során Igyekeztek ervenyesuleseben, elet- és eleget tenni a köm1űvelődés új munkakörülményeik Javí�- koncepziójából rájuk háruló sában mutatkozott meg elso- feladatoknak. Elsősorban azoksorban. naJr az alanvető funkciókn�k A szocialista brigádmozga- az ellátását szor"almazt:'ik. lom hármas jelszavát önként amelvek ma a leglé-:ivegesehb 
vállaló közösségek politikai, tennivalókat tartalmazzák. 

letéti könyvtár működik. Ez a 
szám elegendő arra, hogy a 
vasutas dolgozók ig�nyeit ki
elégítse. Ahol a könyvtár mű
velődési intézményben műkö• 
dik, a terület lakóinak igényeit 
is ki tudja �légiteni. A könyv
tárak könyvállománya eléri a 
350 OOO kötetet, megoszlása 
megfelel a SZOT normának. 

Szakszervezetünk - többek 
között - gondot fordított a 
művészl nevelőmunkára is. A 
művészetek és a vasutas dol
gozók kapcsolatának egymásra 
gyakorolt hatásának, a művé
szetek megismertetésének és 
megszerettetésének erősítése 
érdekében több Intézkedést, 
kezdeményezést tettünk. 

Az operazene megis.merteté
sért, és megkedveltetésére a 
budapesti Erkel Színházban 
folytatjuk a vasutas operabér
letezést. Népszerúségét bizo
nyítja, ho�y minden évadban 
1400-1S00 dolgozó újítja meg, 
illetve vá<;áro' vasutas bérletet 
és ma már sok százan váltak 
közül tik rendszeres operaláto
gatókk.á. 

A budapesti .Tózsef Attila 
Színházba mintegy 500 dolgo
zó vásárolt vasutas bérletet. 
A szakszervezet a MA V Ve
zérigaz�atóságával köz.ösen 
több sikeres teltházat szerve
zett a budapesti sz.ínházakban 
a szocialista brigádok részé
re. A területi bizottságok ha
sonló módon szerveztek telt
ház akciókat. Emelkedett a 
munkás-művész találkozók. 
művészekkel, színházi szak
emberekkel folvtatott kerek
asztal-bes7.élgetések, véle
ménycserék, ankétok száma is. 

Gondot fordítottunk a szo
cialista jelleg(l családi és tár
sadalmi ünnepek továbbfej
lesztésére. A mind nagyobb 
l.génv összefügi::ésben van a 
szocialista köz�ondolkodás 
fellőMs6vel. a dolpozók élet
körülményeiben, magatartá
sában vé�bemenő kedvező 
válto7�«>kkal. Az e kérdésben 
howtt állami rendeletek. uta
sítások se<!ítik a szoclali,;ta 
jellezíl családi és támad<tlml 
ünnepek és szertartások elter-

Jedését, a munkahely köz&!
ségi életében gyakorlattá válá
sát. A továbbfejlesztés érde
kében központi intézkedést 
adtunk ki, megjelölve a moz
galmi munka eszközeivel tör
ténő támogatás módszereit, a 
választott szervek, testületek 
konkrét feladatait. 

· A · szakszervezeti bizottsll• 
gok többsége napi munkájá
ban rendszeresen felhasználja 
a sajtóban, folyóiratokban 
megjelenő írásokat. Alta1ános 
vélemény, hogy a szakszerve-
zeti kiadványok sok segítsé
get biztosítanak és módszer
tani útmutatást adnak a v� 
zető testületek, tisztségvise
lők és aktivisták munkájához. 

A központi vezetőség vita 
után elfogadta az elnökség 
jelentését. úgy határozott. 
hogy a jelentést a területi bi
zottságok és az alapszervezetek 
saját tapasztalataikkal klegé.. 
sz{tve tárgyalják mei:: és a fel
adatokra vonatkozóan hozza.. 
nak intézkedést. 
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MUNKA J'ÉDELEilIRÖL JIINDENKINEK 1Y. 

Mit kell üzend balesetnek tekinteni ? 
Az új Vasúti JJfunkavédelmi Szabályzat rendelkezéaei 

a balesetek bejefentéséről, nyifoántartásáról és kittizsgálásáról 

Az Qzem! ba1esetek beje
lentésére, nyilvántartá�-í::a és 
kivizsgálására vonatkozo eló
írásokat a 3. 1967. (VII. 21 ) 
SZOT sz. szabálvzata é en
nek a Magyar Allamvasutak 
területén való végr hajtását 
az 1973. október 4-én a 40. sz. 
MÁV Himtalos Lapban meg
jelent Vasúti Munkai-édelmi 
Szabályzat 18. sz. melléklete 
tartalmazza. 

Még miel6tt a balesetek be
je1en té.>e, nyilvántartásba vé
tele és k, v1z.�gálásával kap
csolatos előírásokra, tudniva
lókra és tennivalókra rátér
nénk, szukséges ismertetni, 
liogy statisztikai adatszolgál
tatás és nyilván tartás szem
pontjából mit nevezünk üze
mi balesetnek. 

1>0U, h0f11/ ponto-,an járjon be 
a mu.nkahelvéfe. 

A munkaidőtől függetlenül 

A balesetbejelentésl köte
lesség elmulasztása a szabály
zat szerint szabálysértés, ami 
esetenként fegyelmi felelős
ségre vonással járhat. Mi még
sem erre hivatkozunk. Célunk 
a felvilágosítás, annak megér
te-tése, hogy a balesetek beje
lentésének elmu.!asztása nem
csak a sérültre flézve jelenthet 
anyagt károsodást, hanem a 
munkáltatót Is akadályozza a 
baleset-megelőw Intézkedés 
megtételében, ami végs6 soron 
az egész munkahelyi kollekti
vára is káro.san ha� 

A szabályzat 2. §-a értel
mében bejelentés, nyilvántar
tá& és kiv!zsgálas szempont
jából üzemi balesetnek m!nó-
11ül minden olyan baleset, 
amely a válla1at, intézmény, 
szerv stb. (továbbiakban vál
lalat) dolgozóját függetlenul 
attól, hogy a baleset munka
id6 alatt, vagy azon kívül 

a) a vállalat telephelyén 
i&te, 

b) a vWalatot telephe1yén 
kívül a vállalat r ndelkezése 
folytán, vagy a vállalat érde
kében végzett -munka során 
érte, ideértve a kiküldetés, 
külszolgálat, kihelyezés, stb. 
al:kalmával a munkával ö,z
szefüggésben b kove;tkezett 
baleseteket Is, 

e) a vállalat (saját, vagy 
bérelt Járművé\el érte. 

A leírtakból szeretn k k!
emelni azt a m gfo"almazást, 
hogy a „munkaidútól függet
lenül" mlnösülnek a felso
rolt Netek üzerru balesetnek. 
Tehát ne 11l az a donto, hog11 
valaki megkezdte a munrajat 
vagy sem, hanem az, hog11 a 
1>áUalat telephely n tortént a 
sérülés. Ezt azeit emel ki, 
mert számo esetben volt ró 
példa, hogy a dolgozót a 
munkahelyén akkor erte a 
aériilés, amikor még nem 

kezdte meg a műszakját, és 
az üzem azért zárkózott el a 
baleset üzemiségének elJSTJ1e
résétól, mert az nem a mun
kaidő alatt következett be. 

Egy éges 
fellépésre van 

zük ég 
A szabályzatra épülő végre

hajtási utasítás szerint a he
veny mérgezés, fulladás, fa
gyas, napszúrás, hőguta, rán-
dulás, megerőltetés folytán A leírt:..Cból adódik, hogy e 
bek tk t kötelezettség megisértesét senki ove ezet egésu;�gromlás, sem nézheti tétlenül. A gazda-társadalmi munka kozben el- sági rezetők és a szakszerve-szenved�tt balese,t is - •zeti bizottságok eg11!éges fel-amennyiben egyebként a lépése biztosíteka lehet a be-S�OT Szabá�yza_t 2. §-ba_n jelentési kötelezettség Jn·en11efo"la.ltak 6Zennt 1s annak m1- siilésének. Ehhez a szükséges r>ó ul -;- üzemi bales.etnek eszközökkel rendelkeznek is. k;?ll  tekinteni. Nem tekinthe- f:ppen ezért nem lehet elfoto az?nban űz_emi bal�setn�k gadni a szolgálaU fönöksl-gek az oncsonkítas és az ong111l- aron érvelését, hogy a megtor
kosság. Ez utóbbi teklnteté- tént sérillésekrol későn érte
ben azonban csak akkor le- sülnek, vagy egyáltalán nem 
het eltekinteni a baleset szereznek tudomá<rt. Abban az 
üzemlségétól, ha min�en te- esetben, ha ebben az 0gyben 
klntetben kétséget kizáróan következetesebben lépnének 
b1zonyított az öncsonkítás, fel, akkor az Ilyen gondjaink 
iJ!etve az öngyilkosság. lényegesen cs�kkenn nek. 

További 0zeml balesetnek Befejezésül a dolgozók beje-
rninösül a rendszeres i;zemé- lentési kötelezett.s.'gével kap
lyi használatra kiadott, jár- csolatban még a kcivetkezökre 
műveken nem a munkával hívjuk fel a figyelmet. A SZOT 
os ze!üggé.sbcn b"ko\·etkezett Szabály z:at 3§-a szerint az a 

sérül , is, ha az a MAY- klirülmén11, hOgl/ a sérült vaflll 
nak, mint \állalatnak felró- munkatársa a baleset azonnali 
ható rnűszakf hiányosságok jelentéset elmulasztotta, to
miatt kel tkezett. vábbá, hogy a balesetnek 

A bejelentés keltő kötelezethége 
szemtanúja nem volt a baleset 
üzemi eredetének meg'állapitá
sát nem zár;a ki. A vasút teril
letén még számoo olyan dol
gozó van, aki egyedül végzi 
a munk.�Jit. Ennél fogva alap
vetően helytelen lenne ezeket 
a dolgowkat arra kötelezni, 
hogy állításukat szemtanúval 
Igazoltassák. E!(yébként .is a 
bizonyítás a vállalat köteles
sége. 

A dolgozót m.inkába me- mében a dolgozó llzemi ba!
aet, 111et,e munkából Jovet esetét koteles kóz1.•etlen felet
ért baleset b j n•e,;, ny1I-....tesénck azonnal ;ezcnteni. 
vántartő.s es k v, áL Közvetlen felettesnek mm6-
szempontjábvl c ak akkor sül a végrehajtási utasítás 
m.inósiil üzemi balesetnek, ha sz ·rint n dolgozót munkahe
• baleset a vállalat (sa3át Iyen cizveUenül Irányító sze
Ngy bereit) ,armút•ét·e! tör- mély, művezető, elómunkás, 
Cént, kivéve, ha a jarmavet a csoportvezető, tolatásvezet6 
baleset idöpontjaban menet- stb. Amennyiben a dolgozót 'takács Józsd 

Munkások kezdeményezése : 

Legye� kevesebb baleset. 
Munkavédelmi vetélkedő a �zeged-rókusi gépállomásnn 

Bafosetveszélyes munkahely 
Szeged-Rókuson a szentesi 
építési fónökség gépál!omása. 
A múlt év baleseti statisztiká
ja sem mutatott híze!g6 adato
kat. Az idén javulás mutatko
zik, érdemes tehát nyomon kö
vetni, hogy miért. 

Megszüntetni 

a közömbösséget! 

Korábban itt la, másuti 11 
sdkswr elhangzott már, hogy 
javítani kell a munkavédelmi 
oktatások: színvonalát, de a 
megtörtént esetek arra figyel
meztetnek, ho!!Y sok még Cl 
tennival6. Altalán06 t.'lpaszta
lat, hogy az oktatások hatása 
kevésbé érvényesü:1 a gyakor
latban. Ennek ok.a többek kö
zölt. hogy a dolgozók egy ré
sze az oktatás gyakor'.sága el
lenére - az ismétlődő és egy
síkú téma miatt - annyira kö
zömbössé vált, hogy a tudatá
ban nem rögzít semmit a tan
anyagból. Sokaknak az oktatás 
munkaközi pihené; �upán, az 
oktatótiszt pedi� hifüa keresi 
annak a módját, hogy miként 
tehetné szunyókálástól men
tessé a foglalkozást. 

Új módszerek bevezet ére 
az említett gépállomáson is 
tesznek k!sérleteket. A szak
mai és munkavédelmi elóadá
sokon iikerrel alkalmazzák a 
vetített képeket. de ezt a mód
szert csak esetenként és nem t., 
mindenütt lehet alkalmazni, A 
Jegfontoisabb tehát mindenkép
pen az, hogy ne csak a munka
hel>i vezetők és az oktatótlsz

hettek részt, csapatonként leg
alább három fővel. 

Az ankét, illetve a verseny 
színhelyére egymás után ér
keztek a részvevők - egyenest 
Cl munkából Ezek szerint ser 
kan még az átöltllzködbre sem 
szántak id6t, hogy egyetlen 
pilla41atot se veszfü;enek a kez
dés el6tti izgalmai! percekból. 
,.Kupacokban" tanácskoztak a 
,-ersenyzó csoportok, míg a 
zsüri is elfoglalta a helyét. A 
maga természetességében nyil
vánult meg az önkéntes mun
káskezdeményezéll. 

Az ABEO 28 témakl!re ké-
pezte a tiersenv anyagát. Min
den csoport 7-7 kérdést hú
zott. Egy-egy csapat maximáli
san 63 pontot gyűjthet. A kér
dések kihúzása után felboly
dult méhkashoz hasonlftott a 
terem, hiszen ez csapatver
seny. A csapat.ok tagjai külön
külön megbeszéLhetik egymás
sal a helyes válaszokat. Azután 
minden csapatból a kérdés leg
jobb ismerője jelentlkezett szó
iásra. 

A kérdé6ekb61 és a feleletek
ből kitűnt. hogy nem elvont 
fogalmak körében zajlott a ve

télked6, ltanem a napi munká
hoz kapcsolódott a szellemi 
torna. A Jobbnál jobb vála
szokból a kevesbé jártas em
ber elött Is megvilág05odott, 
milyen veszélyeket rejt magá
ban a szállftás, a rakodás, a 
sulyoo tárgyak emelése. Hang
sulyt kapott, m,mn11ire fontos a 
gépek javításánál, a motori
kus munkáknál o technológiai 
sON'end betartása. Szó volt a 
lánghegeszté;r61, az esztergá-

lyo., é,s gyalt111 mUIU<.ák b1ztan• 
sági el6írásairól, a tüzrendé
szetról stb. 

A vetélkedón !11 láthattu a 
Z6ja és a , fakarerikó szoclulb 
ta brigád ta;(jainak nemes 
versengé,ét, amely �yéb ,. i• 
natkozásban már egy évtizede 
tart. öt, enhat ponttal első lett 
a Makarenkó szocialista brigád 
csapata. A kezdemenyez6 Zója 
brigád 53 ponttal a második, a 
Ságvári brigád 51 ponttal a 
harmadik let;. 

Várjul.: a folytatást 

Meskál G11örw, a z:sün el� 
nöke - mint a gépállomás ve
zet.óje - elismeréssel szólt az 
estébe nyúlt vetélked6 részve
v6inek felkészültségéről, a bi
zonyított tudásról. Elárulta a 
„titkot": kevésbé értékelte a 
7-'>Üri azdkat a válaszo.1<at, ame
lyek a munkavédelmi isme-e
tek helyett a munkafeladato
kat hangsúlyozták, vagyis min
dig azok a cs atok kapták a 
több pontot, melyek tagjai 
nyomban felismerté.k a saját 
munkakörük közvetlen balese
ti veszélyeit. 

A győztes csapatok pénzjuta
lomban részesü k. de legna
gyobb értéke a versenynek az 
erkölcs! siker. 

Várjuk a vetélked6 folytatá
sát - újabb részvevőkkel, vál
tozatos színfoltokkal, gazdag 
tartal�l, Izgalmakkal. S 
bizonyosra vesszük, hogy ezen 
az úton haladva: még keve
sebb lesz a baleset 

Fogas Pál 
tek kerei sék a legjobb megol- r-------------------------

dásokat a problémara, hanem 
hogy a dolgozók is fokozott ér
deklődéssel kapcsolódjanak be 
az útkeresé."be. annál Is in
kabb, mert saját élehikról, tes
ti ép,ségükriíl, biztonságukrol 
van szó. 

28 témakör 
az BEO-hól 

Ilyen körülmények k!'>zött 
nagyra ell értékelni azt a 
munkavédelmi vetéi,kedót, 
amelyet a szentesi épít l fő
nökség .szegedl g/>pállomásán 
rendeztek, a Zója szocla 11sta 
brigád kezdem-'1yezésére. 

A munkavédelmi vetélkedőn 
önként alakult csapatok ve-

Közlekedjünk szabályosan 
Fokozott e/lenőnés a közutakon és a fővárosban 
Budapest közlekedésbizton-

ágának fokozása érdekében a 
Budapesti Rendör-fókapitány
sdg olttóbcr l-től tán,adalml 
erők bevonásával a legkorsze
rűbb technikai eszközi>k alkal
mazásával - ru: el6z6 évekhez 
hasonlóan - kiterjesztett köz
úti ellenőrzést végez. 

mavek biztonsági berendeze
seinek vizsgálatára. a közleke
dési szabályok betartására, a 
közlekedésben, különösen a 
balesetlleg Igen ve,;zélyes 
gyors hajtás, els6brn:éJ,:i Jog 
megadása, ittas vezetés, előzés, 
szabálytalan kanyarodás. a 
gyalogosok esetében az úttes
ten való áthaladás, a közfor
galmi járműveken történő uta
zás szabályainak ellen6rz{>sére. 

rend szerint szállításra hasz- akar egészségi l\l!apota vagy ,-.------------------------

Az ellenórzés szükségességét 
igazolja, hogy még mindig 
igen magas a balesetek száma, 
A ÍÍlváros gépjárműállomá
ny a az elmúlt 5 év alatt 50 
százalékkal emelkedett. A tár
sadalmi összefogással megva
lósított intézkedések hatására 
ez évben a balesetek száma 
számszerűleg csökkent. Ezt a 
folyamatot hivatott elősegíteni 
a fokozott ellenórzés is. 

A Budapesti Rend6r-főkapi
tányság ellenőrzó munkájában 
számít a főváros lakosságának 
támogatására, megértés,;re és 
segítésére. A segítés legjobb 
mód.ja, ha mindnyájan betart
juk a közlekedési szabályokat, 
egymással szemben türelmes 
és megért.S, segítőkész maga.. 

nálták. A vé�rehaJtási u,as1- egyéb ok a baleset bejelenté
tás 1. §-a 2) 1.>Ck. szerint z sében akadályozza abban az 
gyakorlatilag azt jelenti - �s ese' bcn a jelentést a dolgozó 
most a klvetelr gondolunn: munl{atársa köteles megtenni. 
-, hogy a MA V hivatalos Sok éves tapasztalat alap
menetrendJe szermt közleke- lán elmondhatjuk, hogy a sé
d6 vonatokon m11nk.: a menő rül,ek, de ugyanígy a munka
- vagy Jci,ö va, _. s dolgozó- tár ak is, sok esetben nem 
lr.at ért sérillések nem minő- te. rnek eleget a balesetbeje
aithetók üzemi balesetnek. lentési kötelezettségüknek. 

Mit kell tudni a b !esetek GJ akorl. hogy hetek - sót, 
bejelent.éscnek kotelezütsé- eló!ordult -, hogy é\ck múl-
géről? va akarták sérülésük üzemi 

A bale ek beJ er:.te.,ének Jellegét i"azolnl. Elófordul-
kölelezett.sége kettos . nak azonban olyan esetek Is, 

a) a dolgozo bejelentesi hogy otthon va y másutt tcir-
kötelezett;;ége a kóz.·etlen Je- tcnt ba esetet akarna· üzemi-
lettesének. tnt elismertetni. 

b) az adott szerv bejclenté- Elég !!) a kori az !s, hogy a 
d kötelezettsége a felettes dolgozók egy része csak ak
�zerveknek. (Sulyos ,rnt go- kor jelentkezik sérülésével. 
ciájú ba, , • ek beJe c-itese.) amikor a balesetből eredő 

A dolgozó ba etbeJE: er,té- keresóképtelemége a táp-
sl köteiezethég. t egyr sz. az pénzigény kimerítése után 
Általános Balesetelháritó és is fenndll. Ezek a dolgozók a 
Egészségi:edó Ovóre11dsza- legtilrelmetlenebbek, és 
bály (ABEó) 3,33 pont.a, más- rossz néven veszik, ha a sé
reszt a 3, 1967. (VII. 21.) rülésük üzemíségének felde

! 32:0T S?'. szabályzat 3. §-a rltése és elismerése id6t !gé
�rja elő. Az eló1r.ísok érlel- nyel. 

mulasztá� követ ezményei 
A dolgozók részéró' «Irt rlj 

balesetbejelenté i kow ezett
,;ég elmulasztá,át - több 
éves Időszakot figyelembe v 
ve - a ktivetkt'Z kJ n tud
juk beh,it•rolni . 

- a dolgozó a sérülését 
oluan jelentekte,ennck t·é!i. 
hogy nem tartja s,űkségesnek 
annak bejelentését. Ez álta
lában akkor fordul elő. ha a 
dolgozó a sérüléscvcl tovább 
.folvtatja a munkát. Ebber az 
esetben nem mérlegeli, hogy 
a pillanatnyila« csekélv 1ek 
tűnő sérülés n kés6bb.ekben 
súlyosabb kov tkez-n rv o<
kel jarhat. Tobbn) re ez k
ből adódn •k azok a pana
ezok, amikor a sérültek ké-

sőbb próbálják - a legkli
lonbózobb fórumok lgénybe
vHelével - a sérülésük üze
mi eredetét elismertetni. 

- t•annak olyan dolgozók 
!.,, akik hanyaQságból, nem
törődömségből nem jelentik 
be a sérúlésúket, 
- e.;etenként még az Is előfor
dul -, hogy helyenként „meg
gyózik'' a dolgozót: a sérülé
sét ne jelentse be feletttsének. 
Vannak e1.zel kapcsolatban 
olyan tapasztalataink is, hogy 
a tapp nres nnpok csökkentése 
lrdekében �gyes helyeken biz
to ítottuk a serültnek, hogy 
rr,unka nélkül is megkapja a 
flzetéséi, 11 feltétel aak � 

Budapest után fidéken is ónnulatkozik 
a szotjet rasull1k mozgó munlarédelmi kM/líliis;1 

A szovjet' vasut.isok szak
szervezetének munkavédelmi 
vándorkiáll!tá a m1u\fm 
már azt tcibb szocialista or
szágban is bemutatták - szak
szervezetünk meghívására ha• 
zánkba érkeze�. Október 5-én 
14 orakor ün!lepfüyescn nyi
totta meg a Nyuga!J pályaud
var postavái:ányára állított 
négytengelyes kocsiban beren
dezett kiál!Itást dr. Telek Já
nos, a budapesti l:;azgatóság 
helyettes veZ<?tójc. 

Az ünnepélyes megnyitón 
részt vett Berta lstcán, a mun
kavédelmi felügyeloség vezető
je, Rékasi István, szakszerve
zetünk budapesti területi bl• 
zottságának titkára. A meg
nYitón részt vett magyar ven
dégeket Andrej V Roscsin, a 

szovjet vasutasszakszerve1..et 
munka\ édelm! osztályvezetője 
fogadta. 

A vándork1álhtás látogató! 
működő modellek sokaságán 
tanulmányozhutják a legkor
szerűbb munkavédelmi ét; mű
szaki berendezéseket, többek 
között a bizton;;ágtechnikai 
feltételeknek megfelelő ragon
saruzót, a va úti tartálykocsik 
vegysZ<?res tisztításánál hasz
nált készüléket, az onmúköd6 
kocsikap�soló-berendezés t, a 
különféle szerszámgépeken a,
kalmazott biztonsági megorná
isokat. 

A mozgó k'ullítás október 
10-én indult tovább a Nyugati 
pályaudvarról Miskolcra, majd 
négy nap elteltével folytatja 
útját Debrecenbe, onnan pedii 
Záhmyba, 

Az ellenőrzés kiterjed. • jár- tartást tanúsítunk. • 

Bizalom a munkahelyi vezetők iránt 
Szocialista brig6dvezefőlc. tan6cskozása 

a Magasépítési Főnökségnél 

A MAV Mag.uépftés! Fő• 
nökség szocialista brigádveze
tói szeptember 27-én tartot
ták Idei, összevont tanácsko
zásu:.Cat, aminek különös je
lentóséget adott, hogy a főnök
ség új Igaz;; tója, Török Já
nos, e:z. alkalommal találker 
zott egyszerre valamennyi SV>
cialista brigád vezet6jével. 

A tanácskozás eredményes
ségét elősegítette az idejében 
elkészített és a résztvevőknek 
jóelőre megküldött írásOl!I 
beszámoló, amit a tanácskozá
son az igazgató, illetve Szen
tes! Sándor szb-tltkár má.r 
csak néhány goodolattal kl
egémtett. Ezekután a jelen
lev6 48 brigádvezető közül 
tizenkilencen fejtették ki vé
lw.nényüket a munka- és 
üzemszervezés feladatairól. a 
fóépíté6vezetói hálózat kiala
kításáról, a gépesítéssel ösz
szef(lggő ké.rdésekr6l, az üze
mi demokrácia m·ényesülé
séröl stb. 

Ferenc Sándor l!ZOCiallsta 
brlgli.dvezető például hozzá
szólásában fogla1kozott töb
beic között a törzsgárdatagok 
megbecsülésének lehetőségei
vel, s kifejtette, hogy az utób· 
bi időben kedvezően változott 
a főnöksér:,nél a t>ezetők é.� a 
beosztottak kapcsolata, ami 
igen örvendetes a további 
eredmények szempontjából. 

'.l'öbb bri&ádvezet6 = Pet. 

József, Hu.ber Janos, CSikánw 
József - az építfüpari gépek 
gyenge minőségét, gyakori 
meghibásodását bírálta. Cson
tos Elemér arany jelvénye,. 
brigádjának tapasztalatait is
mertette a szakmai utánpót
lás biztooítása érdekében, 
majd llfolndr Olivér lakato,;,, 
szocialista brigá<ivezet.ó négy
pont.oo javaslattal =rgaimaz
ta az újítómozgalom fellendf
té6ét. 

Gerse Jfmc,s véleménye trz.e 
rlnt az „apró ügyek"�c ifi 
több figyelmet kell fordíta
r.: >k a f6nökség munkavédel
mi és munkáseUátási helyze
téért fe!el.;s vezetőknek. 

Mondanivalóját saját példá
jával Is alátámasztot•a 

- A laktanyában Mgy()1t 
régóta fekszem szinte ugyan
azon az ágyon. de még soha, 
senki Mm tiette észre, h0f1l/ 
milyen állapotban tian ennek 
- és a többinek is - a sod.
ronya. önmagunk jadtgatju.k, 
d.r6tozga.tjuk fekhelyünket. 
ami bizon11 a dolgozó emberről 
való gondoskodás némi elma
radását mutatja • • •  

A felszólalók végső soron 
nem panaszk tak, hanem a 
brigádok biza: át ftJezték ki 
a munkahe)Ji vezet6k irá.'lt, 
Ismertetve a jogos ig�nyeke 
Is, amelyek 11:;ielégílL"'I? közös 
erőfeszítéssel napjaink telada-, 
tává vált. Bá&úü Lászl 
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Egymillió forintot fordít a GySEV 
üzemi és szociális ellátásra . 

Beszélgetés a vállalati szakszervezeti bizottság titkárával 
T5'bb rnint 1200 vasutas 

dolgozó érdekében tevékeny
kedik a GySEV vállalati 
szakszervezeti bizottsága. A 
vezetőtestület szakszerveze
tünk kózponti vezetőségének 
és elnökségének határozatai 
alapján az idei esztendő ed
dig eltelt időszakában is 
eredményes munkát végzett. 
Tapasztalataikról, munkájuk 
eredményeiről és további ten
nivalóikról így számolt be 
legutóbbi beszélgetésünk al
kalmával Pusztai József, a 
!Szakszervezeti bizottság tit
kára. 

Rendezték a munkaidőt 

- Az idei év első feladatai 
közé tartozott nálunk is a 
kollektív szerződés tavalyi 
végrehajtásának értéltelése 
és a szükséges módosítások 
elvégzése. Az igazgató min
den részletkérdésre kiterjedő 
beszámolóját elfogadta a 
&Zakszervezetl bizottság 
mondotta a tit'.kár. 

- Módosításokra is sor ke
ffllt? - kérdeztük. 

- A többi között egy igen 
fontos kérdést sikerült most 
már rendeznünk: a munka
időt. Kimondtuk, hogy a 
munkaidő annyiszor nyolc 
óra, ahány munkanap van az 
adott hónapban. 

- Ezzel talán megszüntet
ték a 12/24-es szolgálatot? 

- Szó sincs róla. Az to
't>ábbra is engedélyezett, vi
szont az ilyen beosztású vas
utas sem köteles ha-vonta 
több órát teljesíteni, mintha 
csak napi 8 órát dolgozna. Ez 
a munkaidő-csökkentés gya, 
korlatilag a fejlesztések ré
vén vált lehetővé nálunk. A 
szovjet gyártmányú M 62-es 
biesel-mozdonyok üzembe 
helyezésével vonatközlekedé
,;ünk felgyorsult, a vonatkí
i;érói teljesítmények pedig 
növekedtek. Fertőszentmik
lós állomáson integra-dominó 
biztosítóberendezést kapcsol
tunk be. Az egyes területeken 
;felszabadult munkaerőt át-

1C$oportositottuk oda. ahol 

még nagyobb az igénybevétel. 
fgy a több pihenés, szabad 
idő mindenütt biztosítható. 

Ezután arról kérdeztük a 
GySEV vállalati szakszerve• 
zeti bizottságának titkárát, 
hogyan alakult az idén a do!• 
gozók bérezése. 

- trdekfeszító témánk 
volt a bérrendezés az év első 
felében - mondotta erről 
Pusztai József. - Központi 
bért mi nem kaptunk, saját 
alapjainkből kellett biztosíta
nunk a fejlesztéseket. A mun
kás béremeléseket mi is már
cius l�i érvénnyel adtuk ki, 
visszamenőlegesen. Munkás
kategóriájú dolgozóink átla
gosan 90 fillér órabérjavítást 
kaptak. A havibéres munká
sok átlagosan 170 forint bér
emelésben részesültek. s ez 8 
százalékos keresetnöveke
dést jelentett számukra. A 
kisegítő állományúaknál 2,5 
százalékos, míg a töhbieknél 
3 százalékos béremelés volt. 
A béremelésekre felhasznált 
több mint egymillió forintból 
429 eze1' forintot biztosítot
tunk a 216 mun�ásállományú 
dolgozónk 1'észé1'e. 

A munkahelyen 
differenciáltak 

- Milyen differenciálást 
valósítottak meg a bérrende
zés során? 

- A szolgálati helyek 
irányelveket kaptak a diffe
renciálásra, hiszen a bérek 
60 százalékát adtuk ki köte
lező jelleggel, a bérfejlesztés 
40 százalékával a munkahelyi 
vezető az szb-vel közösen 
rendelkezett. A differenciá
lásnál a munkakörök nehéz
seg, foka volt a legfőbb 
3zempont. Nagyon lényeges• 
nek tartom azt is, hogy a bal
esetmentes munkavégzés 
prémiumát 20 forinttal sike
rült növelnünk - mondotta 
a vszb titkára. 

- Elmondhatom, hogy a 
S'Zakvonal határozott intéz
kedéseit erősítve a vszb és 
aktivistáink nevelőmunkája 

.Az És¾aki járm.újavitóban 

is jelen tósen hozzájárult 
munkavédelmi helyzetünk 
javulásához. Az előző évihez 
képest tavaly már 20-ról 14-
re csökkent a balesetek száma 
és 745 napról 435 napra a ki
esett munkanapoké. Igen 
hasznos volt, hogy összehív
tuk a nagyobb állomások ve
zetőit, biztonsági megbízot
tait, s a vszb munkavédelmi 
felügyelője és a munkavédel
mi előadó jelenlétében beszá. 
moltattuk őket munkavédel
mi tevékenységükröl. Ahol 
problémákat tapasztaltunk, 
írásbeli figyelmeztetést ka
pott az állomás vezetője. 

Jelentős összeg 
a munkakör ülmények 

javítására 

- Milyen problémákat ta
pasztalnak még a munkavé
delem területén ? 

- A balesetvizsgálatok 
színvonalának alaki és tartal
mi javulásával párhuzamosan 
még nem elég tudatos a tö
rekvés az okozati összefüggé
sek feltárására - felel te a 
vszb•titkár. - Még mindig 
előfordul, ho(l1J a balesetért 
csak a dolgozót hibáztatják, 
vagy okaként a „t>életlen"-t 
;elölik meg. Biztonsági hely
zetünk javításához azért 
már kedvező adottságokkal 
rendelkezünk és a szükseges 
intézkedések sem maradnak 
el. Az őszi forgalom beindu
lása előtt valamenpyi szolgá
lati vezető, biztonsági meg
bízott, felügyeleti szolgálatot 
végző külszolgálati dolgozó 
és a szakszervezeti munkavé
delmi megbízottak részére 
egésznapos munkavédelmi 
tanácskozást tartottunk. li,az
gatós!igunk több mint egy. 
millió forintot fordít a:? idén 
az üzem szociális eflátására 
és több mint 800 ezer forfr,tot 
a még fellelhető kedvezötlen 
munkakörülmények felszá
molására. 

L. J. 

SZOCIALISTA MÓDON . • • 

Az utazószolgálat sem akadálya 
a hármas jelszó valóra váltásának 

Elkészült a harmadik napernyő váza a IL számú óvoda 
udvanin 

Huszonkét utazó ember - káját mi is köszönjük -
motor- és mozdony'nzetó, fűtő, mondja Ko1tdics Antalné, a 
segédkezelő - tartozik Szom- MAV-napköziotthon helyettes 
ba,helyen a Kossuth Lajos vezetője. - Na.gy gondhan 
aranyjelvényes szocialista bri- voltunk, midőn a napközlott
gádba. Koszogovits Mihály, hon átalakításának befejezése 
ennek a jól usszeforrott kb- után a MüM 405-ös szakmun
zösségnek a vezetője mozgó- kás-tanulóintézetból vissza 
sította munkatársait abban a kellett költöznünk az újjáva
nehéz " időben, amikor a von- rázsolt épületbe. S akkor segít
tatási főnökség nem tudott ségünkre sietett a Kossuth brl
megbírkóznl az M62-es Die- gad . • •  
sel..rnozdonyok D3-as javításá- A Derkovits-telep II. számú 
val. óvodájába ugyancsa.'t hálál-

S mi lett az eredménye? kodva beszélnek a Koszogovits 
A brigad tagjai 200 óra tár- Mihály vezette közöss�griíl. 

sadalmi munlrot vállaltak, s a ·sok ezer forintot takaritqtt 
felajánlást június 18-íg telje- meg 11 br-igád az óvodának, 
sítették. Ezzel döntő szerepük amikor tarsadalmi munkában 
volt tehát abban, hogy az elkészítette a hiányzó vaska• 
amúgy is leterhelt motorsz.ín- put. Ezenkívül három gomba 
ben - társadalmi mun!tájuk alakú napernyőt is készítettek 
révén - felszabadult néhány a lelkes b?"igádtagok az övo<la 
mun'.uierő, aminek következ- udvarára. majd megk�rd::,zték, 
téb"n nemcsak a D3-as, hanem hogy miben tudnának meg se
a D2-es, Dl és a DO•ás javítá- gíteru. sok i,s folyamatossá, zavarta- - Jó érzés tudni. horr.1 erre lanná vallak. a közösségre mindig számít-Többek között i1yen véle- hatunk - jelentették ki az mén}·t ha�lani Szo:nbathelyen óv.:xla vezetői. a Koosuth bri�ádról, a vásu-
tn.sok k·•··ében. A brigád A brigádvezető viszont mun
hely\állásának híre azonb.an katársai nevében azt mondja :  
túlnött a helyi főnokség hatá- - Semmiség az egész. Szfre• 
rain. sen tesziink többet is, csak 

- A kolt '·tít'<l taujainak jus&<>n ra idő. 
segitókészsegét, lelkes mun- Csizmazia Béláné 

Pé!dát mulatnak 

a vésztói vasutasok 
Vésztő állomá-son - beleért.

ve a vontatás és a pályafenn
tartás szolgálati helyeit is -
hét szocialista brigád működik. 
Jó munkájuk, szoros kapcsola
tuk eredménye többek között 
az árutonna-terv 138,15, a l!:o
csikihasználás 111,13 százalé• 
kos teljesítése. Ugyancsak a 
tervezettnél jobban alakult a 
kocsi tartózkodási egységi dő, 
ezenkívül a vonatkísérők szol
gálati óraszáma is több mint 
négy órával csökkent havi át
lagban. 

Ennek a kiemelkedően dol-
gozó közösségnek egyéb érde
mei is vannak, hiszen a vész• 
tői vasutasok szabad idejükből 
sokat áldoznak a község fenn,
állásának 260. évfordul6já1'0 
vállalt társadalmi munkák el
végzésére. Par-!wsítanak, tere
pet rendeznek, a sporttelepet i3 
rendbe hozták. és Szili Géza 
állomásfónö.k irányításával is
kolát és óvodát patronálnak. 

A példamutatá.sban élenjá. 
rél'.t közé tartozik Huszár János, 
az EgyetérMs szocialista bri
gád vezető.ie, továbbá Harmati 
János vezénylő- és oktatótiszt, 
aki a Zámenhof szocialista 
brigádot vezeti. Bizonyságul 
talán elél!: me"említeni. hogy 
Huszár János és briuádtársaf 
er,ymauuk tízezer forint érté• 

kii. társadalmi munkát végez
tek a községben, Harmati Já
nost Pedig n "'!nrég tüntette kJ 
a BM Ha�áriírse� or"�"'JS na
ranc.snr,ksága Kiváló határót 
címmel. 

Az eli�m<'rés e'!vébként va
lam,..nny· vésztői va.sutast meg
illeti. hiszen eredményeiket 
annak az élh!ltározá•nak a 
nvom�n. érik el, hMy minden
ki ott se�í!sen. ott vállaljo11 
többet, ahol me"tehetl. 

' B9ldlzsár C:0,ula 

Miskolci életmentők 
A miskolci vontatási főn'>k• 

sé� dolgozóinak több mint a 
fele véradó. A legutóbbi vér
adóapon, szeptember 18., 19. és 
20-án ötszázhetvenheten 175 
liter vért adtak. ezzel a koráb
bi. vietnami véradónaTl ered
menyét is számítva : 900 dolgo
zó 300 liter életmentő vért 
adat az idén. 

Öt fiatal szakmunkás egyetemre készül 

Horváth Tibor is fgy gon
dolja. A IX. osztály karban
tartó lakatosa, 1965 óta dolgo
zik a járműjavítóban, negye
dik éve tagja a pártnak. Arra 
a kérdésre, hogy mit vár a 
jövőtől, így válaszolt: 

Az lszaki ;ármújavftóból öt 
fiatal szakmunkás lehetőséget 
lrnpott arra, hogy érettségi nél
kül - egyesztendős előkészítő 
tanfolyam sikeres elvégzése 
után - a Budapesti Műszaki 
Egyetem hallgatója legyen. If-
2úmunkásból mérnök, hat év 
ülatt! Hogyan nyílt erre mód, 
milyen szempontok szerint 
jelölték ki a fiatalokat? Elő
ször ezekre a kérdésekre kér- • 
tűnk választ Nyulász András
tól, az üzem KISZ-bizottságá
nak ti tkárá tó!. 

- A Minisztertanács t 1973. 
!'lugusztus 8-án megjelent dön
tése alapján öt minisztérium 
választotta ki az országnak azt 
a 43 nagyüzemét, i!Ietve nagy
vállalatát, ahonnan meghatá
rozott létszámú, 30 éven aluli 

Horváth János 

fiziik.ai munkást aján1hattak 
egyetemi továbbtanulásra. 
'Fontos feltételként szabták 
meg, hogy a jelöit legaiább két-

- Kikből állt ez a bizottság? 
- A személyzeti osztály, a 

gazdasági vezetés, a pártbizott
ság, a szakszervezeti bizottság 
és a KISZ-bizottság egy-egy 
képviselőjéből. Az általuk leg
érdemesebbnek vélt tíz fiatalt 
küldtük el a Pályaválasztási 
Tanácsadó Intézet vizsgálatai
ra. Ezek eredményei alapján 
született meg a végleges dön
tés: Horváth Jánosra, Babu.sa 
Józsefre, Horváth Tiborra, 
Tánczos Pálra és Szabó Sán
dorra esett a választás. Ők öten 
szeptember 28-tól tfa hónapon 
át péntekenként a gyárkapu 
helyett az egyetem felé veszik 
útjukat, ahol egész napos elő
készítő tanfolyamon �temiiti-

Babusa József kát, fizikát, magyar nyelvet és 
irodalmat, valamint marxiz

éves szakmai gyakorlattal 1'e11.• mus-leninlzmust tanulnak. 
delkezzék, munkájával, miísza. Majd két hónapos intenzív 
ki érdeklődésével és társadal- bentlakásos „hajrá" után záró
mi munkavál!alásatval egy- vizsgát tesznek, s ha ez sike
aránt kitűnjék. Csak olyan if- rül, felvételi nélkül a Mi/.szaki 
júmun.kások jöhettek szóba, Egyetem hallgatójaként tanut
akik nem érettségiztek - tájé- hatnak jö1Jőre klvább a mér
koztatotit a KISZ-bizottság tit- nöki diplomáért. 
kára. úgy gondoljuk, e nagy fel-

Az egész országból 205, a fő- adatra vállalkozó fiatalokat 
városból mintegy 90 fiatal érdemes bemutatni. 
használhatja ki így ezt a nem Hon,áth Já?WS esztergályos mindennap adódó alkalmat. · 1966-ban, Ipari tanulóként keNoha a rendelet megjelenése rült a jármújavítóhoz. Párttag, után egy hónappal már vég!e- sokáig KISZ-vezetőségi tag ges listát kellett beküldeni, a volt, a napokban sportfelelósjármújavitóban a legnagyobb nek választc-tták meg. Az egyik alapossággal láttak a leendő legnagyobb osztályon. a XII-egyetemisták kijelöléséhez. esen dolgozik, műszeres méré-Elóször a párt- és a gazdasági sek alapján minősíti a Dieselvezetők együttműködve felhi- mozdonyok alkatrészeit. vást intéztek a fiatalokhoz, 
hogy felmérjék: egyáltalán há- - Ó1'íási lehetőséget kap
nyan vállalkoznának a tovább- tunk. - jelentette ki. - Most 
tanulásra. Akiknek a jelentke- mindenképpen bizonyítanunk 
zésével elvben egyetértett az kent Az első tanítási nap ta
üzemi négyszög, azokkal - pasztalatai alapján annyit 
mintegy 40 fiatallal - szemé- máris mondhatok, hogy nagy
!yesen elbeszélgettek a döntő- ,szerű matematikatanárt kap
bizo!J41ág tagjai. twlk. Csak a fizikától félek egy 

kicsit, mert renge1:eg képletet 
kell megtanu!.ni. De hat az 
egyetemen ez lesz talán" a Jeg. 
fontosabb tudomány. 

- Az üzem ebben is segíte
ni ,akar nel ünk - kapcsolódott
a beszélgetésbe Szabó Sándor. 
- Két nálunk dolgozó mérnök 
és egy mérnök-tanár minden 
szerdán át!smétli velünk az 
anyagot, így a pentek nem ér
het bennünltet felkészületle
nül. 

- Milyen érzés, amikor a 
Di esel-lakatos iskolapadban 
ül ? 

- Kicsit elszoktam már a ta
nulástól. Én vagyok a rangidős, 
29 évemmel, s bizony a moto-

Tánczos Pál 

rokat jobban szeretem a tan
könyveknél - mol}dta, majd a 
szót komolyra fordítva így 
folytatta: 

- A mi üzemünk javítja a 
legújabb típusú, nagy teljesít
ményű D!esel-moidonyokat, s 
munkánkhoz egyre nagyobb 

- Hat nehéz, tanulással el. 
töltótt évet. Ha meglesz a dip. 
loma, akkor szeretnék részt 
venni az üzem mú��ki irá
nyításában. Persze, hogy hCY':á 
kerülök, azt nem én fogom el
dönteni. Ne'.tem csak az a fon-

� tos, hogy b'.'!hizonvítsam : ner1J 
tanultam hiába. Bár már ott· 
tartanánk] 

Szabó Sándor 

músza�i felkészültsé-g s�üksé
ges. Én munkafelvétellel, al
katrész-minősítés-se! foglalko
zom. Azt hiszem, a tanultak:.t 
jól fogom hasznosítani ebben 
a munkában is. 

Tánczos Pál túzikovács-
bói lett vezértengely-bemérő. 
Előbbi két társához hasonlóan 
ő is a XII-es osztály dolgozója. 
A pártszervezet ajánlására ke
rült az „ötök" közé. Berényi 
Miklós, a pártbizottság titkára 
ugyanis 13 évi,g a tanműhelyt 
vezette, s jól ismeri a jelölte
ket. 

Babusa József elektrolakat.os 
és meós, az üzemi KISZ-bi
wttság honvédelmi és sportfe
lelőse. Ezt a tiszt.<;égét to
vábbra is szeretné ellátni, mint 
ahogy lakóhelyén, Üllőn -
ahol ő az ifi labdarúgócsapat 
edzője - is, folytatni akarja 
társac';ilmi munkáját. A?. egyé
temtól sokat vár, a műszakiak 
mellett szervezési ismereteket 
is, 

Az öt fiatal az első €1,ben 4 
kiesett munlcaidóre meg!capj,i 
teljes átlagkeresetét. Az egye
temi évekre ösztöndíjat ka9-
nak az üzemtől. Az ösztöndíj 
mérték0 a ta'1ulminyi ered:né
nvektől füg,:: jó tanulással 
elérhető a jelenleqi teljes kere
set. Az üzem tehát méltinyolta 

Horváth Tibor 
- Amilyen hátrányt je- a fiatalok speciális helY7.etét, lent az, hogy nem érettségiz- s minden támogatást megad tünk - igaz, é.n három évet ahhoz, hogy a továbbtanuló elvégeztem a gimnáziumban öt Ifjúmunkás élni tudjon a -, olyan előnnyel is rendelke- kormányrendeletben biztosítoti zünk sok éves szakmai gyakor- rendkívüli lehetőséggel latunk folytán. Érezzük a bi

zalmat, s ígérhetem: 1'ászolgá
Zunk1 

Schöffer Jen6 
Fotó: Purt Gusztáv 



1913. OKTÓBER 15. lfAGYAR VASUTAS s 

Határállomás: Óbuda 

Két vasút - egy cél 
Példamutatóan segítik egymás munkáját 

a MÁV és a BHÉV dolgozói 

pnyok befogadó k�pességéhes, 
a ,.amit keresztmetszetek"-hez 
és az ec,yre növekvő követel
lMll)'ekhez Yi3zoayltva való
ban példú egyQttmuködés, jól 
szervezett munka, sokszor klS
telesaéa:en tulmen6 helytállás 
azllks6ges a feladatok mara
déktalan elvégz.."léhez. S mert 
ebben nincs hiány, megérdem-

FELOJITAs KÖZBEN ... 

Csongr6di hétkaznapolt. 

RÉPASZEZON HATVANBAN 

Pontosan érkeznek a szál,ítmányok 
Elégedett a vasutasok munkájával a Mátravidéki Cukorgyárak igazgat6ja 

Hatvan állomást, így 6sz
idóben, messziről, a „szagá
ról" meg lehet ismerni: ki se 
kell, hogy nézzen az utas a 
vonatból. Tőszomszédságá
ban áll a hlres, immár 85 

éves cukorgyár; onnan hozzák 
a kósza szelek a fanyarul 

gyárnak. De a vonalról össze
futó elegy is tő;>b ilyenkor, 
ósszel, s b120ny, az állomás 
vala.mennyi dolgozójának - a 
sarusoktól a fónökségig 
össze kell fogni, hogy el tud
juk látni feladatainkat. 

- Mi könnyíti, mi nehe2liti 
a munkát? 

- Kezdjük a nehezével: az 
állomás átbocsátó képessége 
elég kicsi már a mai forga. 

pi 2000 tonnányit termel Ne,. 
kik is ki kell állítanunk 70-
80 kocsit naponta, de ez DW 
természetes, hozzátartozik • 
állomás életé-:1ez. E:2el niiw!s 
semmi probléma. Idó,nk;l,nt 
megbeszéljük: mit hogy kéne 
csinálni, hogy jó legyen, • 
aztán megoldódik minden_ 
vagy:s maradéktalanul elvé. 
gez:zük a munkánkat. 

édeské.. illatokat. A gyárba 
pz-dig hat �g_véból, 180-200 
kilométere,;; körzetből szállít
jak a vonatok a répát, Nem 
kis megterhelés ez a vasút
nak. Iomhoz, s nincsenek modem L-:glantosabb az ember 

biztosító berendezésiek s;,m. 
Ezt ltell fllllberi erővel él le-

Megteszik a t6lü.� telh :f6t lemény éggel pótolnunk. 
la aztán - mondhatom 

Hogyan 'Yélekedlk a Gállf- mindenki M>rl egy klcs.lt a fe. 
tásokról Dec,1 Ferenc, a Mát- Jét, mindenki lgy<em!k, hogy 
rav:déki Cukorgyárak lgll7.8&- gyorsabban, pontosan, bizton
tója? ságoaan, szóval, hogy rend-

- Nincs okunk panaszra. . ben men,Jenek a dolgok. 
A n4llitmántl(>k ponio.an ir- Olyan gördülékenyen, mintha 
keznek. Néha-néha már sok nem Is lenne "6szi ceúcs", A 
is a jóból", nem gyózzük" ki- azocial!ata briglidok - a.z dJ. 
rakni, tároln4 a répát, pedig lomásid:, a kocslrendezök, ,a. 
tartalékunk b6ven van. Ter- ruaok, i,onatklsérök -, rot 
velnkben raár - egyebek kö- fel4jánlá.st eeteeJc. Márpedig. 
zött - szerepel egy új rako- h4 ök i,cíUaJna.k i,alamlt, art 
dó-tároló építése Is: ennek se- meg Is nokUk tartani. 01111 
gítségével megköninyítjUk, klvá�.fa a tlsaeuég. Ez 1l4f11I 
meggyorsítjuk ezt a nehéz Iffld1töerö. 
munkát. Gvárunk az idin - Ogy tudom, van még 
több mi„t 40 ezer 1>4Qon ri- egy „púp" az állomás hátán
pát dolgoz fel, • úJii,ig 4000 Olyan teher, ami .. , 
vagon cu.kor hagyjc, el ilze- - A bányára gondol? A'Zt 
milnket, Ez óriási mennyiség már megswktuk. Tavaly ny!
- valóban sok mun�t adunk tották meg Boldog községben 
a 'YllSÚtnak. Csak dicséret ll- a .k&v(i:8bányát. s a most na.. 
letheti az ott dolg,azókat. 

El.k� de Tllft m6t 
annyi idő, hogy al� 
szemllgyre veailk azt a 
1873-ból aArmaz6 mozdon1\ 
amely 1949-lg 3 m1W6 kM,. 
n1étert futott a tdneken, • 
amely már évek óta � 
szír.foltja. mll2leálls tárgya • 
állGcnásnalt. S miközben a 
feliratot boga?HSta az ember, 
száguldva átsivít egy-k�t vff„ 
lanymozdony vontatta szerel
vény a vágányokon. S veltllc 
repül egy gondolat: mu lm4-
nek a.z új gipelc, IIIOdem be
..-endezések, ilnmagukban, .. 
nem lennének olvan eml>ffell, 
akik munkájukban, mjárti. 
sukban újak ú korrzer6ellcJ 
Akik hllséges odaadáual azol
gál;ák a i,tJSUtat, a Jc& j1Ji,4t, 
1 készek b<irmikor a helvtdl
lásna Mint II hahiG,ai 1'C1111U-
1ok ... 

P. 1. 

Bár ••• hadd jegyezzem meg•----------------------
azért, hogy nem mindennap 
kapunk a11ntr1 Jcoc,if, amenv- Fefel,lwz • lrfny," M&/6s 1..1..,,;,1 nvit kérilnk. Tennészetesen, _.,,._ 
ez r.immit sem von le mun-
kájuk értéké-1>61, hiszen min
den tólÜk telhető& megie,z. 
nek. 

S mit szólnak ehhez az ál
lomáa vezet&? 

Sajnos - mint a forgalmi 
Irodában közlik -. a f6nö'k 
6pp szabadságon van, a he
!yettese pedig most Budapes
t-eri értekezik. Más mindenki 
talpon, nagy a ,O,,gie-forgás. 
Laczllc llft>á11 llgyeletea tiszt 
szalút néhány percet 

- Mi 1et11 panankocf1aatutllc 
a eukorgvlima, idöbe,a i,lsna
kapJvk a Jcoc.tikat. Az iQaz, 
hogv fedett kocsikból nem 
mindig tudullk e�et adm, 
Óftl 11& """ llim4 Jdmanadáa, 
mÚllllp · pótolJ1'k a hiáwt,t. 
Napjában 30---40 kocsllt kér
nek a gyáriak, s m n is 
oiyan könny11 mindig a ren
delkezéllükre bocsálal'lll, A Ja. 
katoeok meavlugálják 6ket, s 
előfordul. hogy nem engedik 
el a kocaikat a t1Zünéges ja. 
vftúo'k elvégzéae nélkül, • es 
már kleséir. 

Jgy iw6nJa a tiateu'fg 

- Mllyen mectemelést Je
lent a .,répaaezoin"? 

- Mostanában napoata too 
-GDO n,onnal t6bb nn 6r• 
kez6ben 6a indulóblm Ill. l'

fubtalc fle 8 lel1/Pt � t,. 
• IMIJljábatl I0-100 .... ao.. 
174Zlf,f&a111c • ••ln' e.--

.... � ... . . .  

Miért nem· használják ki jobban 
a vasércet szál:ító f ordakocsikat? 

Vonatot Nyékládházán mes
raknának ,AYíl'lléll" kavlccaal, 
eae&enként 70-77 ezn fOl'ffl&
tuvardij-beoételltn ,ftlma • 
i,uút, aml napi három fordt
nál mintegy 210 OOO forintot 
jelentene. 

f. A fordakocslkat a v816re
eel való megrakúnál 11e111 
használják Id. Brlpdunk fel
mérése szerint: az áJ)lili. 3-tcil 
auou,zu,, 31-fg mir�elt a
calknál 68,ze,n 74 992 � 
ril11hiánv tn1&tat1cozott. aml 
miatt a szQJméleanB j6vaJ 
több kocsit kellett a vu&e 
IZálliláaához felhaszn4lnl. T„ 
kintve, boa eiY-ea forchivo
nat 1300-HOO tonnát tovlb
bftbat, az emlf�t id&zakba 
59 fordavonatot közlekedtet-
tOnk fölösle,esen Ht klJomtl, 
teres távolsá&on. ffc nerc.c • 
tl0ft4tolca! lcat'talzállffáN „ 
iginvbe 11ectit "°'U. alckor t 
m1Ui6 130 oer f� » 

wlhettiUc 1701114 "'1tfe.11J,.Jcn, 
A vasút - M llulatóá• 

gunk 18 - '"8nd6 kocalht 
nyal kflzd. K-.sllk tiehit an
nak Iehet&éafi. boa a twa.. 
rozúra Mldnált ánlk kfsede,;. 
1em né1ldDi ellzállitáát ... 
k6ppen- blztolfthatjuk. ll7el 





l!m. OKTOBER l!I. MAGYAR VASUTAS ., 

Mikor viszonylagosan új 
egy újítási javaslat ? 

A fegyveres erők napján 

Elismerés kieiiielkedö honvédelmi munkáért f AZ űJfTASl JAVASLATOK 
4elbírálásánál nagyon sokat vi
ttatott kérdés a viszonylagoo 
híjdonsag meghatározása. Az 
újításokról szóló kormányren-
delet 2. §. (2) bek. �zt>nnt ak
kc1' beszélhetünk viszonylagos 
'ÜjdonságTól, ha a jat•aslatot 
a hasznosítás hel11én méq err,
aluuán nem alkalmazták és a 
bevezetést a brn11ú;tá.s idö
pontjában brzonyithacó m:'-dan 
nem is terveztek. A vállala
toknak az újítás! . 1.abáJyzat
ban kell rögzíteni, hogy a vi
lóZony!agoo újdon.sagot a válla
lat egészére vagy részlegekre 
bontva kell vizsgúlnL 

A i•asútl Újltási Szabályzat 
'(VUSZ) 6, §-a e_,zy rtelműen 
szabályozza a MAV terú!et.én 
követendó eljárá t, mégis sok 
vita és n.ezet.eltél•és keletke
:tilt az alkalmazás során. 

Az idézett 6. . el ő bekez-
0dése szerint a vnsuton minden 
eJbírálá&i jogkörrel felruházott 
iszolgalati hely vezetője a sa
gát intézkedesi munkaterüle
tére vonatkozóan köteles vizs
gálni a viszonylagos újdonsá
got. Ez azt jelenti, hogy a ja
vaslatnak a bevezetést elren
delő szolgálati hely, l.gazgató
i;ágl osztály, Vn�úti Fonsztá!y, 
szakosztály lntézked� és 
működé61 területén kell az 
,eJ6irt feltételeknek megfelel.
mi. 

f A LE1RTAKDÓL KOVET-

tályí viszonylatban kell az úJ
donságot r izsgalnl. 

Igen gyakran el0fordul 
olyan javaslat előterjesztése, 
amely már egy korábban meg
szűnt eljárást k1ván ujra al
kalmazni. Mivel az alapren
delet az;! írja eló, hogy a h36Z
no.s!tás helyén még egyáltalán 
nem alkalmazták. hasonlóan 
keU a vizsg.ilatot lefolytatni, 
mint az elózöekben. em le
het tehát visronylago.sa.n uJ 
az a javaslat, amelyet az adott 
területen - főnökség, Igazga
tóság, szakosztály - mar ko
rábban alkalmaztak. 

MF.GELOZO TERVBEn-
TEL miatt a javns at csak ak
kor utasítható el, ha az elbí
rálásra jogos1tó .iolgála1i hely 
adabszerűen tudja igazolni, 
hogy a javasolt me„oldns esz
közét és módját a benyújtás 
elótt már kidolgozták. A szak
sw!gálat r zéről sem elegen
dő tehát pusztán az ótlet fel
vetése a visz.onylagos újdon• 
ság igawlására, mert a sza
bályzat a . za,-szolgá attól Is -
úgy, mint az uJ1t,,tól -. meg
követeli a. megoldás elvi rög
zítését. 

A viszonylagos újdonság h1 
nya, s megelőző tervbevétel 
miatt n m uta,1rtiató el a ja
vaslat akkor sem. ha java
solt megoldás gazdasági mu
tatói akár részben is kedve
zóbbek a zakszolgálaU terv
ben rögzítettekne 

Igen 90k vitára adott okot 
a jóváhagyott beruházá6l terv
ben • ,glaltakkal szembe., be
adott jav latok vlswnylagos 
újdonság vizsg lata. Hatályos 
bir&.ági elvi ál!ás!o�laJ.á 
mondja ki, hogy mlndrg a 
tervben 7'ógzített megoldas.!al 
szemben kell a vrz gálatot vé
g�zni. Előfordul, ho;:y 15mert 
megoldást javasolnak a terv
ben foglaltakkal szemben. A 
m�oldas m'gls viszonylag új 
és elCo,mdható újltásként, 
mert a beruhll.zásl pronram 
vagy műszaki terv nem ezt 

szolgálati főnökségénél nyújt
hat1a be. 

Egy forgalmi dolgozó, ha 
vontatási vagy pályafenntar
tási szak.szolgálat körébe tar
to7.ó Javaslatot kíván beadni, 
azt bármely vontatási vagy 
pályafenntartási főnökséghez 
benyujthatja anélkül, hogy 
azt a �ját szolgálati helyén 
jelentené. Amennyiben for
galmi szakszolgálatot érintő 
java latot dol-gozott ki, azt a 
. saját szol:zálaU főwkségénéI 
köteles benyújtani. 

Kit nevezünk az újitá.s 
szerzői ének? 

Az újítás szerz6je az, aki a 
megoldást kidolgozta. A társ
szerz5k pedig azok, akik a 
megoldás kidolgozásában 
egvuttesen ré6Zt vettek. 

Az újítás szerzője csak ter
mé zeles személy lehet. Bri
ga.dok, testületek tehát nem 
adhatnak be jai,aslatot, ha
nem annak csak tagjai, a.kik 
" megoldást kidolgozták. Ha 
többen nvújtanak be javasla
tot, meg kell jelölni a szer
zős� aranyát, pL 50-30-20 
százai k. Amennyiben ez el
marad, akkor valamennyi 
Z6rzőt e0 •enlő arányban kell 

támszerwnck elismerni. 

A RE. 'DELET az újítás 
szerzőj n k, tár zerzőinek az 
ellenkező bizony1tás1g azt Is
meri el. aki a megoldást a 
ha, zn 1 helyére elsőként 
llyujtotta be. Ha a szerzóség, 
tarsszerzo�g tekintetében rita 
keletkezik, ennek eldöntése 
kizárólagos biroságl hatáskör. 
A pert nem a j vaslatot elfo
gadó váll lat, h nem az vagy 
azok ellen kell folyamaton 
t nnl, akivel vagy akikkel 
szemb a vita felmerült. 
Szerz � vitával a ha znosi-

tól számítolt egy éven belül 
lehet csak a bírósághoz for
dulni. 

Az újítók e IIU!bályok Isme
retében k ,nnyebben tudnak el
Igazodni és érdeküket vádenl. 

ebe ·tyén Ján 

A szegedi igazgatóság MHSZ
szervezete, a vasúti katonai 
szállítási és szervezési osztály, 
a 4. sz. katonai szállítási igaz
gatóság és a munkásőrs�g 
vasútigazgatóságl tagjainak 
közös rendezésében szeptem
ber 28-án Szegeden, a MA V 
Petőfi Sándor Művelöd ·I 
Házában emlékeztek meg a 
fegyveres erők napjáról. Az 
ünnepségen megjel<>nt János
k4 GeTgely alezredes, az 
MHSZ Csongrád megy„i titká
ra, Szarvas Márton határór al
ezredes, Kiss Károl11 a vnsút
igazgatóság vezetőJe, a mun
kásőrség me1(Yei és v.irosi pa
rancsnokságának képviselői. 

Az ünnepséget Remes Je-nö, 
az iga7.gatóság l\lH Z tartalé
kos tiszti klubJán k t1tk ra 
nyitotta meg. A megjelent k 
üdvözlése után Kisa Karoly, 
az igazgatóság ve7.E'tóje mon
dott unnepi beszédet. 

Az ünnepi beszéd után ke
rült sor a kitüntetések, előlép
tetések. Jutalmak átad< sara. 
Cserháti József a Haza Szol
gálatáért :E:rdemérem ezu ·t 
f kazatát, Budai Saru!or a 
Közbiztonsági 11:rem ara.ny fo
kozatát, Nagy Gyula cs nemes 
Jenó az MHSZ Kiváló mun
káért kltúntetés arany foko
zatát kapták. 

Az ezüst fokozatot hárman, n 

ségen Dévénvi Gyula MHSZ· 
titkár, a munkásörség Hajdú.• 
Hihar megyei törzsének mun• 
katársa ta.tott megemlékezést. 
Az ünnepségen kitúntették, il
letve megjutalmazták azokat, 
akik kimagasló eredményeket 
értek el a vasút honvédelmi 
feladatainak teljesítcsében, il
letve a munkásórségnél vagy 
a poJgán védelemben végzett 
szolgálatukban 

A Honvédelmi Erdemérem, 
valamint a Haza Szolgálatáért 
és a Sz,;ilg.ilat1 trdemérem, to-

vábbá az MHSZ Kiváló Mun-
káért kitüntetések különböző 
fokozatait Szedmcik Kátmán 
őrnagy, illetve Gál János al
ezredes adta át az arra érd 
mes vasutasoknak. Szeqi?dt 
Nándor vasútigazgató ugyan
csak több dolgo?.ót megjutal• 
mazott a honvédelmi nevelés 
ben és a katonai szállításban 
tanúsított helytállásukért. 

Az ünnepség után a részve-
vők megtekintették az igazga
tóságon rendezett hunvédelnu 
kiállitást. 

Dévényi Gyula mesnyltja a debreceni vasútigazga&ósacon 
rendezett hon védelmi kiállUá.s 

bronz fokozatot ugyancsak ___ ....;.. ____________________ _ hárman kapt.ak. ,.. 
A Honvédelmi :E:rdemfrem 

arany fokozatát 3. ezü foko
zatát 7, Illetve bronz fokoza
tát 3 vasutas dolgozó kapta. 
kiegészító parancsn<>k g 3 főt 
előléptetésben es 3 fő' dicsé
retben. míg a vasúllg:rzgat6-
ság vezetője 5- dolgozót ered
ményes munkájukért pénzju
talomban rész !tett. l!nson
lóan az Igazgatóság MHSZ
szervezete is megjutalmazta 
legjobb aktíváit. 

A debreceni vest'ltlgazgat6-
ságon a fegyveres erök nnpja 
alkalmából rendezett ilnn P • 

OKTÓBER 31. 

A Yilágtakarékosság napJa 
vábbi népszerű ítksere mfu: 
nem kell újabb erofeszíteseket 
tennünk. Folyamato,,; feJadnt 
ez, amelyhez a Vilagtakarékos 
ság Napja koncentrált lehető 
,;éget biztosít. 

ZIK, hogv egy nem egysé
t,:esen szabályozott technoló
lgiai folyamat - tehát szerke
zeti megoldást, vagy zab
vá 1yt nem érintő - U(/1/Mve
zett hel11I jellegű megoldás 
riszonylag0$ újdonság rizsgá
latánál a Javaslatba hozó 
szolgálati helyen kell megfe
lelni a kóvetelmén11eknek, 
más szolgálati helyen való al
kalmazása nem zárja ki a Vl

szonylagoo újdonságot. Hc'.y
te:en ezért a Vasu.i Fóosztály 
szakosztályainak, az igazgató
sági osztályoknak az a gya
korlata, a:rukor egész mükődé
sl teruletükre vonatkozóan e!
utasitanak: olyan javaslatokat, 
arnelreKet a külsrolgá!atl fó
ni>ksé"' a szakszolgálat más fó
nöks�geln Is alkalmasnak ta
lál hasznosítaisra, azon indok
kal. hogv Itt vagy ott mar ezt 
alkalmazzák. 

tartalmazta. •--------------------------

A világ takarékpénztára! 
1924-ben Mil/in, an tartott ér
tekeztetük�n elhatározták, 
ho,,r minden év októberének 
utolso mlllliltanap}án megren
deuk a Világtakarékosság 
Napj:it. Magyarországon is 
ezen a napon - Lmmár kilen
cedik esztendeje - a sajtóban, 
rádióban, televízióban több 

A Világtakaréko. ·ági Nap lo 
alkalom arra is. hogy egyéru 
számvetést kész1tsünk gazua -
kodásunkróL Ennek alapján 
kiderül, hogy a rendelkezé re 
álló jövedelemből hogyan él 
tűnk, hogyan gazdálkodtunk, 
mennyit g}·arapodtunk egy 
esztendő alatt. S ha rajövünk 
arra, hogy nem az elképzelé 
„ek szerint alakult a családl 
j!azdálkodá-s, akkor még min• 
dig „új életet" lehet kezdem. 
Ennek fontos feltétele: a ta 
k4rékos, beosztó életmód, 
amely egyet jelent az anyagl 
bi.ztonsápgal es 4 1obb élet• 
körülményekkel. 

A helyes elbírálfisl eljárás 
egyik modja az lenne, ha a 
szakosztály, vagy az Igazgató
ság központilag nem foglal ál
lást a beveze vagy elula.&í
tás kerdésében, hanem azt a 
szoh::álatí helyek vezetőire bfz_ 
za. A másik megold amikor 
a bevezetes lr nt egységesen 
intézkednek. de a d1jazá:mal 
azokat a területeket, ahol már 
korábban nlkalmaztá.k! nem 
veszik számi b . 

Más a hely,:et az igazgatósá
gok vagy a szakosz.t lyok által 
egys�esen elrendelt vagy 
ezabvánvos{tott zerkezetl mó
dooltások esetében. llyenkor a 
rendelkező szerv területén. te
hát igazgatósági tiag11 nakosz-

GYAKRAN ELŐFORDUL, 
kúlonóisen vezető be sztá.su 
vagy fe}ugye!etl szerv dolgo
zói nál, hogy m oldását el
mondja. k.iviteleztet1, de ezt 
megelőzően nem adja be 
a].ak,;zerüen a jav:l'lalot. A 
rendeleC eljírasa szennt az 
ujító a jogail legkesóbb a 
hasznos!tassal el1l!idoben érvé
nyesítheti alakszerú javaslat 
elóter1e,1ztésérel Az elbmíló 
ilyen tben megelózó tervbe
vétel vagy vlszon ·lagos UJdon-
6ág hu\nya miatt nem u ,t
hatja el a jav latot. 

Az ÚJítási javaslatot a 
VUSZ 9 § rendelkezései sze
rint mln<fiq annal a szolgálati 
főnökség�! kell ben11újtanl, 
amely annak hasznositá.>ára az 
újítás t4rg11anál fogm illeté
kes. A megszlg<>ritás Itt csak 
az, hogy az ú iító n szolga Inti 
[ónö:asége tev�keny éb2 tar
tozó javaslatot csak a saját 

A MAGYAR ALLAMVASUTAK 

BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGÁNAK 

FELHÍVÁSA!  

Budapest és Pest megye területén 
a személy. és áruszál l ítás zavartalan, 
lebonyolítása érdekében, 

kulturált 

azonnali /Jelépéssel felveszünk: 
érettségizett, i l letve az általános iskola 8 osztályát 
elvégzett, 18-40 év közötti férfiakat : 

kocsirendezónek, 
sarukezelónek, 
váltó- és jelzóberendezést kezelönek 
vonatfékezónek, 
vonatvezetónek 
Nói dolgozókat 
forgalmi szolgálattevónek, 
személypénztárosnak, 
jegyvizsgálónak. 

A budapesti pályaudvarokon, elsősorban 
Budapest- Ferencváros és Rákosrendezó 
á llomáson kiemelt bérezést, 
korszerú m"!'"kósszál lóst biztosítunk. 
Várju1c a vasutas dolgozók h,1>zzótartozóit, barátait, 
lsmeróseit bármely budapesti, i l letve 
lakhelyéhez legközelebb esö ál lomáson. 

NAGYKANIZSA 

� edményesen működik 

. a KTE helyi csoportja 
A nagykanlz al csomóponton 

a Kozlek d studomá11'1/l Egye
sület hellfl csoportja 1966 de
cemberéb n al11kult közel 40 
fővel K zulük heten a pálya
enntai-tá i fonökség műszaki 

dol�oz61 \ ol tak. A helyi e. o
por, ekkor m g a pécsi 1gazga
tos; g tcru Jeti KTE szervezeté
hez tartozott. Néhány évvel 
ke. öbb a Zala megyei . zt>rve
zethez csatl oxtak. Jdököz
ben a taglétszám c�aknem el
érte 11 sz za•. Kulonosen a pá
Jyafenntartás1 zolgá!atnál volt 
nagy ez �rdeklódés a KTE 
iránt. 19i2-ben már 50 taggal 
vettek részt 11 c. oport munká
jában. I111en elözmén11ek után 
erthetö t•olt, hogy a KTE tilta
lános vasúti csoportja 1973. ja
nuar clseiétól külön vált 3 
szakcsoportra. Ekkor került 
sor p.z önálló vasútépítési és 
pályafenntartási szakcsoport 
megalakulására is 54 taggRl. 
Ez a jcl.nt!5s taglétszám, ha
csak a mérnok, technikus szin
tű múszaki Irányító szol�álatot 
vesszük alaoul, közel 90 száza
lékos résZL·ételt jelent. 

Az első év önálló programja 

nek során músz:ikl elóadá o
kal hallgatlak a reszvev_,k. Az 
elóadások témáJll.t a nagvk -
nlzsai pálya!enntar· 1 fönok
ség területén folyo J 1 ,ntó bb 
munkák adták. Előad h, ng
zott el a mur-iker ztur1 uj 
Mura-híd ép1'ésér'il, a b 1111-
tonaligai szeletszelvény hely-
1 eállltási munkfurol, a pa,.y,1-
it>nntartási szolgálat elótt á!lo 
feladatokról, tová':>b· Vonul
és allomasfejlesztcs es::ak-So
mogy és Del-Zala teru 1etén 
címmel. Az élőadflsokat meg
hívott központi előadók tart
ják. 

Kulon érdeke ég volt a 
rendezvényneK, hogy egy mér
nök-technikus Lalutkow kere
tében baráti Játoga1ásra hív
ták meg a nagykaniz el p lya
fenntartll.s.nál 1945 után szolgá
latot teljesített és az ország 
különböző részé')" elkerult 
műszakiakat. Mindazokat, 
akik valamilyen form ban re
. ?esel voltak a felszabadulást 
követó, áldozatos munká\ al 
elért eredményeinknek. 

Nagy Antal Gt'ZII 

zó esik a takarékosságról, a 
Takarékpénztár tevékenységé
ről A takarékpénztár, a taka
r cvetkezetek éti a poota 
unnepi ügyf-lszolgálatot tarta
nak és ezen a napon a társa
dalmi é t megszervezetek be
vonisá val zegezlk a lakos
ság takarékoskodá.sának ered
ményeit. 

A Világtakarékosság Napja 
tehat Jó alkalom arra, hog11 
számot ad3,mk a lakosság be
tétatloman11ának alakulásáról 
Ugvanakkor lehetőséget kínál 
arra rs. hogy az b zes1tett ada
tok segí ,�vel a társadaiom 
széles retegeinek figyelmét fel
h(vjuk a takarékosság jelen
toségére és h!16znosságára. 

A mult áv hasonló ldószaká
ban a Jako;."Sá"1 megtakarítá
. ok össz,-ge meqközelitette az 
54 m!lllárd, 'most eléri az 59 
, '!i trd forintot. 

Ez a szám egyebek között 
azt mutatja, hogy a lakosság 
takarékossági , kedve" nem 
csökkent. Az egy tőre jutó 
megtakarít.is csaknem 6500 fo
rint, \'ogvi 1972 hasonJj !dő
szakflhoz képest majdnem 600 
Co:inttal emelkedett. Hadd 
en11ltsünk meg még egy ada
tot : országunkban jelenle,i 4,5 
millió betétkönyv van for
galomban. Az utóbbi arról ta
núskodik. hogy a magyar csa
ládok m!ndegvike rendelkezik 
takmkbet tki>nyvvel. 

Helytelen lenne azonban, ha 
a fenti adatokból azt a követ
keztel.;st vonnánk le. hogy a 
takareko.<lság gondolatának to-

Az Országos Takarékpénzt • 
a legkülönbözőbb betételhelye. 
zési formákat kínálja fiata 
na.k és idősnek egyaránt. Gon
dolunk itt a kamatozo, a nye
remény- vagy a gépkocslnye7'e• 
mény-betétkönyvekre, vag11 
akár a 14-30 évesek takaré 
kossági formájára: az ifjúsági 
takarékbetétre. Az Országos 
Takarékpénztár ezenklvul l�en 
sokrétü hitele1.ési tevékeny"é 
get is folytat. Elsősorban sa
ját otthon mei;leremtéséhez 
segíti köksönnel azokat akik 
a szükséges készpénzt ta�are
kosság útján előteremtik. De 
Igen sokan veszik igénybe az 
áruvásárlásra és egyeb célok
ra rendszeresített kölc..<ánöket 
is. 

A Világtakaréko�ság Napja 
alkalmából mindenkinek ér
demes elgondolkodni a taka
rékookodásról. !!'.s bizonyos, 
hogy ennek nyomán, csakúey, 
mint az előző években. a Vi
lágtakarékoss.ál!i Nap tovább 
szélesíti a jól gazdálkodó, ta
karékos emberek táborát. 

már eddig is figyelemre méltó. ,---------------------------------------
Múszakl témájú előadások, 
filmve'llé ek, tanulmányi ki
rándulás Abaligetre az óJ 
alagútépíté I és pályafelújítási 
munkák megtekintésére, ój 
technológiai elJárá..=k kidolgo
ztisa, gazda ·ágo · ági számítá
sok összeállítása. Pedig az ön
állósodás elsó évének még 
nincs Is vége. Ezt tükrözi 
egyébként a . zakosoport mun
katervének hátralevő időszaka 
is. 

Szeptember 23-24-én 18 ta• 
gú csoport tanulmányt kirá?l
duláson vett részt a zágrábi 
vasutigazgatós6gnál a varasdi 
pálvafenntartási dolgozók 
1971. évi hasonló 111.togatásll.
nak viszonzásaként. Október 8 
-9-én a kanizsai műszaki na
polc ker�•éb0n kétnapoS 5zak
mal ankétra került aor. En-

HASZNOS KEZDEMÉNYEZÉS 

Közelebb kerülni egymáshoz szabad időben is 
A Veszprémvarsány á!lomM 

iszakszervezeti bizotlságáh02 
tartozó zo!gálati helyeken ér
tékes tulajdonsága a brigád
mozgalomnak. hogy egy-egy 
szocialista közösség tagjai más 
állomások, illetve nem vasúti 
munkahelyek brigádjaival Is 
együttműködve rendeznek kö
zös akciókat, vagy programo
kat. Ennek egyik jó példája az 
is, hogy Tarjánpuszta állornis 
Baross Gábor és Pannonhalma 
11.llomás Béke zocl,illsta bri
gádja, valamint az AsványolaJ 

Termékgazdálkodás1 Igazgató-
g tarjánpusztal telepének 

vagvonórei szabad idejükben 
együtt rendeztek összetett 
ugyessé�i és lövészverseny!, az 
MHSZ-tól kapott támogatás
sal 

A szórakoztató és nemes 
verseny részvevői elóbb kispus
kával 50 méterr�, fekvő test
helyzetből lőttek célba, majd 
álló és fekvő helyzetből kézi
gránátdobásban mérték össze 
tudásukat, vegill lengőteke-

játék következett ötszor teli , 
azaz kilenc fára. 

A Tarjanpu�i:tán lezaJ ott 
verseny e!sö helyczett1e a Ba• 
ross Gábor szocialista brigad 
lett, míg második helyen az 
ATI-órség, harmadikként 
pannonhalmi Béke ,;zocialista 
brigád végzett. A Pannonhal
mán rendezett visszavágon 
változott a orrl!nd. 0 \ ugyan
is az ATI-őrs�g csapata mö
gött második lett a Baross Gá
bor, harmadik a Beke-brlgad 

Boflmann Jozset 



• MAGYAR VASUTAS 

EDZŐTABOROZÁS, NEMZETKÖZI TORNA UTAN 

Sikeresnek ígérkező távlati te_rvek 
a BVSC jégkorong-szakosztályának életében 

A pápai gimnázium diákja 
volt egykor dr. Szirányi Cyrill, 
a BVSC ehnökségének tagja, a 
ldub jégkorongsza.kosztályának 
vezető� akit 1957-ben az 
egyesület akkori elnöke be
l!Zélt rá arra, hogy vá1La1ja a 
tiZak06Ztá.ly vezt'tői feladatkö
l"ét. 

- Tizenhat esztendeje fog
lalkozom a jégkorongozókkal 
- mondja -, s csak annyit 
mc,ndhatok, hogy nem bán
tam meg a szakosztálynál el• 
töltött másfél- éi:tizedet. 

Valami'kor ó is vívott és 
IPOrtlövészettel LS fllglialkozott, 
most viszont értöje és nagy 
szerelmese a jégkorongnak. 

- Na,gy öröm i;zámomra, 
hogy megismenkedtern e sport
ág til.:taival, csak az bánt, 
hogy a felso7>b sportvezetés 
közön,·e miatt Jel(szebb e1kép

'ze1éseink évről évre nem ölt-
hetnek testet, úgy, ahogy sze
retnénk. 

Felkés::üles 

Csehszlovákiában 

Október elsó napjaj'ban ér
kezett haza a csehszlovákiai 
Havirovból a 22 tagú együttes, 
amely szeptember 18-tól edző
táborozáoon vett részt a baráti 
országban. A fedettpályá6 ed
zési lehetőségekkel Hárai Béla, 
a csapat vezetője és Koutny 
Lajos edző !rányitása mellett 
jól éltek a csapat tagjai; a 
azakvezetök egybehangzó véle• 
rnénye szerint kitűnően sike
rült az egyes csapat.részek 
ö: ;zekovácsolása mellett az 
erőnlet fokozása is. 

- Annak is nagyon örvend· 
tank - folytatta a szakosz
tályvezető -, hogy ezzel az 
edzőtáborozással párhuzamo
n,i, Banik Ostravá.ban az if· 
júsá.gi együttes kapott meghí• 
vást kilenc csapat részvételé
vel rendezett nemzetközi tor
nára. A BVSC az egyik csoport 
győztese lett, s a döntőben 
maradt csak alul a csehszlo
vák Ko1hn csapatával szem
ben., amely mögött megszerez
te a nagyon értékes második 
belyet. 

A 1egutóbbl bajnokságban 
a BVSC a harmadik helyen 
végzett az FTC és az Újpesti 
Dózsa mögött. Korábban négy 
alka.lommal kötött ki a máso
dik helyen, s a „bronzér,mes" 
helyerest sokizor vívták ki az 
együttes tagjai. Hosszú hóna
pokkal ezelótt a szakosztály 
értekezlete nagyoo alaposan 
elemezte a lezajlott bajnoki év 
tanulságait és számbavette azt 

Is, hogy ml't kell tenni az új 
bajnoki évre való felkészülés 
során. az újabb siikeres szerep
lés érdekében. 

Csapatépítés fiatalokkal 

- Abban megegyeztünk -
folytatja -, hogy nagyon lé
nyeges mozzanat lenne to
t•ábbra is a szakosztály fiata
litása. E ·fiatalítás jegyében 
igazoltuk á.t .a KSI-től Déri 
Arpádot, Fodor Bélát és Ju
hász Gábort. Velük, úgy érez
tük, nagyon ütőképes sort tu
dunk kialalátan.i. Erképzelé
seink valóra válásában való
ban bízhattunk, hiszen mind 
a három fiatal játékoo kitú
nően bevált, amikor Fodor Bé• 
la váratlanul bejelentette, 
hogy más klubhoz kíván átiga
zolni, s ezért leáll. Ez a fordu
lat eléggé megzavart bennűn
.Ket, hiszen tudtuk, hogy egy 
olyan klub - az Újpesti Dó
zsa - kíván kaput nyitni a ki
váló játékosoknak, amely sa. 
ját jégpályával, sportiskolá
val és kitűnő utánpótlással 
rendelkezik. Ez az akció vi
szont azzal járt, hogy Fo
dor egy éven át sem klub
ban, sem az ifjúsági válo
gatottban nem szerepelhet. S 
itt éreztük elsősorban a fel
sőbb sportvezetés erélytelen
ségét, hiszen, ha az illetéke
seket valóban az egész sport
ág fejlődő jövője érdekli, alt· 
kor meg kellett volna találni 
a módját annak, hogy a fiatal 
játékos továbbra is a BVSC 
színeiben szerepeljen • • •  

Vannak persze kedvezó je
lek is. Ezek közé száT:'lít az i!· 
júsági csapatból felkerült két 
játékos: Gregor György és Ta. 

kács József kit411ő tonnája, 
jó beilleszkedése a felnőttek 
együttesébe, Az ő bevetésük 
jól segítette a csapaitépítést, s 
remélhetió, hogy a jövőben 
a hátvédsor nagyon hasznos 
tagjaivá lépnek eló. 

Cél: a harmadik hely 

A legutóbbi bajnokságban 
a harmadik, illetve a negye
di,k fordulóban érte el a CISa· 

pat a legjobb formáját. Ebben 
az idősza.k.ban csak egygóloo 
vereséget szenvedett az FTC 
együttesétől., s legyőzte az Új
pesti Dózsa gárdáját. A bajno
ki küzdelmek úlán sorra kerult 
Képes Sport Kupa már nem 
mutatott Ilyen kedvezó jele
ket, hiszen a csapat teljei;ít
ménye alaposan visszaesett. 

A BVSC jégkorong szakasz-

Mlyának szaiklvex.et.ése a tárna· 
dásar játé:..ában jelen.Uís javu
lást tapasztrut, a hátvédsor 
kialakítása azonban a felké
szülés! idősza:k, illetve az új 
bajnokság küzdelme! során 
t.örténhet meg. A csapa.t kol
lektív szelleme nagyon ió, a 
játékosok valamennyien dol
goznak vagy tanulnak. Nyol
can középiskolások, ketten 
szakmai végzettséget szerez
nek, s egy közülük a MÁV 
TiS:1Jtképző Intézet hallgatója. 

- Sok nagyon szép példa 
lebeghet a fiatalok előtt -
mondja dr. Szirányi CyrilL -
Volt játékosunk, Siba Ferenc 
például a távközlés vonalán 
fejt ki nagyon fontos munkát, 
vezető be06ztásban. Mtklós 
Károly, alti egyben a szakosz
tály intézői szerepkörét is be
tölti, a Keleti Műszaki Kocsi
szolgálati Főnökségen műveze.. 
tó. Ugyanilyen feladatkört 
tölt be a Nyugati pályaudva
ron Kósa Ambrus, aki ebben 
az évben mond búcsút az ak
tív jégkoron,gozásnak. 

Minden jel arra mutat, hogy 
a BVSC az ú; ba;nokságban is 
kivívja a harmadik helyet. Az 
egyhónapos szabadságidőt le. 
számítva május 2-tól folyt a 
rend.sz.eres száraz munka az 
új bajnoki idényre. A klub el
nöksége minden segítséget 
megadott és megad ahhoz, 
hogy a BVSC a tükörsima jég 
nagy csatáiban is a klub ha
gyományaihoz méltóan szere
peljen. Minden kedden és csü
törtökön egé,sznapos edzőtábo
rozáson voltak a szakosztály 
tagjal a Szön)'í úti sporttele
pen, ahol a sportpályák, az 
uszoda, a kondicionáló terem 
és a sporteszközök egész sora 
mindig ren,cielkezésre állt. Au
gusztus 27-ig edzési lehetősé
get kaptak a Jégszínház kis 
felületű Jégpályáján is. 

M. L. 

Jó/ kezelik 
a fegyvert 

A XIV. kerületi MTS és az 
MHSZ közös rendezésében 
végrehajtott lövészversenyen, 
amely az MHSZ mátyasföldi 
lőterén került megrendezésre, 
a MAV Rákosrendezói Terüle
ti Lövészklub MHSZ-KISZ
fiataljai is részt vettek. Az 
előző évekhez hasonlóan ez
úttal Is bizonyították, hogy 
jól kezelik a fegyvert. Ezt bi
zonyítják az elért eredm.Snyek 
is. A fél"fiszámokban a fel
nőtteknél első Zámbori And
rás, második Zétényí Zsolt. 
Az ifjúságiaknál első Nack 
László, második Kégl Gyula. 
A nök versenyében a felnöt
teknél Stofán Györgyné és 
Parag Józsefné végzett az el
ső és második he!yen, míg az 
ifjúságiaknál Bá.lint Jánosné 
lett az első, Fazekas Eva pe
dig második. 

A felsorolt versenyzók vala
mennyien a lVIÁ V Gépjavító
üzemben dolgoznak. 

Kocsi -eva 

Löveszverseny 

A hatvani csomópont Ma
gyar Honvédelmi Szövetsége 
Hámán Kató Lövészklubja a 
szocialista brigádok részére 
Jövé6zveri;enyt rendezett. A 
verseny szervezésében a leg
jobbak közé tartoztak a hatva
ni vontatási főnökség Alkot
mány nevét viselő brigádjának 
tagjai, akik teljes létszámmal 
részt vettek ezen a versenyen. 
Ezek a brigádok a lótéren is 
helytálltak, a legjobban szere
peltek, s elismerő oklevelet 
nyertek. 

MAGYARBÓLY-BELi  MANA STIR 

Nemcsak a munkában, a sportban is versenytársak 
A MA V és a jugoszláv va

sutak közötti nemzetközi for
galom lebonyolításában részt 
vevó határállomások egyike 
Magyarbóly és a vele szomszé
dos Beli Manastir. 

A határátmenetben a ki- és 
belépő kocsik mennyisége is 
jól szemlélteti a két vasút 
fejlódő kapcsolatait. Míg 1965-

ben 29 778 kocsit továbbítot
tak, addig az elmúlt évben jó
val több mint kétszeresé!t. 
70 704 kocsit léptettek ki és be. 
A forgalom növekedésével kell 
a jövőben is számolni, 

A feladatok elvégzésére 
1965. december 14-én a két ha
tárállomás szocialista munka
verseny-szerződést kötött. Az 

_______________________________ _.,: _______ _. eddig eltelt időszak igazolta a 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  
Vlzszlntes: 1 .  BekQJdend6 sor 

fFolytatása a tilggöleges 1 6-ban,) 
13. Kikötőváros Algériában. 14. 
Albán pénz. 15, Az USA egyik ál
lama. 17. Hegyseg Nápoly közelé
ben. 18. Bettipótlással Pest me
gyei község, 19, Latin kép. 21 .  
Tajték. 23 . • • •  Emil (1884-1945) 
halászati biológus. 25. FöldöV. 
26. KJcsinyitó képz6. 27. A leg
régibb római pc'!lzegység. 29. 
Egyetemek disztenne. 30. Fejér 
m�gyei község_ 31. Odera menU 
város porosz neve. 34. Hajó része. 

35. Az okozat eredc5Je. 36. Bá.· 
tor. 37. Szégyen jele Is leheL 39. 
Nikkel kémiai Jele. 40. Rideg 
pásztor éleL 41. Japán kikötővá
ros. 43. Irodalmár. 45. Név előtt 
olvasható. 47. Fedd, 48. A. A. M. 
50. Nyflvesszllk tokja. 52. Apa
állaL 54. VJsszataszitó érzés, for
dítva. 56. • , • sek Alols (1851-
1930) cseh regénylró. 57. Szirlal 
magaslaL 59, Fontos táplálékunk. 
60. A közepén hasad. 61. Régi 
portugál súlymérték. 63. RöVld 
úton. 64, Névelő. 85. Nem áll biz• 

tosan. 66. Férfinév. 68. li!tellzesltc5. 
70. Képek. szobrok leírása (gö• 
rög). 

Filgg61egeo, 2. Seb azélel. 3, 
Edények máza. 4. Tó a Szovjet,. 
unióban. 5. Karthagó nagy ellen
sége (I. e. 234-149). 6. Rang
jelző. 7. Szibériai folyó. 8. Ige
végződ�s. 9. Afrikai nomád nép. 
10. Töröltország! város. 11 .  Két 
német szó. 12. Indulatszó. 20. KJ· 
halt nagytestJ futómadarak. 21. 
Szám. 22, Hüvelyes növény. 24. 
Lenpillet, idegen szóval. 26. So
mogy megyei község. 28. On
tudatlan kábultság. 31. Villamos 
kocsls·Jn. 32. Papínnérték. 33. 
Szigor, merevség (latin). 38. A 
molibdén vegyjele. 38. Rugás kez• 
dete. 40. Vissza : vegyi elem. 42. 
Zenit ellentéte. 44. & • • János, 
neves motorversenyző. 46. Szfn. 
49. Távol-keleti katonai szövet• 
ség. 51. Metán magánhangzói. 52. 
Csipkét készit. 53. . . .  allzmus, 
anyagelv0ség. 55. Végtelen orr. 
57. Vissza : . • .  antkus kémia. szer• 
vezet.len kémia. 58. Nem keresz• 
tüL 61. Pozltlv elektród. 62. An• 
go\ folyóirat. 65. Vissza: vonatko• 
zó névmá•. 67. Liter röVldebben. 
69. A Dunával egy a hangja. 70. 

munkaversenyhez fűzött re
ményeket, mert az elosegítette 
a határforgalom, jobb, gazda
ságosabb és menetrend szerin
ti lebonyolítását. 

A szocialista munkaverseny 
értékelése alkalmával többször 
elhangzott olyan javaslat, 
hogy a szomszéd határállomá
sok dolgozóinak találkozásait 
ki kell terjeszteni a sportra és 
a kultúrára is. Ennek ;egyében 
került megrendezésre Magyar
bóly községben mintegy 300 
néző előtt Beli-Manastir és 
Magyarbóly határállomások 
dolgozóinak labdarúgó-mér-
kőzése. A mérkőzés megrende
zéséhez a felszerelést a vas
utasszakszervezet pécsi területi 
bizottságától kaptuk. 

A mérkőzés után baráti ösz
szejövetelen találkoztak a két 
határállomás dolgozói. A bará
ti találkozó nagyon jól sike
rült, új Ismeretségek és barát
ságok kötődtek. 

Csendes Gyula 
Magyarbóly 

sz,mén. 71. Hangtalan gém. 72. r------------
A. '1'. 

BekOldendll: vízszintes 1. & 
folytatásaként a függ0\eges 16. 
Be><üldésl határidll: 1973. novem• 
ber 10. 

Az e16z0 keresztreJtviny be• 
lyes m•gfeJtése: A nyolcadik 
Szakszervezeti Világkongresszus 
Várnában. 

Egy-eiry könyvet nyertek az 
1973. évi 18. számunkban meg• 
Jelent keresztrejtvény helyes meg
fejtéséért : 

Erdős Sándor 1087 B1.1dapest vm„ 

Festettch u. 4. 1.. 20. Mezel Mik
lós h 1 '-53 Bp�st, Pt. 28·'H. Krlsz
tiánl Andor 8154 Polgárdi. 
Batth „ány u. 5!>.. Szaoó Jenőné 
3530 Miskolc. Kun Béla u. 13. II. 
1 S„ Antal László 2509 Eszter
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MAGYAR VASUTAS 
a Vasutaso� Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszt! a szerkeszt6 bizottság 

F6szerkesztö : Gulyás János 
Felelős szerkesztő : Vi.si Ferenc 

Szerkesztőség: 
1068 Bpest VI.. Benczúr utca 41 

Telefon városi : 229-872 
üzemi: 19-77. 

Kiadja és terjec;ztt ; 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

t964 Bpest VII., Rákócz.i út 54. 

Telefon : 224-819 
Felelős kiadó; Gábor Márton, 
s Népszava Lapkiadó: Vállalat 

igazgatója 
CsekkszámJaszámunk: 

:MNB 215-11 859 
SZl.kra Lapnyomda 

Közlekedési park 

Püspökladányban 
KRESZ-park létesült Püs

pökladányban, november 7-re 
a nagyközségi tanács által 
ajándékozott 600 négyszögöles 
telken. A park létrehozásáért 
indított társadalmi munkaak
cióban nagy számmal vesznek 
részt a vasutasok. és a FAVll:D 
Vállalat helyi üzemének dolgo
zói. 

A s1erkesztóség i1eni 

Fogas Pál Szentes; sztlcs Fe• 
renc Hatvan; Boldizsár Gyula Bé,. 
késcsaba; 'Csiz.maz.ia Béláné Szom
bathely ; Ho!fmann József Veszp
rémvarsány; Uglyal Sándor, Bakó 
János, Ki�várdai János Mlskolc ; 
P�ntér Lajos Vácrátót: Csendes 
Gyula Magyarboly; Kocsi �va, 
Bánsági Ferenc, Bánkuti László 
Budapest ; Czeglédi Sándor Debre
cen; Rapi .József Bp. Józsetváros: 
leveleiket lapunk anyagához fel• 
basználJuk. 

Bognllr Károly Tapolca; CUp
pon Imre Karakószörcsök; Csom
bai István Szeged ; Miklós Lász
ló Kiskunfélegyháza; CSoknyay 
Attila Törtel ; Gábrls Lajos Nagy
harsány; Földi József Szolnok; 
Kotroczó Józset Kevermes: teve• 
lelket Illetékes helyre továbbltot• 
tuk. 

A Hivatalos lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a k0vetkezc5-
ket : 

A 38. IZAmból: 1 1 1  788/1973. 
3. A. A Magyar Allamvasutak 
Igazgatási és jogi, valamint mun• 
kaügyi, munkavédelmi és szo
clálpol�tlkal szervezetének korsze
rüsltése. 

1 1 1  277/1973. 1. D. A vasutu 
szocialista brigádok szellemi ve
télkedőjének szervezése és lebo
nyolítása. 

1 1 1  316/1973. 3. A. Nyugd1-
jas-nyilvántartó lapolt k!állitása és 
vezet se. 

A 39. sz4mb61: 1 1 1  613/1973. 
!. A. Légszennye,(5 forrásokról 
ada !közlés a megyei (fl5várost) 
Tanács VB. és a KPM Vasúti F6-
osztály részére. 

1 1 1  778'1973. S. :13. A Magyar 
Államvasutak jogi képV!seletének 
szabályozása a peres és a jogi 
szer\'ek hatáskörébe utal! peren
kívüli 0gyekben. 

Lakáscsere 

�fiskole kGzpontJiban lev6 
2 szoba komrortos tanácsl lakA• 
somat elc�erélné-m budapesti ha• 
sonlóra. erdeklődnl munkald6ben 
1 1 -02, vagy munkaidő után 1 1 -
0�-ös telefonon, vagy levélben 
lehet. Cl:n: zs1,:a Lajos, 3529 
Miskolc. Fclszabadflók útja 42. 
magasföldszint 3. 

- Elcserélném I.1 Avar u. 2. 
sz. alatti 1 szoba komrortos, n. 
emeleti, napos laktsomat óbudai 
1 szoba-konyhá�, szép lakásra. �r-
dekllídnl: 158-067 telefonon 
17-19 óra között lehet, péntek, 
szombat és vasárnap kivételével 

- Elcserélném Budapest, VIII., 
Kerepesi �ti 2 szoba + személy
zeti szoba. összkomfortos szotgá
latt Mrlakásomat két lakásra. er
dekllldnJ lehet : Lc5rinczl Józse!
aé, 17- 10-es 0zem, telefonon. 

- Budapest, I .• Avar utca 2. 
""· alatti földszl 1t! komfortos la
kásomat elcserélném hasonlóra, 
esak Obudán. erdeklc5dnl :  158-
067 telefonon 17-19 óráig lehet, 
�����!.

szombat és vasárnap ki· 

1973. OKTOBER 15. 

Véradónapot rendez&ell 
októ� 3-án a távközlési él 
biztosítóberendezési építési 16-: 
nök.ség Tatai utcai telephely& 
nek dolgozóL A fónökség vö� 
röskeresztes szervezetének lrá� 
nyitásával végzett nervez6. 
munka és a dolgozók aktlvitá• 
sánaik eredményeként a várt• 
nál sokkal többen, összesen ki. 
lencvenheten vettek. �t u 
akcióban. 

- Magyamóta-est Bék&
csabán. Dankó Pista halálá• 
nak 70. évfordulója alkalmából 
jól sikerült nótaestet rendez
tek a békéscsabai vasutas 
klubkönyvtárban. A század
forduló legnépszerűbb nóta
szerzőjének munkásságát Tóth 
István főellenőr méltatta, majd 
mintegy 30 Dankó-nótát adott 
elő a kultúrotthon népi zen� 
kara. 

- NyugdíJa.soka.i búcsl'lztM
ta.k a salgótarjáni vasutasok, 
A kilenc nyugdíjba vonuló 
közül az szb külön is meg
ajándékozta Kovács Pált, a 
Zalka Máté szocialista brigád 
volt vezetőjét, továbbá Katona 
Istvánt és Kecskés Lászlót, 
akik több mint 20 éven át 
szakszervezeti bizalmi tisztsé
get töltöttek be, önzetlenül fá
radozva munkatársaik érde
keiért. 

- Eg�Dgyt h6nap. Ml&,, 
kolc város üzemei egészségügyi 
hónappá nyilvánították októ
bert. A jánnűjavftóban ennek 
keretében köszöntik a kiváló 
véradókat, és ankétot rendez
nek a munkahelyek tisztasági 
helyzetéről, az ezzel kapcso
latoo további feladatokról. 
üzemek közötti tapasztalat
csere-látogatásokat 15 szervez 
a város Vöröskereszt szerveze. 
te. 

- Doni koúkok Debrecffl" 
ben. Nagy sikerrel, zsúfolrt né
zőtér előtt mutatkozott be a 
debreceni járműjavító művelő
dési házában a Doni Kozákok 
Népi Enek- és Táncegyüttese. 
A Don-vidék jellegzetes folk
lóranyagából, a Szovjetunió 
népeinek dalaiból, táncaiból 
összeállított mt'.!sor végén Kál• 
mán Mihály, az fizemi pártbi
zottság titkára hosszan tartó 
vastaps közepette adta át az 
együttes vezetőjének az üzem
vezetóség és az MSZBT-tagcso
port ajándékát. 

. 

- FelúJitot.ták az 1000 evea 
Esnergom vasútállomását. A 
mintegy 9 millió forintos költ
séggel elvégzett munkálatok 
keretében nemcsak a felvételi 
épületet varázsolták újjá, ha� 
nem a forgalom lebonyolftásá.; 
hoz szűkséges berendezéseket 
is korszerűsítették. Többek kö
zött modern, szovjet gyártmá.; 
nyú biztosítóberendezés köny,.; 
n�l az esztergomi vasutasola 
munkáját. 1 

Otazás elótt és utazás után 

,, .. , , 

EDESSEGET, 
AJÁNDEKOT, 

TRAFIKAJRUT 
nagy választékban vásárolhat az 

';;UTA S E LLATO;,' 
pályaudvar! pavilonjaiban. 
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NAPIRENDEN 

a miskolci területi bizottság vezető 
és irányító munkája 

Szabó Antal főtitkárnak a Szovjetunió Kiváló Vasutasa kitüntetést adományozták 

Szakszervezetunk elnöksége 
október 12-én kihelyezett ülést 
tartott Miskolcon, a Vörös
marty Múvelódési Házban. Az 
első napirend keretében a 

l\fAV 1971-75. évre kötött 
Kollektív Szerzödése 197 3. frl 
t,égrehajtásáról szóló prog
t'amját t'itatták meg. Az elnök
ség az előterjesztett ütemter-

vet jóváhagyta. lgy most már 
a vezérigazgatóságra és a szak
szervezet közgazda ági osztá
lyára vár az a feladat, hogy az 
ütemterv programszerű, ösz
szehangolt végrehajtását biz
tosítsák. 

Ezután az elnökség elfogadta 
a forgalmi és kereskedelmi 
szakszolgálatnak a balesetek 

megelőzé ére készített ín• zke
dé:si, tervét, azzal, hoey a ben
ne foglaltakra egy év múlva 
vissza kell térni. 

Az elnökség dE'lutnn a mis
kolci területi bizotts.1g vezető 
és Irányító munkáJ rol ké
szült jelentés megvitatásával 
folytatta munkáját. A napi
rendet megelőzően azonban 
kedves ünnepség zajlott le az -------------,---------------, illésteremben. A Szot,jetunió 

Kezdettől a békéért 
0„ tvenhat évvel ezelőtt, 1917. november 7-én - a világon 

először - olyan országban vette kex.ébe a hatalmat a 
proletarlátu. , ahol külonbö1.ó nemzetek, nemz.eti �ek 

és népcsoportok sokasága élt ketti•s elnyomatásban. A NaíJ11 
Októberi Szocla!l&.a Forradalom győzelme lehetővé tette, ho;:y 
a szovjet népek egység szocialista államban egyesüljenek. E-L 
a tény eleve meghatároLta ennek az államnak az erejét, fejló
désének lehetőségét, azt a képességet, hogy megvédje magát az 
Imperialista agresszióval szemben, majd egy negyedszázaddal 
késöbb a II. világháború vérzlvatarából győztesen kerülhessen 
ki. 

Az o!'dóberl forradalom fényében t,llágosan kirajzolódik 
annak felismerése, h0f11/ a szocializmus és a kommunizmiu 
ep1tésc csalds a munkáshatalom izilárd bdzisán lehetséges. S e 
folyamatoknak a termel'5eszközök társadalmi tulajdonba vétele, 
a " trícwga:zdw szocialista átszervezése, a népga.7.da'lág terv
=ű fejlcszb5se, a népJolét szüntelen novel e. a ku�l!s 
forradalom éppen úgy része, mint a népek. közölt! egyenJogu-

megteremt e. 
A awv,ct d!lam a forNldaknn győzelmének els6 114pjától, 

ri.16 dekrétumainak k6zzétételétól a békéért küzdött. Az, � 
a Szovje unió fennállása óta köve ke:zetesen i;íkraszáll a bé
kéh-t, a kapitalista országokhoz fúzódó kapcsolataiban a békés 
egymás mellett élés elv�k érvényre juttatásáért, 67.ámára 
nem taktika, hanem politikájának osztá.!ytartalrnából fakad. 

A 
Szovjetunió szocialista vllághatalomként Is a tartós 
békéért, a n pek szabadságáért fáradozik. De már me
róben más pozícióból. mint tör)'én�lml útján� kezde-

tén. A kii ncedlk ötét·cs terv végáre peldaul az orsza,g nemze
ti JBvedelme 50 azázalékka1 lesz töb�, mint A�lia._ FranC1a
onzdg. a Német Szövetségi Kdztársasag és Olaszorszag nemze
ti jövedelme eg1,'ilttvf!t•e. 

A II. világháború után az lmperiali6' ha?tlmak kísérlete
ket tettek arra, hogy a maguk hasznára ;ord1tsák � győzelem 
eredm nyelt. Kockára tették a békét, a h1deg'hábo� nyom.asz.. 
tó légkt'>rét erőszakolt e rá az emberiségre. A Szot:Jetunl�. pe
dig - ekkor már a többi szocialista országgal egy1:tt ::- toret
Ienül folytatta békepollttkdját, amriy meghozta íJ11umolcsét. 

A háború utáni els6 évtizedet a két ellentétes kiilpolitikal 
koncepció eróine· heve.-<; harca jellemezte . . Az er6vls�<myok 
azonban rohamosan megvdltoztak a szoctaltimus, a _béke és a 
haladás eről,u,k jat•dra. A srovjet külpolitika �ntó sz�t 
játswtt abban, hogy a világban olyan eröegyeru;uly alak:tlt_ ki, 
amely taktikájuk megváltoz atására késztette az l�pen!lh�ta 
hatalmakat. Az erőpolitika hidegháborús koncepcloJa valsag. 
ba került. A-r. imJ)E'rial!sták fokozatosan b!késebb han�?��t 
kény"telenek megütni bár az úgynevezett fellazítás! politika
jukban Is veszélyes, �ess2'Cmenó célokat követnek. 

Vasutas Szakszerrezetenek ha
zánkban tartózkodó mozgó 
munkavédelmi koc ljának ve
zetője, A. V. Loscsinyin eli -
merő szavak kí éretében ki
tüntetést nyújtott t Szabó 
Antal főtitkárnak. H ngsúlyoz
ta, a Szovjetunio Közlekedés
ügyi Minisztériumának és 
\'a uta Szakszervezetén k ve
zetői nagyra értékelik azt a te
vékenys get, amelyet Szabó 
Antal főtitkár a két ország 
vasutasainak baráti együttmű
ködése érdekében hosszú évek 
óta kifejt. Ezért részére a 
szovjet vasutasok legjobbjait 
megillető „Kit'<iló Vasutas" ki
tüntetést adományozták. 

rllvid ünnepség után z 
lnöks g m gv! a szerv e-

z I káderosztáiy előter
jesztését. Ennél a napirendnél 
jelen volt dr. PáS2tor Pál. a 
miskolci lgazitatósá,: vezetője 
és Toth József, az ZMT veze
tő titkára. A vitában sokan 
mondták el vélem ny0ket -
köztük Tóth József Is -, mint
egy kiegészítve az írásos je
lentést. A hozzászólúsokból ki
csendült, hogy az elnökség bi
zalommal t:an a terület! bi
-zottsdg munkája iránt, • úgy 
itélte meg, ho(l11 a t·eutó és 
irányító munka - mint ahogy 
ez az egyeteme& szakuerz:ezeti 
mozgalomban i& tapuztalható 
- az utóbbi ídóben sokat fej
l6dőtt. Pontosabban szólva, a 
miskolci területi bizottság 
megfelel a vele szemben tá
masztott követelmén ·eknek. S 
ha az ülésen elhangzott jó ta
nácsokat megszívlelik, a fel
tárt hibákat kijavítják, még 
eredményesebben képviselhe
tik a terület vasutasainak ér
dekeit és eredményesebben 
segíthetik elő a felsőbb szak
szervezeti szervek határozatai
nak végrehajtását is. 

A zsüri tagp1 1s játszottak 

Nemzetközi nwdéllvasút-kiállítás 

a Közlekedési Múzeumban 
Negyedszer rendezte meg a 

Magyar •/asútmodellezök és 
Vasútbarátok Orszdgos Egye
sülete a szocialista or zágok 
testvérs, övetségei kózött a ha
gyom:\nyossa vált, évenkénti 
modellversenyt és ki.íllítast, a 
r.emzetkozt versenyek sorában 
immár a huszadikat. 

Az oktobcr 19-i megnyitóra 
sok érdeklődő gyúlt c»sze a 
Közlekedési Múzeumban, ahol 
annak jeléül, hogy •. a nagy 
vasut'' mennyire megbecsüli a 
modellezőket. Rödönyi Károl11. 
a közlekedes- es postaügy, mi
niszter !só helyettese mondott 
megnyito beszedet. Me"ielent 
Urbán Lajos, a MÁV mcgbi
zott vez ri;aznatója, Szabó 
Anlal, a Vasutasok Sznks7er
vczete főtitkára, a vasút szá
mos más vezetője és sok vas
utas i . 

A miniszter első helyet cse 
megm·!tó szavaiban is hang
sulyozta ezt a megbecsülést, 
ameh·et - mint mondta - a 
legteljesebb mértékben meg
érdemelnek a modellezők, mert 
nemes szenvedélyükkel nem
csak h znosan, aktiv pihe
néssel töltik szabad idejüket, 
hanem a vasút sz2retetét ter
jesztik. a műszaki har, omá
n ·ok tiszteletén őrködnek és 
ápe>lják a \"asútl technikát. 

A kiállttás Cs!'hszlorakía, 
Leng11elország, az NDK s Ma
gyarország modellezői vcrse
nyenek anyagát mutatta be. A 
nvolctagú nemzetközi zsúri 1-10 
modellt bírált el. A legtöbbel, 
s:ám szerint 68 darabbal a 
magyar t•ersenyzók t•ettek 
rc&zt a t,erscnyen. A bíráló bi
zotts g 12 első, több má odik, 
hnrmarllk killön díjat ltélt 
oda, jeléul a modellek magn · 
technikai esztétikai színvo
nalának. A verseny7.ók közt a 
tizenév ektól a 93 évesig min
den korosztály képviselve volt. 
A 93 éves Monori Kovács Gyu
la precíz mozdonymodelljén 
kívül ok csodálója volt az 
NDK-bcll Günther Schenke el-

� 

Rlidönyi Károly megnyitja a k.lálli� 

utas fiatalok között is terjed 
a modellezés. Zalai Tibor, a 
budapesti Damjanich utcai 
vasú !gépészeti nakközépiskola 
tanulója például Horváth Jó
zsef vendéglátóipari tanulóval 
együtt szép terepasztalt terve
zett és épített jelzőkkel, vál,
tokkal. közlekedő vonatokkal. 
A kiállitás szenzációja külön
ben a lipcsei Friedrich List 
modellező munkaközösség fél 
termet betöltó terepasztala 
t'olt, amelyet készitói öt ,h-ig 
építettek. 130 méternyi vágány
hálózatába 56 váltót, 22 jelzőt 
helyeztek el, változatos terep
viszonyok között, szellemesen 
ábrázolva minden helyzetet, 
ami a vasúti személyforga_ 
lomban elófordulhat, 14 vonat 
- személy es teher - állandó, 
folyamatos közlekedése köz
ben. 

A kiállitás alkalmával tar
tott sajtótájékoztatón a MA-

(Laczkó Ildikó felvétele) 

VOE vezetői, dr. Károlyi Zsolt 
elnök, Temesi Agoston alelnök 
és Ürögi József főtitkár el
mondták, hogy az el!}'esület
nek, amely tagja a Modell Ei
senbahn Európa-114k (MO
ROPJ, 191 felnött és 150-200 
ifjúsági tagja van. 1954-ben 
alakult és kezdetben az építók 
Rózsa Ferenc Művelódési Há
zának keretében működött, 
majd a Vasutasok Szakszerve
zete vette védőszárnyai alá. 
Késóbb a Közlekedési Múze
umba költözött és ma is a mú
zeum ad neki otthont. A jövő 
év ;anuárjától nag11 fejl6aést 
várnak az e1111esület életében, 
mert ettöl az idóponttól kezd
ve !smtt a Vasutasok Szak
szervezete patronálja a nemes 
hobby múvelóit. A szakszerve
zet támogatásával elsősorban 
a vidéki tagcsoportokat sze
retnék megszervezni, l!}'arapí-
tanL Szá z Ferenc 

södíJas mod lljének, a O mii• --------------------------
ltmé nyomtávú vá ánym 
�r finommava k m z 
hasonlatos piciny mozdonynak, 
amelynek miniatűr mér tei el
lenére minden lenyege, al
katrésze moz ott, még homok
ládajánnk 3 3 milhméteres te
teje I felnvitható volt Mint 
dr. Kdrolvl Zsolt, a z ilrl tait
ja elmondta, egy óráig ját
szottak , ele. amíg lezsürizték. 
DíJat érdem lt ki mozdonymo
delljével Dékei József nyuj!al
mazott vasutas és két fia: Gé
za é Vilmos, akik valóságos 
modellező dinasz.tia tagjaiként 
kollektívan hódolnak hobby
juknak. Sokan gratuláltak a 
paksi 90 é\·es SomO!}yi Géza 
nyugalmazott mozdonyvezető
nek is, szén mozdonvmodell
iéhe7.. A lciállítás egyik rend
kívül értékes darabja Vis
sy Péternek, a nemze'közi!eg 
eli mert magyar modellezönek 
F.ibel-rendszerú. 1 :50 méret
arányú mozdonymodellje. A 
pogg11iszkocsiral egybeépített 
gép, az úgynet·ezett poggyász
mozdony, amelynek eredetijé
böl annak idején mindössze 
hí>t futott a MAV, illeti-e 
GYSEV tonalaln. 

On·endetes jelenség ént fl
gyelhettuk meg, hogy a vas-

A SZE, 'TESI TAVKÖZLÓ ZAKASZIJN 

A fejlődő technika az embert szolgálja 
A MA V Szentesen mdk6dő 

IV. számú távközló szakasza 
bizto. ítja a hozzá tartozó te
rületen a zavartalan összeköt
tetést a forgalmi, vontatási és 
egyéb szolgálati ágak munka
helyei között. 

A fejlődő technikai színvo
nal minden vonatkozásban az 
embert szolgálja. A szakasz 
dolgozóinak könnyebb lett a 
munkája. Néhány évvel ez

előtt korszerú új épületben ;e
lentós beruházással öltözőket 
és mosdót létesítettek, ami 
magasszintú szociális ellátott
ságot jelent. A modern beren
dezésekkel lényegében meg
szűnt a telefonközpont keze
lóinek idegölő kézi kapcsolá
sa. A tágas, világos helyisé
gekben valóban második ott
honná vált a munkahely. 

A távközló szakaszon jelen
leg mindössze kilencen dol
goznak. A korszerú technika 
mellett csak ennyi létszámra 
van szükség. Ez a munkahelyi 

kollektlva egyben szocialista 
brigád is. 1965-ben alakultak 
és szép eredményeket értek eL 
A transzformátor magyar fel
találójának, Bláthy Ottónak a 
nevét vették fel. 

Gyermekkorunkban csodá• 
lattal tekintettünk a vasúti 
morse távírókra. A forgalmi 
szolgálat kezdő dolgozóinak 
először a távíró jelekkel kel
lett megismerkednlök és az 
egyik alapvizsga a távirász
vizsga volt. A jó öreg munka
eszközöket a mai fiatalok már 
alig Ismerik. A kiszolgált hír
közlési berendezések múzeu
mokba kerültek, s helyüket a 
korszerű nagy teljesitménl/Ú 
távgép!rók foglalták el. Ezek a 
készülékek telefonhívásra lép
nek üzembe. A táviratokat és 
távmondatokat a vétellel egy
ldóben tárolni is lehet. A 
lyukszalagon tárolt leadott 
szöveg bármikor visszaolvas
ható és sokszorosítható. 

A modern berendezések kö
zé tartozik a hálózati stabili----------------------------------------1 zátor, amely az áram feszült-A 

Sz,ovje\Unló külpolitikájának és a szocialista világrend
szer országai együttműködésének legfo�tosabb e�mé
nye az, hogy az Imperialisták ellenseges akc1ó1k:kal 

·eUen szocialista ország államrendjét sem tudták aláásni. E 
kapcsolatok a további kiteljesedés jegyében alakulnak, s ez po
litilcal síkon a kontaktu�k elmélyülésé�n. a ookoldalú és �a
kori tanácskozásokban és konzultációkban, a problémák ószin. 
te feltárásában. a kölcsön· tisztelet, egyenjogúság és külcsö
nös segélynvújtás elvének a!ka!ma-zásában realizálódnak. Gaz
dasági téren az árucsere..forgalom állandó emelkedésében, �ul
turálls téren az egyilttmúködés színvonalának és méreteinek 

A műszaki könyvnapok alkalmából : 
Szállítási rekord 

Recsk-Parád állomáson 

ségét tartja kellő szinten. Ha 
valami okból kimarad a háló
zati áramszolgáltatás, akkor 
sincs fennakadás, mert azon
nal belép a szakasz nagy tel
jesítményű agregátora és biz
tosítja a zavartalan ÜZP.melést. 
- Nehéz fizikai munkától 
mente�ít az automatizált ak
kumulátortöltő. növekedésében Jut kifejezésre. . . Intemac!onallzmusáb61 fakadóan a 111JOVjet külpolitika 

"IG'ik lényegbevágó jellemvonása a gyarmati rendszer marad
ványai és az újra gyarmatosítás minden válfaja ellen harcoló 
népekkel. morz.galmakkal és a függetlenné vált nemzeti demok
ratlku9 országokkal való harci szövetség. Minden tóle telhetót 
megad az ázsiai, afrikai és latin-amerikai nf!peknek, s bdTTRP.
�k ország, amikor IJsszeiltközésbe kerül az állig felfe(TI/Ver
u« lmperlallst6kkal, érezheti a hatalmas szovjet állam haté
kony támogatását. A Smvjetun!ónak döntő szerepe volt annak 
a folyamatnak a kibontakoztatásában, amelynek eredménye
képpen 70 volt gyarmati orszá.g nyerte el állami filggeUenségét. 

B :izánk népaauJaságát ezemyt flZá1 köti össze a Szovjet
unióval. ivről évre bövül a magyar-srovjet együttmG. 
kl\dés - a politikai kapc90latok mellett - a szocialista 

Integráció újabb és ójabb lehetőségeinek feltárása alapján. A 
SzO'tljetunlóval és a többi szocialista országgal klJzösek esz• 
méink, érdekeink és céljaink. EzC!knek az országoknak az ered
ményeit magunkénnk Is vallhatjuk. 

A Nlll!V Októberi Szocialista Forradalom 56. évfordulóján 
l:&7.ön 10k a Szovjetunió népeit. a STiOClallsta tábor leighatal
,nasabb államát, a vllágbl!ke támaszát; 

Könyvkiállítás és vásár 

a budapesti 

igazgatóságon 

Október 25-27-én rendezte 
meg a Közlekedéstudományi 
Egyesület budapeEti vasútlgaz
ga tóságl területi s..ervezete és 
az Igazgatóság mGszakl könyv
tára a mGszaki és közgazda
sági könyvek ldállftását. 

A m11szakl könyvnapak al
kalmából rendezett esemény 
megnyitóján dr. Telek János, 
az igazgatóság helyettes veze
tője tartott ilnnepl beszédet. 
Elmondta. hogy a hagyomá
nyos könyvbemutatóra az lgaz
gat6'!á.gon ez atkalommaJ ép
pell tlzenkettedszer került sor, 

s az idén is mintegy 50 újon
fl4n megjelent mi!szaki és 
közgazdasági könyvvel ismeT
kedhctnek meg e látogatók. 

A kiállított könyvekböl Igen 
sokat a helysz!nen vásároltak 
meg a vasutasok. A legna
gyobb érdeklődést keltett mű
vek közé tartozik a vasúti 
automatikával foglalko7,ó Fe

;ezetek a szabályoziistechniká
ból crma könyv, amelynek 
Csáki Ferenc a 5zer7JiJe, to
vábbá Palotás László Vasbeton
elmélet c. kötete és Katona Já
n011 Vlkendhá.: című munkája. 

Nemcsak a vasút, hanem az 
állomások I sorra döntik meg 
korábbi szállitá i rekordjaikat. 
Recsk-Pardd állomás dolgozói 
is ebben az évben - kilenc 
hónap alatt - 89 OOO tonnával 
több árut szállítottak, mint 
1972 hasonló Időszakában. Tel
jesítményükkel tehát már 
megközelítették a múlt évben 
elért 348 OOO tonnás rekordot. 

Ficsor Mihdly állomásfőnök 
tájékoztat sa szerint 1970-ben 
200 OOO tonna árut továbbított 
a vasút Recsk-Parádról. A 
következő év három.negyed ré
szében 223 OOO tonna vo]Jt az 
elfuvarozott mennyiség, tavaly 
pedig kilenc hónap alatt 
311 673 tonna áru hagyta el az 
állomás területét. 

A kiváló szállitási eredmé
nyek elérésében nagy érdeme
ket szerzett a Táncsics szocia
lista brigád. amelvbe az állo
más dolgO?óinak körülbelül a 
fele tartozik. 

04 11-11. Tárcsázom a szá. 
mot. Néhány másodperc, hal
latszik a hívó hang és már 
mondja is a gépies monoton 
beszélő másodpercenként a 
pontos időt. Ezen a számon a 
MA V automata időjelzése je
lentkezik Miskolcról. A fél• 
perces művelet, amely Szen
test és az ország 1'alamennvt 
részét. Miskolccal összeköti, 
ma mát" természetes, s nem is 
gondolunk a technika fejlődé
sének az útjára, amelyen 
Idáig eljutottunk. 

A technika a távközlési sza
kaszon is az embert szolgálja, 
de az ember tudása nélkül a 
legmodernebb gépek Is CSU• 
pán élettelen, holt eszközak 
lennének. (Fopa) 
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SZOCIALISTA MÓDON . . .  Felkészülés, 
felkészültség 

Villamosmozdony-szerelők 
gyümölcsöző kapcsolata 

A józsefvárosi pályafenn-
tartási főnökségnél sikeresen 
zárult az 1073-74. évi politi
kai oktatás előkészítése. A 
s:zakl:.-zervezeti bi"ZOttság külö
nösen nagy figyelmet fordí
tott a propagandisták kivá
lasztására. 

HA N E M L E N N E  . . .  

Ha nem lenne célod, küzdelmed, 
'gyenge lennél a bátorságban. 
Ha nem lenne hited, elvesznél 
a kínt és halált hozó lázban. 

Egy nagyszabású vetélkedő előzményeiről uz É!zakiban 
A régi, jó tudású, kellő ta

pasztalatokkal rendellrezö 
előadók gárdája ismét bővült 
olyan, kiválóan képzett pro
pagandistákkal, mint például 
GyörCY Jóuef, aki smkvonali 
munkája mellett hét eszten
dőn át tanult a marxista-le
ninista egyetemen, illetve an
nak szakooítóján. s mom tu
dása javát szeretné átadni a 
gondjaira bízott sremi.náriu
mi csoport tagjainak. 

Ha nem lenne oly föld sehol sem, 
mely tzmaidnak friss erőt ad, 
mint Anteusznak a küzdelemben, 
kiálthatnál a csillagoknak. A selejtezők befejeződtek, vetélkedésre készek a válogatott csapatok, s miként az űr

�ajó� .. !elbocsátásakor, meg-1,ezdodott a visszaszámlálás · még öt_ nap, még négy nap; még barom . . .  A Nagy Októ
�er-i Szocialista Forradalom cvfordulója és Budapest centenáriuma tiszteletére november harmadikán kerül sor a -
nem túlzás a jelző - nagy
szabásµ vetélkedőre, amelynek színhelye az 1!:szaki járműja
vító megújuló félben levő és 
már sok emlékezetes esemény
nek otthont adó Törelcvés Mií.
velődési Központja. 

Legfóbb szempont: 
a közösség érdeke 

E rövid bevezető után a tör
téntek lényegéről ; az 1!:szaki 
Járműjavító üzem X. villa
mosmozdony és fődarabja vitó 
részlege a múlt években olyan 
szocialista szerződéseket kötött 
partnereivel, amelyek - Si
mányi Miklós üzemveze
tő szavait idézem - az egykor 
egymásra acsarkodó szomszé
dokat egymást segítő jóbará
tokká tette. Ma Nyiregyházá
tól Győrig a legfontosabb 
szempont :  m.i a vasút egészé
nek, az utasoknak és a szállít
tatóknak a közös érdeke? 

- A hatvanas évek végefelé 
még áldatlan állapotok voltak 
- emlékezik a konfliktusokat 
bőven szolgáltató múltra az 
üzemvezető. Mi, moz
donyjavítók azt mondtuk: a 
vontatási főnökségeken nem 
kezelik szakszerűen a mozdo
nyokat. A főnökségeken vi
szont azt hangoztatták: mi 
nem dolgozunk elég szaksze
rűen, illetve lassan és a határ
időket rendszeresen túllépve 
jat:ítjuk meg a mozdonyokat. 
Több volt a kritika, mint az 
elismerés, kölcsönösen vádas
kodtunk, napirenden voltak a 
súrlódások, és a meg nem ér
tés valóban visszahatott; a 
munkára. Olyannyira hiány
zott az emberi kapcsolat, hogy 
az ügyintézés teljesen merev
vé, hivataloskodóvá, egyértel
műen bürokratikussá vált. Le
velek jöttek-mentek, a legap
róbb ügyet sem lehetett telefo
non elintézni. Ne keressünk 
bGnbakot: ebben valameny
nyien hibásak voUunk. 

A mozdonyszerelde korábbi 
vezetőjének, a ma is az :t:sza
kiban dolgozó Rátkai József
nek az érdeme, hogy megfo
galmazódott : el kell mozdulni 
a holtpontról. Keressük fel a 
vontatási főnökségeket - hang
zott a felhívás -, ismerjük 
meg az ottani vasutasokat, 
gondjaikat, örömeiket, és a he
lyí műszaki lehetőségeket. De
rítsük kí : segíthetünk-e egy
másnak, miként találhatjuk 
meg a közös nyelvet! 

Látogatás Szabolcsban 

Akkoriban víllamosították a 
záhonyi vonalat, így először -
1 969-ben - a nyíregyházi von
tatásj főnökséget látogatták 
meg. A szabolcsiak őszinte 
örömmel, megértéssel és nagy
nagy szeretettel fogadták a 
pestieket: 1970-ben már meg is 
kötötték az első együttműkö
dési szerződést. 

- Nyíregyházán még ma is 
azt tartják - mondja Kapi
tány István, a műhelybizottság 
elnöke, az egyik fődarabjavító 
részleg főművezetője -, hogy 
csak mi segítettük őket, s ezt 
nem tudták víszonozni. Ez 
nem !gy van ! Miként segítenek 
a szabolcsiak? Például : mi 
csak az alkatrészt adiuk, s ők, 
miután megbeszéltük, hogyan 
kell azt a helyére illeszteni, 
maguk szerelik be. Régen 
szinte bármi hiba támadt, Bu
dapestre küldték a mozdonyt. 
Aligha kell bizonygatni : ily 
módon nemcsak a mi mun
kánk csökkent, de a járművek 
kihasználtsága ls nőtt, keve
sebb az állásidő, S mert mi is 
pontosabbak vagyunk, min
denkor határidőre küldik a ja
vítást igénylő mozdonyt. 
Előny még, hogy segítik az 
újítómozgalmunkat: helyi ta-

pasztalataikat nem egyszer te- tovább: az idén már nemcsak 
lefonon közlik velünk . . .  a X. osztály, illetve üzemrész 

Szikinger János, a x. osz- szerződött a vontatási főnök-
tály párttitkára ; séggel, hanem olyan közös 

szerződést is kötöttek, amely a - A szerz5dés nemcsak főnökségek egymásközti szakmai felad.atokat tartalmaz, • • é · d ki (A egyebek között részt veszünk a együttmuködes re terJe 
debreceniek például ennek hapártalapszervezetek gyűlésein, tására létesítenek brigádok 

a beszámoló taggyűléseken. Ez közötti kapcsolatokat a szomkorántsem formaság, hanem Jó szédos nyíregyháziakkal!) lehetőség arra, hogy még ín- _ Vitathatatlan, hogy a kölkább megismerjük a helyi csönös együttműködés a MAV problémákat, az ottani villa- egész munkáját segíti - summosszerelők. lakatosok és a mázza Bartucz József alapszer-mozdonyvezetők ötleteit. vezeti KISZ-titkár, a villamosRendkívül örültünk, amikor a próbaterem vezetője. - s hoz
nyíregyháziak legelső kiegészl- zátehetem, liogy ennek gazda
tő javaslata a szerződésterve;- sági haszna szinte kiszámíthazetünkhöz az volt: tegyük le- tatlan! 

Rapi József 

Ha nem lenne utad jelzője 
csillagfény és bércek árnya, 
zárt kapuk elől hová ;jutnál 
a lélektelen éjszakában? 

Ha nem lenne új ég, virradat, 
ha nem lenne hited - egyetlen -, 
kiálthatnál a jeges "Éghez, 
gyenge lennél a küzdelemben. 

Fazekas Lajos 

Ötven év a vasút szolgálatában 
hetővé, hogy villamosmoz- Ami pedig a november 3-i dony-szerelőik tapasztalatcse- szellemi vetélkedőt illeti, ez rére jöhessenek az tszakiba. azért is érdekes, mert épp a Fél évszázad a történelem- zony, n.em ment valami jól a kiti..ntetést, egyszer a „Kiváló 
Nos, a tapasztalatcsere nem közelmúltban került napirend- ben is nagy idó - hát még sorunk. 1927-ben a székesfe- újitó" címet - több hasznos, 
szokványos gyárlátogatás volt. re a vasutas szocialista brigá- egy ember életében. Idős Tor- h.érvári mozdonyjavítóban sza- fontos újítási javaslatot nyúj
Az érdeklődők két hetet töl- dok szellemi vetélkedőjének ma Jenő, a Józsefvárosi Pálya- badu!tam fel, mint géplakatos, tott be -, aztán megkapta a 
töttek Budapesten, s eközben szervezése és lebonyolítása. Jó fenntartási Főnökség pálya- de utána három évig mégis- .,Kiváló vasutas" kitüntetést, s 
naponta háromórás elméleti példa lehet mások számára Is mestere épp ötven esztendeje csak pályamunkás lettem: nem végül a Munka Érdemrend 
előadást is tartottak számukra a „Töri"-ben sorra kerülő �lgálja a ,·as

h
utat. Es öt éve tudtak foglalkoztatni bennün- bronz fokozatát. 

a szakembereink. Emellett agytorna, amelynek kérdései r annak is, ogy nyugdíjba Most, az ötvenéves jubileum 
dolgoztak is, körbejárták a között szakmai, munkásmoz- ment. 1968. október 30-tól ket • • • Utána Fonyódon let- alkalmából a fónökség 300 fo
munkacsoportokat, a brigádo- galmi-politlkai, irodalmi, film- nyugdíjasként dolgoz.ik. Nem- tem pályamester, onnan bevit- rintos pénzjutalommal lepte 
kat, s a szakmai ismeretek új művészet!, munkajogi, a sport- rég töltötte be 66. életévét. tek a kanil'lSal központi sza- meg, aztán egy üveg tokaji 
emberi kapcsolatokkal gazda- tal és a munkaverseny-mozga- Haja, dús baju.<;za ezüstösen kaszra. Ott éltem át a felsza- aswval és apróbb ajándékak
godtak. A két hét elteltével l�l kapcsolatos témák Is csillog, de kék szemében ott badulást is. Már akkor, 1945- kal. 
újabb nyíregyházi csoport ér- szerepelnek. A résztvevők: az bujkál-ragyog valami huncut- ben beléptem a pártba, azóta - Nagyon ió főnökeim 1,an
kezett, újabb két hétre. 1!:szakí x. osztályának és a vele kodó fény, a derű. is tagja vagyok. 1 947_ben szol- nak - mondja -, úgy látom, 

szerződést kötött vonmtási fő- - Ahogy számítom, korán g;álati érdekból !dehelyeztek szeretnek, becsülnek enaem. 
Szolnok, Győr, Fehérvár nökségeknek szocialista brl- kezdte a munkát. Hogyan volt Józsefvárosba, azóta itt dolgo- Most 21. ét.·e 

h
do

l
lgozom

..., 
már 

gádtagokból verbuválódott csa- ugyanazon a e yen. .e,vente 
Az eseménynaptár munka- patai. ez? rom. 840 órát teljesítek . . .  Vagy egy 

idő után sem maradt tartal- Ki lesz a nyertes? - Amikor a négy polgárit Tekintete elréved, homlokán kicsit többet. 
matlan : a járműjavító üzem Frázisnak tűnik, mégis igaz : elvégeztem, a bizonyítványosz- összefutnak a baTázdák. Ha - Hogy értsem ezt? 
római-parti üdülőtelepén el- a helyes válaszok, a !elké- tás után rögtön munkába áll- számbavesszük kitüntetéseit, - Nézze, itt vannak a raj-
szállásolt mintegy 22 nyiregy- szülés során szerzett szakmai- tam. De már előtte is dolgoz- úgy vélhetjük, túlzottan is zok most is az aktatáskában, 
házi vasutasnak kulturális- és politikai ismeretek elsajátítása tam nyaranta, mint fűtisztító szerény, minden mozdulatában, vi.szem haza, dolgozgatok raj-
sport-programokat is rendez- révén _ a t.-.asút. gyerek. Nagyk.anizsán laktunk, minden mondatában. Három- tuk otthon is. Van egy szolgá-
tek, Volt futballmeccs, a sza- Fo-ldes Tamás lati lakásunk Rákoson, a pá-
bad szombatos hétvégén pedig édesapám pincér volt, s bi- szor kapott „Kiváló dolgozó" \yaudvaron, egy kis kertecské-
olyan kétnapos műsort szer- ,------------------------------------------I vel. Ha az idő engedi, ott bo-
kesztettek - a szakszervezeti garáswk a kertben, kertészke-
bizottság biztosított autóbuszt, 

M k fi h , l , l 
dek, este meg ezekkel foglal-

idegenvezetőt hozzá -, ame- e,ncsa e e-,edYs,_.,,,ta na kozom. Moziba, színházba nem 
lyen a vendégek megismerhet- • -•� N • • • nagyon járunk, a televíziót 
ték Budapest nevezetességeit, nem bírom sokáig végignézni 
az Ifjúsági Parkban ebédel- Tal ' lk , d' "  kk I y '('  F - 'I k I , éh - úgy értem, hogy egész este 
tek, s az esti szórakozás sem a -ozas nyug IJaSo ·a a asu 1 ooszta Y n tu.rterm en elötte ülni -, legfeljebb, ha 
maradt el. A nyírségiek még Az idén ismét száz id"- ·t 1h t' t'"bb k kö ár egy rendes komára akadok, el-
ma is emlegetik e feledhetet- "" po o a Ja o e ·zött m ne érjék csalódások a munká- sakkozgatunk. !gy mennek a 
len napokat, akárcsak a X. vasutast hívott meg a Vasúti csak azért sem, mert egy ilyen ban megfáradt embereket, in- napok. Tétlenül lenni nem bí
osztály dolgozói a viszonzást : Főosztály szakszervezeti bi- találkozón nem vehet részt kább derű, fény ragyogja be rok . . .  Az kéne, hogy a !iata
Nyíregyházán családoknál he- zottsága az évről évre Immár valamennyi nyugdíjas. Vagy életüket. Ha lehet, menjenek lok is lássák : érdenles ipar
lyezték el őket, 8 hogy milyen hagyományosan megrendezett azért, mert szűk a hely - a ők is üdülnl, ha sérelmük tá- kodni, csak úgy érdemes élni. 
volt a családi ebéd meg a va- nyugdíjastalálkozóra. Vasúti Főosztály kultúrter- mad, legyenek orvoslói, ha Engem bosszant, ha látom azt 
csora, arról a híres gasztro- A rövid hir mögött tulaj- méhen is legfeljebb százan örömre, ünneplésre van ok, a csavargást, fegyelmezetlensé
nóm, Lucullus is csak felsöfo- donképpen nincs semmi szen- ülhetnek a terített asztalokhoz akkor örüljenek, ünnepeljenek get, amit egyik-másik fiatal 
kon regélhetne. záció, hiszen a nyugdijasta- -, vagy azért, mert sokan be- a nyugdíjban levő egykori művel. A régi időkben már el-

Am Lucullus _ ha már reá 
lálkozók ma már szinte min- tegségük, esetleg más ok miat- munkatársak is. bocsátották volna őket, de 

hivatkoztam _ elsődlegesen 
dennaposak a vasútnál, az or- ti távollétük következtében Ebben a törekvésben segíti most nem hajt senkit az éh

hadvezé
r volt, a vi

l
lamosrnoz-

szág legnagyobb vállalatánál. nem tehetnek eleget a meghí- a szakszervezeti aktivistákat a ség, a kenyér, mint valami-
dony-javítók viszont a békes- Mégis érdemes egy-egy pilla- vásnak. párt- és a KISZ-szervezet, se- kor. 
ség, az együttműködés érde- natra megállni, elgondolkozni A szóban forgó találkozó gítenek a gazdasági vezetök és Torma Jenő közmegbecsülés-
kében utazták keresztül-kasul az ilyen hírek hallatán. azonban azzal adott okot a a szocialista brigádok. Nem nek és nagy szeretetnek ör-
az országot. Nyíregyháza Jó érzés ugyania tudni, ta- bővebb méltatásra, hogy a egyedüli jelenség, hogy pél- vend munkak1rsai körében. A 
ugyanis csak a kezdet volt. pasztalni, hogy a fiatalabb ge- Vasúti Főosztályon - akár- dául a Házkezelési Fónökség fia szintén pályamester a jó
Rövidesen a szolnoki vontatá- nerácló tagjai - akik átvet- csak több más szolgálati he- egyik szocialista brigádja több- zsefvárosi főnökségnél, menye 
si főnökség következett, majd ték a már nyugdíjban levők lyen - nem ez az egyedüli ször elmegy kitakarítani egy 86 ugyanott dolgozik a munka
Győr, azután a csupán Diesel- örökségét, a tőlük ránk ha- módja a nyugdíjasokkal való éves özvegyi nyugdíjas Jaká- ügyi osztályon, a lánya a Jó
mozdonyokkal rendelkező gyott vasutat - nem felejtik foglalkozásnak. sát, mint ahogy az is megszo- 7.,;efvárosi pályaudvaron bér
Székesfehérvár, az i<len pedig az idősebbek érdemeit, azt A gondoskodást ennél a kott már, hogy az osztálybi- számfejtó, a veje pedig térfő-
a debreceni vontatás, vala- a sok-sok áldozatot, amit két szakszervezeti bizottságnál zottságok vagy az szb kép- nök. Igazi vasutas család. 
niint a Budapest Keleti Vil- világháború között és után már a nyugdíjazás előtti idő- viseletében a tényleges dol- ötven év munkában szép 
lamoovontatási Főnökség. hoztak, megteremtve végül is szakban érezheti az !dős do!- gozók a nyugdíjasokat év idő, de a hatvan még szebb. 

a korszerűsödés alapjait, illet- gozó. Erről most csak annyit, közben felkeresik, megtuda- Torma bácsi dolgozik tovább, 
és
- F'7hérvári 

Du
kez.dern

A
én

la
-y_e- ve feltételeit. hogy itt igen eredményesen - kolva, hogy miben várnak tá- úgy, ahogy megszokta

, szeré--z - Jegyzem csay 10s ks n,·en, szorgalmasan, megb1"zha-
diszpécser szavait -, hogy Az október 17-én lezajlott a vasutassza zervezet köz- maszt, gondoskodást. tóan, pe'ldaadóan. Szerkesztő-
előre jelz.ik a várható hibákat, találkozón amelyen részt ponti vezetőségének határoza- Mindezzel együtt értékeljük sé

�
ünk ehhez t<>v.ábbi i·ó egész

és pontos hibajegyzékkel ín- vett Urbdn Lajos, a MAV ta alapján - működik a nyug- nagyra a nyugdíjastalálkozó- sé;et, minden J
·
ót kí

ván. 
dítják útnak a mozdonyokat. megbízott vezérigazgatója, dr. díjelókészítő albizottság. A kat, az évente ismétlődő, ha- P. J. 
Igazán a mozdonyvezető is- Pethes Imre, a Vasúti Főosz- harminc alapszervezetben 650 sonló rendezvényeket. 
meri masinája sajátosságait, s tály pártbizottságának titkára, aktivista gondjává vált, hogy 
számunkra nagy elöny, ha er- Tóth Györgyné dr. szakszer
ről tájékozódhatunk. Mezei vezetünk alelnöke, a tőosz
István, a székesfehérvári von- tály szakszervezeti bizottságá, 
tatási főnökség vezetője hono- nak titkára - nagyon szépen 
sította meg azt a „diagnoszti- beszélt minderről dr. Nánási 
zá,lási módszert", amely lehe- Lórántné, a több mint 2300 
tővé teszi, hogy mire a moz- tagot számláló harminc alap
dony hozzánk érkezik, előké- szervezet szakszervezeti bizott
szíthetjük a föjavltáshoz szük- sága nevében, ismét köszöne
séges alkatrészeket, f6darabo- tet mondva a nyugdíjasok sok 
kat. Ez főleg a futójavítások- éves, vagy több évtizedes 
nál és a fődarabcseréknél je- helytállásáért. A találkozó fé
lentős ! . . . A fehérváriakkal nyét, hangulatát növelte Boj
kötött szoros barátságunkat tor Imre és Urbán Katalin 
jelzi : mi is ott voltunk a vá- magyarnóta-énekesek műsora, 
ros ezredik születésnapjának amelyhez Suha Balogh Pál és 
ünnepségein, továbbá, hogy az népi zenekara szolgáltatta a 

K. J. 

ottani Dinamó-brtgád külön muzsikát. 
szerződést javasolt a ml Bánki Am. ha már számot adunk 
Donát brigádunkkal. Fehérvár erről az eseményről, akkor azt számára tartalék dinamót ké- is el kell mondanunk, hogy szítettünk terven felül, s eh- egy-egy ilyen találkozó létrehez hasonlóan, társadalmi hozása, megszervezése - bármunkában javítottuk meg a milyen körültekintő és aprólényíregyháziak egyik balesetes kos munkával történik _ nem mozdonyát • • •  minden. Vagyis : nem pótolhat

Vetélkedö a Töriben 

S hogy egy kiváló kezdemé
nyezés miként terebélyesedik 

ja azt a sok-sok gondosko
dást, törődést, amit a nyugdí
jasok érdekében mindenütt, 
minden vonatkozásban es 
szüntelenül folytatni kell. Nem 

A nyugdíjasta.lálkozó részvevói - köztük Ur bán Lajos a. MAV megbízott vezérigazgatója 
dr, Peth� Imre a _Vasúti -'!:óos�y pártbizott �á.n:Lk tit:4<�ra és Tóth Györgyné dr., szak� s�rvezetunk alelnoke, a főosztály sza.kszerve zeh b,z�tságanak titkára - a műsort hallgat
ják (Laczkó Jldikó felvétele) 
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Komárom minta határállomás lesz 
A FELThELEK MEGTEREMTÉSE 

NEMCSAK A KOMÁROMI VASUTASOKON MÚLIK 

Eomárom rendező pályaud
nron új szociális helyiséget 
vettek birtokukba a dolgozók 
október elsején. Eddig: ahánt1 
bódé "olt a "4gán11ok között, 
Gt1t1vf hel11en mosakodtak mun
kájuk végeztével - eg11-egy 
b<idoglavórban. Most korsze
r,len felszerelt, 250 személyes 
öltöző, mosdó áll rendelkezé
trilkre a központi fűtéssel, hi
deg-meleg vízzel, tálalóval, ét
teremmel ellátott épületben. 

- Még 200 litere, hútőszek
rint,t i3 kaptunk - újságolja 
Hömastrei Ferenc főfelügyelő, 
állomásfőnök-helvettes. - S 
elmondhatom még, hogy a X. 
6rhel11 tolatószemélyzetének 
szociális hel11ísége Is épül. A 
falak múr állnak, s ha min
den jól m"i(Y, év végére az is 
elkészül. Ezenkívül központi 
szociális épületet is kapnak a 
komáromi vasutasok, ahol az 
üzemi konyha sem hiányzik 
majd. A tervek elkészültek, 
csak éppen kivitelező nincs 
még . . .  Mindez hozzátartozik 
annak az elképzelésnek a meg
,·alósitásához, hogy Komáro,n 
a jövő évtől kezdve minta ha
tárállomá� legyen . . •  

Növekvó határforgalom 

A vasút felső t:ezetésének 
megítélése szerint eddig is Ko
maromban ment legjobban a 
határforgalmi munka. A MA V 
és a CSD vasutasai, illetve a 
velük ei;:yüttmúködő határőri
zeti szen·ek olyan jól, össze
hangol tan végzik a szolgálatu
kat, hogy tőlük ebben a vo
natkozasban e akugyan tanul
ni lehet. A minta határállo
mássá való előléptetést egyéb
k<Sr.t megtisdeltetésnek tekin
t:k a komáMmiak, s a felké
szülés jegyében tartották a cso
mópontho1: tartozó szolgálati 
ágak vezetői a legutóbbi mű
szaki konferenciát, majd pe
dig a doli;lozók a termelési ta
nácskozást. 

A tanácsko?.ásokon, persze, 
mindenekelőtt a napi gondok, 
tennlftlók kerültek szóba. k0-
161\&I tekintettel a küszöbön
álló télre. 

- Most még kedvező az 
Időjárás, mégsem kclnnyú ma
radéktalanul eleget tenni a 
vasúttal szemben támasztott 
követelményeknek - halljuk 
az áflomá dolgozóitól. 

tabb vasutasok egyike. NinCtl 
olyan beosztás, amelyben több 
évtizedes pályafutása során ne 
szerzett volna gyakorlatot. 
Szakmai tudása, helyismerete 
alapján valóságos szaktekin
tély. Kár, hogy jövőre már 
nyugdíjba megy . . .  

Sajnos, két éven belül töb
ben is elérik a nyugdíjkorha
tárt. Közéjük tartozik az állo
másfőnök, Szabó Benő főta
nácsos Is, aki csak ez év feb
ruárjában vette át az állomás 
vezetését. Igen nagy érdeme, 
hogy a párt- és a szakszerve
zeti bizottság támogatásával 
ljJ lendületet tudott adni az itt 
i:>,) ó munk:\ni-k. A vezetők
től hallott v�lemények a jö
vőre vowatkozóar. is elos7lat
nak minden kétsé„et ; - Ha 
Komáromból hamc.ro.san min• 
ta határállomá.� lesz, az is ma
rad hosszú éi·eken keresztül. .. 

A bizakodás alapjául szol
gál többek közölt, hogy a ve
zetői utánpótlás biztosítottnak 
Játszik. A vezetőségben talál
ható olyan fiatalabb vasutas 
is, mint Varsányi József in
téző - szintén állomá főnök• 
helyettesi beoszt2sban -, vagy 
Varga Kálmán Intézi\. a leg
jobb eredlól1ényeket elérő túr
rendelkező forgalmi szolgálat
tevője. -es folytathatnánk a 
sort Szücs Józseffel, a másik 
kiválóan doli,:ozó brigf.d veze
tőjével és másnkkal. A kere<
kedelmi szolgálatnál Mol,.,ár 
Andor, a MAV-Tran z ,·ezető
ie a „mindentudó", aki igen 
szoros kapc olatot alakított ki 
a C D dolgozóival, s az elv
társi együttműkl:ldés révén si
keresen megoldott még bár
milyen vitás kérdést. 

- Ha már a dicséretnél tar
tunk - szól közbe Hömöstrei 
Ferenc -, elsősorban az állo
más kocsirendezői, �•áltóke
zelói, saruállltól azok, akik 
feltétlenül rászolgálnak az el
ismerésre. Náluk ugyanl$ mint
egv 30 fős a létszámhiány, 
mégis napról napra elvégzik a 
rt', juk háruló munkát. Erófe
szlté ük, áldozatos helytállá
suk nagyban hozuíjárult ah
hoz, hogv eddig teljesítettük, 
Illetve túlteljesftettük az ó zi 
forgalmi célkilúzést. Röviden 
ez azt je,entl, hc, ,. n terve-

zetthez képest csökkentettük a 
koc sitartózkocif.s1 itlot, kedv�
zöen alakítottuk a feldolgo
zott kocslmennyiségen alapuló 
,.ki-befutási" mutatót, és pon
tosan közlekedtettük az alap
rendeletben meghatározott vo
natokat. Az ősz első hónapjá
ban ezért 33 OOO forint pré
mium került szétosztásra . . .  

Más állomások is 
segítsenek! 

A komáromiak tehát thz
tességgel dolgoznak. Szüksé
ges azonban, hogy munkáju
kat - a határforgalom o:ök
kenómentes !ebonyolít:\sát -
más állomások r,e nehezHsék. 
Vonatkozik ez elsősorban az 
OPW-kocsi!-: orszagok közötti 
kiegyenlítésével kapcsolatos 
feladatokra. 

- Amúgy i� szükös létszá
munkat gyakran túi .igosan le
köti a k1Rg11enl!lé:.re Komá
romba killdött 0PV.' -k,Jesik ta
karitása. illetve a csn áltnl 
risszautasito" takarltatlon, 
üres kocsik kisorozása 
hangzik a jogos panasz. -
Nem túlzás, hogy a Dunántúl 
szemetjét itt ürítjük ki. Meny
nyh•el eg11szerúbb t·ol11a P.Ze
ket a kocsikat ott k"söpórni, 
ahol utoljára kiraktak belőlük 
az árut. 

Jellemző a mulasztásokra, 
hogv � urcs OPW-,zerel
vényból éppen egy 100-120 
tengelyes von!ltra való kocsit 
uta. ítnnak vi s7.a a szom zé
dos vasút koc ivizsgálói. l\Iert 
nem tehetnek mást. Szemete.� 
jánnút·eket :nem szabad át
küldeni a határon! Ezenkhül 
a búza-, kukorica zállftmá
nyok és egyéb szeme termé
nyek rinfúzalapjaira Is na
gyobb figyelmet kell a többi 
állomá on ford ítnni. Sokszor 
ugvani a rakomány szóródá
sa miatt nem továbbllhafok a 
rakott koc. ik, nem ls sz:ilva 
arról, hogy mennyi t bblet
munka adódik azoknak a vn
gonoknak a kl orozá ból és 
átrakásáb61, amelyekn l mar 
régen lejárt a,z esedék s fő
vizsga határideje. 

Kovács JÓ7sef 

Tért hódít a gépi takarítás 
Vizsgázó gépkeze/6k a Keleti pályaudvaron 

A Keleti pálvaudNr érke
zési oldala a MA V-nál eddig 
szokatlan vizsgák színhelye 
volt a közelmúlt napokban. A 
nsút által nemrég vásárolt 
hat darab svájci gyártmányú 
sepregetőgép egyelőre 12 tagú 
kezelőszemélyzete adott szá
mot a részükre Indított rövid 
tanfolyam anyagáróL 

Az új gépek kezelőinek 
többsége vidékről érkezett. 
mert már NIJÍrern,házo, Pécs, 
Miskolc és Székesfehérv4r ál
lomásokon is megkezdik a na
rancssárga, Rapid B-801 tí
pusú, benzinmotoros seprege
tőgépek a peronok, Illetve a 
felvételi épület környékének 
takaritását. Ezenkívül termé
szetesen a budapesti pályaud
varokon is üzemelnek a kis 
Rapidok, de erről még szó
lunk cikkünk végén. 

Mike Csaba múszerész - leendó technikus - a Keleti-pálya
udvaron végzett próbaüzem közben Ismerkedik a Rapid B-801 

típusú takarítógépek tulajdonságaival 

A gvakorlati viz..�gát Troha 
Gyöngyi nyitotta meg, vagyis 
6 pattant először a takarító
gép m·ergébe. A 18 éves lányt 
nemrég vették fel Pécs állo
máson, s bevallása szerint 
még soha nem vezetett sem
milyen járművet. S mégis: an
nak ellenére, hog11 a &eprege
tőgép kezeléséhez legalább 
ol11an szakértelem ,zükséges, 
mint az autóhoz, Gyöngyi ki
túnllen megállta helyét a rakodómunkásként dolgozik 
vizsgán. 

látjuk el. A Rapid B-
801-esek ug11ants - b4r kivá
ló tulajdonságokkal t"endel
keznek, s oldal- éa kereszt 
irán11ú &eprókkel ern,aránt fel 
vannak szerelve - csak 4000 
nérn,zetméternyi terflletet 
takarítanak fel óránként. A 
fővárosi személypályaudvaro
kon tehát az Angliából lm
portált Tennant 240-eseket 
állítjuk munkába. Ezekből 
jövőre kettő érkezik, éspedig 
az egyik villamos, a másik 
benzinmotoros lesz. Ezek már 
óránként 10 OOO négyze� 
teres területet képesek fel.s6-
pörn1. Terveink kö7.Ött szere
pel továbbá, hogy az 1968 óta 
üzemelő két, Hako-Hamater 
gyártmányú gépünket felújlt
juk, s ezeket J ózsetváros, Il
letve Kelenföld állomlÍSOll he
lvezzük üzembe. A KeleU 
pályaudvaron pedig még egy 
nagy teljesítményi! Rapid 
10-et állítunk a takarltás 
szolgálatába. Ezt a típust jól 
Ismerjük, hiszen már jó ide
je megbízhatóan üzemel a 
Keletiben és a Nyugatiban. 

- Egyáltalán nem félek at
tól, hogy kifog rajtam a gép 
- mondta. - Az Igazi gya
korlat még ezután következik, 
s érzem, hoey jól megleszünk 
egymással. Különben a gim
názium két osztályát elvégez
tem, s tanulmányaimat most 
majd a napi munka után le
velezőként folytathatom . . .  

A vizsgázók másik nőtagja, 
Polgar G11öngyi, szintén Pécs 
állom léts7.áméba tartozik. 
ő is nemrég került a MAV
hoz, s amikor felajánlották 
neki ezt a munkakört, szíve
sen el vállalta. 

Nyíregyhá7.áról Pristyák 
A1!r(lrás és Tatár J6zaef végez
te el a géI, kezeléséhez szük
séges tanfolyamot. Korábban 
mind a ketten állomaai taka
rit6k roltak, s kézi seprők
kel t•égezték munkájuka•. 
Mostantól kezdve azonban ott 
lesz segítségükre a gép, a 
korszerű technika. 

l\feszöl11 József Sz ·k fehér
vár állomást képviselte a 
vizsgázók közótt. Huszonöt éve 

a vasútnál. S mivel 1964-ben 
már az emelőtargonca kezelé
séből Is vizsgát tett, most 
könnyen megfelelt a követel
ményeknek. 

Miskolc-Tiszai pályaudvaron 
többek közott Z adányi Illés 
vonatkísérő vállalta az állo
más géppel való takarítását. 
Vizsgája jól sikerült, de a 
fiatal vasutas elmondta, hogy 
valójában csak a mindennapi 
munka során lehet alaposan 
megismerni a gépet, annaK 
valamennyi tulajdonságát. 

Végül Tőrök Mihált1 mér
nök-főintéző, a MAV Vezér
Igazgatóság 8. D. osztályát 
képviselő vizsgabiztos adott 
tájékoztatást a takarítás gépe
sítésének várható alakulásá
ról. 

- A legutóbb beszer?.ett kis 
Ra!)idok után újabb négy gé
pet vAsárolunk Svájcból -
mondotta Török Mihály. 
Ewket jövőre kapjuk meg, s 
mindet a nagyobb, vidéki ál
lomásokra küldjük. A főr4ro
st p4l11audrarokat nagyobb 
teljesítményú takar!tógépekkel 8éra 8ánder 

óriási n11omáa nehezedik Ko· l-----------------------------------------------------------------
máromra, a az év hátraleL'Ö 
.-éazinen sem le.1z ket•P•ebo ti 
munka. Az export-, tmport- és 
a tranzitforgalom 40-50 szá
Z4lékka1 nőtt, ezért a korábhi 
hat helyett naponta 9-10 pár 
tehervonat kllzlekedik a Du
na-hfdon át Mal!•tarország és 
Csehszlovákia kö?.ött. Mo�t 
már blzonv annak lehetóséi:iét 
fontolgatjuk, hogv mik,Snt le
hetne 14 pár vonattal tov:ibb:
tanl a szüntelenül áramló el',!
gyet. 

Látogatásunk Idején például 
az NDK-ból és a Hollandiá
ból hazánkba érkező vető-. Il
letve étkezési burgonyaszállft
mánvok állftották rendkívüli 
feladat elé a komáromi vas
utasokat. A burgonyát hozó 
vonatokat fel kell oszlatni, 
majd a kocsikat a növény
"izsgáló állomás laboratimu
mának rendelkezése szerint 
ójabb vonatokba sor<>mi. 

- A fajta- és a tájjelleg 
határozza meg, hogy melyik 
kocsi rakományát az ország 
melyik részébe adják fel útra 

magyarázzák a kereskedel
ml dolgozók. 

R'9i tapasztalattal. 

új lendülettel 

A bE-lfllldl forgalomból adó
dó "többletfeladatokN nagy 
rész6t a cukorrépa szállftása 
képezi ilvenkor. Komárom köz• 
vetten szomszédságában van 
az Acsl Cukorgyár. 

- Bf.zon11. a cw4r kapadt4-
sához, fooadó és feldolgozó kc!
pes,égéhez alkalmazkodnunk 
ur. - legyzt meg az állomás
főnök-helvettes. majd dlet1érl 
az Ozemgazdé&z. P4p111 G116Trn, 
szervez6kész•é11ét. - 0 ná
hank a legrégibb, legtapasztal-

Túl az ezredik irányvonalon . . .  

Öszi forgalom Ajka állomáson 
Alig egy hónapja, hogy hí

rül adtuk: Ajka állomásról 
útnak indltották az ezredik 
lrán11i:onatot. Háromnegyed 
év alatt ez kiváló teljeslt
mény, amely jelzi, hogy ebben 
a térségben ugyancsak megnö
vekedett a forgalom. 

- Kiváltképpen moat, az 
6szí hónapokban - mondta 
Csejtei Lajos, fofelügyelő, az 
állomásfőnök helyettei e. -
Eddig a bauxit- és timföld
szállítáa t•olt a legdöntőbb fel
adatunk, de éppen a mai na
pon indltottuk útjára az első 
szénnel megrakott irán11i:ona
tokat lnotára, az erőmú ré
szére. Most már narn, erővel 
dolgozik a szénb4n11a, mert a 
ki.1- és narn,fogyasztók • ern,
ará nt várják a tüzelőt. 

- tgy talán nem jelent kü
lönösebb problémát az ener
gia-Irányvonatok összeállftása, 
gyors továbbítása - jegyeztük 
meg. 

Sürített ki zolgálás 
a zénosztályozónál 

- Ezt nem mondhatnám -
felelte a főfelügyel6. - A 

súnosztálVozó "ágán11ait caak 
napi 600 tonna f1lt6an11ag fel
adáaóra építették. Most pedig 
1600 tonna szenet lhnlesztenek 

s?.énrakodásra, s ha megteltek, 
máris húzni kell őket kifelé ... 

Megjegyezte a fónokhelyet
tes, hogy most a szénldény 
kezdetével sem csökkenhet a 
bauxitszálhtás úteme Márpe
dig ez , naponként három 
1rányvonatot jelent. Egy ré
szük a határon át közlekedik. 
Rendszerint Csehszloi,ákiába, 
az NDK-ba, de esetenként 
Lengyelországba is indltják 
Ajkáról a bauxit- és a timföld
irányt:onatokat. Ezeken kívül 
naponta küldik az 1867 számú 
ferencvárosi vegyes irányvo
natot, amelyben mangánt Is 
ad fel az úrkút! ásv-ányérchá
nya. 

Allom4sunk feladata 
azért nehéz, mert az e.rport
szállltásokhoz rendkívilli kö
rültekintéasel kell válogatni a 
kocaikat - folytatta. A 
csehszlovák fél csak kéttenge
lyes kocsikat fogad, az NDK
nak flxplatós kell, de fenék
csappantyús kocsiban nem 
küldhetjük az árut. Azután Itt 
van a vizes mangán, a „cik
lon", amelyhez hibátlan szek
rény(! kOCtlikat kell adni, mert 
különben az anyag hamar el
folyna a vágányok között. 

.\ zennyezett pálya 
balesetveszélyes 

a kocsikba, ha pedl& néhány _ Van erre lehet6ségllk, 
héten bellll elérkezllnk a hogy megakadályozzák a cik
szénszállftás főldényéhez, ak- Ion elfolyását? 
kor naponként 3200--3400 ton- - Jelenleg a1111 tudunk va
na szenet kell kihoznunk az lamlt tenni ellene. A.z tzven 
osztályozótól. Egyszerre csak an11ag az4llftúáho2 11>11ciália 
13 kocsit állithatunk be a tartálVokat kellene 111/calma.z-

ni, mert a eiklonnal szen11-
nyezett pálya rendkívul bal
eseti·eszél11es. Kocslrendezóink 
könnyen megcsúszhatnak a 
kifolyt, rendkivül síkos, ned
ves anyagon. 

- Hol tart Ajka állomás a 
terv teljesítésével? - kérdez
tük. 

- Eddig minden feladntun
kat teljesítettük, egy kivételé
vel - felelte Csejtei Lajos. -
A tonnatervvel maradtunk le 
az első félévi gyengébb szén
szállítások miatt. Reméljük, 
ezt a mintegy 50 ezer tonnás 
lemari,dást mos, az év végéig 
pótolni lehet. 

Mindig f elké zülten 
fogadják a vonatokat 

A kocsirendező csapatot ke
restük. Az állomás veszprémi 
vége felé haladva az 1892 b 
számú vonat mellett találkoz
tunk Abrahám Endre celldö
mölki vonatvezetővel. A vo
natjához az Imént felvett ko
csik számát lrta a vonatjegy
zékbe. 

- Alig nern,ed6rcija jár
tunk be Ajkára - mondta -
és már le Is adtuk a Várpalo
táról Ide Irányított kocsikat. 
Tizenöt kocsit pedig felvet
tünk, ezeket !rom moat. A tor• 
galml szolgálattev6 már kö 
zölte, hogy fél óra múlva me
hetünk tovább Celldömölkre. 

- Szívesen jön Ajkára ? -
kérdeztük az „átutaz6N vonat
vezet6től, hogy megtudjuk, 
miként vélekedik a helybeli 
vasutasok munkájáról 

- Urn, tapasztalom, horn, 
itt mindig felkészülten fogad
ják a vonatokat - válaszolta. 
- Nincs kapkodós, előírás 
szerint dolgoznak, s ím, rend
szerint gyorsan indulhatunk 
tovább. Ajka nem ,."endég-
71tarasztal6" hely, de mi uta
zok nem is szeretnénk, horn, 
az legyen . • •  

Csapó L4szl6 tolatásvezetőt 
és három kocsirendező társát 
éppen nagy munkában talál
tuk. A 411-es tartalék segítsé
gével síktolatásokat végeztek. 
Saruzással fékezték le a köny
nyen guruló üres kocsikat. 

- Városlőd részére és a 
szénosztál11ozónak válogatjuk 
a kocsikat. Mind a kettő ki
szolgálását Is az I-es tartalék
kal végezzük mondotta 
Csapó László, aki tizenöt esz
tendeje került Ajka állomás
ra, kocslrendezőnek. 

- Mennyi munkát ad moat 
önöknek az őszi forgalom? 

- Nagyon sokat, mert néha 
majdnem mindegyik vágá
nyunkat az átmenő szerelvé
nyek foglalják el. Azért van 
ez, mert a Tatabán11a-Bicske 
közötti vágányzArak miatt 
most a ml vonalunkra terel
ték át onnan Is a forgalom 
nagy részét. Néha bizony nem 
tudjuk, hová Is vigyük a ko
csikat, hogy elférjünk. Perc
nvt megáll4s Bincsen most 11 
munkában, sokszOI' enni b 
llltg t1an id6nk. 

- Lesz eredménye az lgye
kezetüknek 1 

- Remélem, hogy Igen. 
Káldi János szolgálattev6 bri
gádjához tartozunk ée öt hó
napig ml voltunk az ela6k a 
versenyben. Szeptemberben 
Marton Lajosék megelőztek 
bennllnket Októberben Ismét 
ml szeretnénk az élre kerülni. 
De ami a prémiumot illeti, 
abban most méll nem tudok 
biztosat. A havi helyett ez
után negyedévea prémiumot 

kaphatunk. A havi prémiut11 
300-350 forint volt. Azb-t re
mélem, ha jól dolgozunk, 11 
negyedéves prémiummal aem 
járunk rosszabbul , • •  

A mindenes 
vonatkíséret 

Ajka állomás vároa felőli 
oldala a vonatkísérő csapatok 
munkaterülete. Két vonatve
zetővel : Takács Józseffel 6s 
Somogyi Gáborra.! találkoztunk 
Itt. Beszélgethettünk Is nyu
godtan, mert éppen letelt a 
szolgálatuk és a váltás m4r 
átvette tőlük a „stafétpbotot". 

- Ma sem volt könny(l na
punk, mert a zagytéri lparri
gánytól kezdve valamennyi 
rakodóhelyet bejártuk 
mondotta Takáca Jóuef. - A 
bauxltrakodón klllönösen "1-
gyáml kell, hogy fOIJuk a ko
csikat, mert 2,5 ezrelékes a 
lejt6. 

- Valójában t11ttldeneNIII: 
"Clgf/Unk, mert a "onatlcfdnt 
itt csak elneveúmek n4tnü 
- tette hozzá Somogvf G4bor. 
- A „falusi" elegyet magunk 
rendezzük. Alsócslngeren, Fel
sÖCtllngeren és Hallmbán meg
szűnt a szolgálat, de rendsze
resen kijárunk és ehhez ma
gunk kérünk engedélyt, ami
ről naplót Is vezetünk. Aa 
ipari menetek 111kalmá1'111 • 
r,dltók kulcaait t, tlftt,af, hol
ni kell, mert a 1'Cllt6dllu.bbllll 
UI „önkbzolgdlók" NOVUIIJc. 

A legnagyobb probléma 
mégla az, hogy nincs vonatföl
vevő. Az összes ember nélJd11l 
vonatot, ami Ajkáról Indul, 
nekik kell felvennL Ez nagyon 
sok Időt vesz l116n:,be éli hAt
ráltatja Ipari menetelket. Ba
zel együtt Igyekeznek m61fa 
eleget tenni az 6szl fOl'll&lom
ban nálunk la növekv6 M• 
adatoknak. 
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Mi a teendő 
súlyos balesetek esetén? 

Lapunk előző számában 
részletesen beszámoltunk a 
Vasúti Munkavédelmi Szabály
zat azon előírásáról, amely a 
sérült dolgozó, illetve a sé
rült munkatársának a balese
tek bejelentésével kapcsolatos 
kötelességét szabályozza. Ezt 
a témát azzal fejezzük be, hogy 
a balesetbejelen tési kötelezett
ség elsősorban pedig, ha a 
baleset előreláthatólag munka
kiesést okoz, a sérült közvet
len felettesét terheli. A beje
lentést a munkavédelmi ügy
intéző és az szb, részére kell 
111egtennt. 

Súlyos kimenetelű 
balesetek 

Milyen eseteket tekint a 
IZabályzat súlyos kimenetelű 
balesetnek? 

a) amely a sérült halálával 
jár; 

b) ahol 3 vagy több személy 
egyszerre {egyidőben) sérül 
meg; 

c) amikor az orvosi véle
mény szerint életveszélyes sé• 
rülés, mérgezés, vagy más 
egészségi károsodás áll fenn ; 

d) ha a sérülés csonkulással 
jár (hüvelykujj, vagy két, Il
letve több ujj nagyobb részé
nek elvesztése, ennél súlyo
sabb esetek) ; 

e) ha ér-�ékszerv elvesztése 
következik be {látó-, halló-, be
szélőképesség stb.) ; 

f) ha a sérülés feltűnő el· 
torzulást vagy bénulást, illetve 
elmezavart okozott. 

A felsorolt súlyos kimene
telű balesetek széles körű 
Vizsgálata érdekében a 3/1967 
(VII. 21.) sz. SZOT-szabály
zat 3. § (3) bekezdése és az 
erre épülő végrehajtási utasí
tás 3. §-a {VMSZ 18. sz. mel
léklete) úgy rendelkezik, hogy 
ci bekövetkezett sérillésekről 
ciz érdekelt szerveket értesítc
ní kell. 

Ennek megfelelően az aláb
bi szerveket kell értesíteni :  

- a baleset színhelye sze• 
rlnti rendőrkapitányságot; 

- a közvetlen felügyeletet 
ellátó vasútigazgatóságot, •il
letve szakosztályt; 

- a Vasutasok Szakszerve
zete illetékes területi bi.i:ottsá
gát; 

- a baleset színhelye sze
rinti szakszervezet megyei ta
nácsát (SZMT) ; 

- a MA V vezérigazgatóság 
munkaügyi és szociálpolitikai 
szakosztály munkavédelmi osz
tályát; 

- a Vasufasok Szakszer1e
zete Munkavédelmi Felügye
lőségét. 

beszélőn adott értesítést táv- megérkezéséig, illetőleg vízs
iratilag meg kell ismételni. gálatáig a helyszín érintetlen 

Annak érdekében, hogy min- maradjon. A helyi szakszolgá
den érdekelt szerv tudatában lati szerv vezetője - távollé
legyen a táviratok tartalmá- tében az adott területen ren
val kapcsolatos elvárásoknak, delkezésre jogosult vezető -
a végrehajtási utasítás erre a helyszín megváltoztatására, 
vonatkozóan is részletes tájé- illetve a munka folytatására 
koztatást ad. írásban engedélyt adhat, ha 

Célszerúnek tartjuk, sőt, további veszély elháritása, 
jat•asoljuk, hogy a távirat vagy jelentős népgazdasági 
alapját képező pontok szöve• érdek ezt szükségessé teszi. 
gét minden szolgálati helyen Ezt az engedélyt azonban 
függesszék ki. tgy nem fordul- megfelelően indokolni kell. 
hat elő, hogy a táviratot fel- Ebben az esetben a helyszín 
adó személy tájékozatlan le- n.egváltoztatása, a mur,ka frly
gyen a kötelező adatok közlé- tatása előtt a helyszínről raj
se tekintetében. Lehet, sőt, zot vagy fényképfelvételekel 
biztos, hogy ez az indulásnál ktcll készítPni és a t:.rgy1 b> . 
bizonyos többletmunkát je- . wnyítlíku! szolgáló es,:h.öiöket 
lent a különböző szakszolgála- :neg kell őrizni. 
ti szerveknek, viszont helyes Joggal merülhet fel a kér
eligazítást biztosít és számos dés: mi indokolja, hogy a 
kellemetlenségtől mentesít- szakszolgálati szeri-ek bejel:m-
het. tési kötelezettségével ilyen 

A bejelentést mi..-idig annak részletesen fuglalkozunk? 
a szerv vezetőjének (távollété- Mindenekelőtt az a cél ve
b�n a helyet_tesénE:k) köteles• zérelt bennünket, hogy tájé
s7_ge megt_enm, akinek a te- koztatást adjunk az új és a 
rületén kovetkezett be a bal- régi rendelkezés közötti válto
eset. Abban az esetben, ha a zásról és erre az illetékes 
sérülés helye nem azonos a szervek figyelmét időben rá
balesetet_ szenvedett dolgozó irányítsuk. Azt sem hallgat
szolg:llah főn6kségé,:ie)< telep- hatjuk el, hogy e tekintetben 
helyevel, . ak_kor a serülés he• sincs minden a legnagyobb 
lye szerinti szerv vezetője rendben. Még előfordul 
v�gy helyettese a bejelenté� hozzátehetjük, nem is ritkan 
�otelezet_tség mellett tartozik -, hogy egy-egy súlyos kime
ertesfteni a bales�tet. sz:nv.e- netelú baleset során a fel
d!?t� dolgoz? .. s�olg�lt1;�t f?no�- ügyeleti szerve!, i·agy a ható
s1:.get is a seru.les koru.lmenyet• saaok csak kén•e értesül11ck az 
TOL eseményről. Ennek oka az 

esetek többségt'.ben nem is a 
A sérülés helye szerint j(, szándék hiányának tlllai

Nyfü vonalon bekövetkezett 
üzemi balesetről a legköze
lebbi állomás köteles a dolgozó 
szolgálati főnökségét távbeszé• 
lőn és táviratilag azonnal ér
tesíteni. 

Az a)-f) pontok alatt fel• 
sorolt súlyos kategóriába 
tartozó baleseteknél a sérülés 
helye szerinti szakszolgálati 
szerv vezetője köteles gondos
kodni arról, hogy a rendőrség 
és amennyiben lehetséges, az 
illetékes szakszervezeti szerll 

donitható, hanem annak. 
hogy a váratlan esemény 1,ö
vetkeztében, valamint a több 
irányú tennivalók közepette, 
a helyi szervek vezetői vala
hogy megfeledkeznek vagy 
legalábbis késve tesznek ele
get az illetékes szervek t-\jé
koztatásának. Néha mmdez 
még párosul azzal is, hogy a 
baleset helyszínét megváltoz
tatják anélkül, hogy ennek 
rögzítését akár helyszínvázla
ton vagy fényképfelvételen 
megtennék. Takács József 

Munkavédelmi negyedév 

Miskolc-Tiszai pályaudvaron 

A Miskolc-Tiszai pályaudva
ron megtartott IV. negyedévi 
műszaki konferencián és ter
melési tanácskozásokon a gaz. 
dasági eredmények Ismerteté
sén kívül, elsősorban az őszi 
és téli forgalom feladatairól, 
sikeres lebonyolításáról esett a 

legtöbb szó. 
Koncz Zoltán állomásfőnök

helyettes ismertette három 
negyedév eredményeit, melyet 
a pályaudvar dolgozói minden 
versenyzőnél élüzemszint fe
lett teljesítettek. A tervszerű 
munka, a dolgozók jó hozzá
állása és nem utolsósorban a 

szocialista brigádok vAllalá
sainak teljesítése eredménye
ként 208 teherronattal indí
tottak többet a múlt év hason
ló időszakához viszonyíti•a. A 

III. negyedévben 21 OOO kocsi
val többet gurítottak, mint 
1972-ben. 

A Jó eredmények mellett 
szó esett a hiányosságokról is. 
Sajnos, az élmúlt időszakban 
emelkedett az üzemi balese
tek száma. Ennek csökkenté,se 
érdekében a pályaudvaron 
munkat·édelmi negyedéret 
tartanak. 

Kisvárdai János 

Tizenkétmi l l ió készpénzsegélyekre 
A félszázalékos Önkéntes Támogatási Alap 

első félévi gazdálkodásáról 
A Vasutasok Szakszervezete 

kezelésében levő ½%-os ön
kéntes támogatási alap gaz
dálkodását - az előző évek
hez hasonlóan - ez év első 
felében is az jellemezte, hogy 
a -betegség és egyéb egészség
károsodás következtében ne
héz helyretbe került dolgozók
nak közvetlenül nyújtott se
gítséget. Ennek az elvnek 
megfelelően az ŐT A kész
pénzsegélyek kifizetésére 12 
millió forintot fordított, mely 
összeg az összbn•étel 80 szá
zaléka. Ebből a legtöbbet a 
kórházi ápolás alatti kiegé
szítő ,egély tette ki, amely 
5,2 millió forint volt. Temet
kezési segély címén 2,7 mil
lió, a 150 napon túl táppénzes 
állományban leL•ő dolgozók 

segélyezésére Z,5 mmi6 forin
tot fordítottak. A további 1,6 
millió forintot a tbc-s és 
elmebeteg dolgozók segélyezé
sére, anyasági segélyek ki
egészítésére, valamint az OTA 
alapszabálya szerint járó, il
letve adható egyéb segélyek
re használták fel. 

Foglalkozott szakszerveze
tünk a segélynemek bővítésé
nE:K lehetőségével is. El nök.•é
günk, figyelembe véve az 
anyagi lehetőségeket, 1973. 
március 2-án határozatot ho
zott a csecsemókelengye-kész
pénzsegély kiegészítésére. A 
határozat értelmében 1973. jú
lius 1-én és ezt lwvetően szü
letett oyennekek után a be
tegségi biztosítás terhére já
ró 400 forint csecsemókelen-

gye-segélyt a 1/2%-08 OTA 
terhére további 400 forinttal 
kell kiegészíteni. 

A csecsemökelengye-kész-
pénzsegély kiegészítésére aa 
OTA terhére azolt jogosultak, 
akiknek a VSZ-biztosítáa 
alapjan jár a csecsemőkelen
gye-készpénz.segély. 

Az ÖTA a közvetlen segé,. 
lyezé.s-en túlmenően támogat
ja egyes egészségügyi, főleg 
Lizemegészségügyi létesftmé,. 
nyek építését, bővítését, kor-
szerúsitését, amelyekben • 
vasutas biztosítottak hatáso
sabb gyógyítását, egészség. 
védelmét lehet biztosítani. 
1973 első félévében végzett 
felmérés alapján 14 üzemorvo
si és fogászati Tendelő kor. 
szerílsitésére biztosított anya
gi támogatást. -------------------------, Az elmúlt időben a sajtó é.J 

Kevesebb létszámma l : 
nagyobb tel iesítmények 

a rádió sokat foglalkozott 
Zalakaros gyógyfürdővel. Za
lakaros akkor kel tette fel az 
érdeklődést, amikor közvetle
nül a falu határában végzett 
olajkutató fúrás nyomán mint
egy 96 C-fok hőmérsékletű, 
ásványi anyagokban gazdag 
termálvíz tört fel i, kétezer 
méteres mélységből. 

Rákosrendező pályaudvar 
vezetői és dolgozói immár évek 
óta sokat tesznek az üzem- és 
munkaszervezés javításáért. 

Ha például tíz es?Jtendővel 
ezelőtt valaki azt jósolta volna, 
hogy a pályaudvar 1200 fii, 
létszáma ,,hivatalos meg.sza
bás" szerint is csaknem a fe
lére csökken, senki sem hitte 
volna el. Ma pedig már tud
juk, hogy ez így igaz. A meg
szabott lét.szám jelenleg 642, 
ezz.el szemben - augusztusban 
például, az idei év egyik leg
nehe=ebb hónapjában - 503 
dolgozóval vegezték el szállí• 
tási feladataikat a rákosren
dezőiek. 

Az elmúlt hónapban átlago
san 2391 kocsi gurult le a ren
dezői gurítódombról, minden
nap. Ez ös�zesen 74 119 kocsit 
tesz lci. Az állomás optimális 
kihasználható kapacitása vi
szont napi 2450 kocsi. Látható 
ebből, hogy lényegében min
dig a kihasználható kapacitás 
szln jén dolgoznak a rende
zŐlek, sót vannak olyan napok 
is, amikor a legnagyobb tel
Jesítő kép eg szintjét is túl• 
szárnyaljál-. 

Ebből a teljesítményből és az 
állandó létszárnhiányból követ
keztetheti.mk arra, hogy a 
munkaszervezés nem máról 
holnapra ment végbe. Azon 

Szükséges volna például, 
hogy Miskolcról ne küldJék 
RákosrendezőTe az angyalföldi 
és a váci elegyet különböző 
szerelvényekkel, hanem 
a szállítmányok mennyisége 
ezt mindennap lehetővé teszi 
- egy-egy irányvonatt.aJ. to
vábbítsák. Ezáltal munkát és 
időt takaríthatunk meg, s nem 
is keveset, főként ha figyelem
be vesszük, hogy az elegyto
vábbitási rend be nem tartá
saból milyen nyomás neheze
dik Rákosrendezőre és - gon
dolom - Ferencvárosra, Rá
kosra, egyszóval a /óvárosi 
pályaudvarokra és más csomó• 
pontokra. 

Ami a Rákosrendezőn vég
bemenő üzem- és munkaszer
vezést illeti, annak kétségtele
n ül nagy előnye, hogy a veze
tők nemcsak a helyi viszonyo
kat mérlegelik, hanem min
denkor a hálózati feladatokat, 
azok végrehajtásának legcél
szerűbb módját Igyekeznek 
megtalálni, majd megértetni a 
dolgozókkal. De jó lenne, ha 
minél több .szolgálati helyen 
ugyanezt a példát kqvetnék, 
mert csak ezen az úton jarva 
növelhetjük tovább a vasút 
újabb és újabb szállítási re

kordját. 
Végh Gyula 

Szakszervezetünk és a vas
útegészségügy vezetői felfi
gyeltek a zalakarosi termál
víz gyógyító hatására, és a 
VSZ-biztosítottak s családtag. 
jaik egészségügyi ellátásának 
bővítése érdekében gyógyházat 
létesltenek Zalakaroson, 
amelyhez az OTA jelentéis 
anyagi támogatást nyújt. 

A gyógyház a központ! fű. 
tést biztosító kazánok besze
r<"lése után - ami rövidesen 
megtörténik - egész éven át 

üzemeltethető lesz, és még ez 
év folyamán megkezdí múlw
dését. Ezzel a vasútegészség. 
ügy gyógyító-mei::előzó tevé,. 
kenysége a férőhelyek szá. 
mának növelésével lényegesen 
Javul, mivel turnusonként 
80-100 fővel több biztosított 
beutalását teszi leh!'tővé. 

Az ½°'o-os önkéntes támo
gatási alap céljának megfele
lően 1973 elsó félévében szak
szervezetünk és az ügykezelé
s! bizottság a rendelkezésére 
álló anyagi eszközök maximá
lis felhasználásával arra töre
kedett, hogy az alap tagjai
nak segélyezését, egészségügyi 
ellátását messzemenően bizto
sítsa. 

Rajnai Rezsó 
túl, hogy a munkát naponta r-------------------------

többször is a fogadó- és gu
rítóv.-\gányokon levő elegyhely
zettól függően kell irányítani, 
s ehhez a létszámot állandóan 
átcsoporto·ftani, azt is érzékel
hetjük, hogy a reszortvezetők
nek különös figyelmet kell for
dítaniuk a személyi és tárgyi 
balesetek elkerülésére. 

Ez azonban még nem min
den. Az üzem- és munkaszer
i·ezés lényegéből adódik, hogy 
az állomáso1;.nak nem szabad 
csupán a saj6.t felac!ataikat 
látni, hanem figyelembe kell 
venniük az egész t.'a.!uti háló
zaton meglevő helyzetet. 

Meditáció a fegyelemről, 
az egyenruha viseléséről 

Továbbá, ha az a) ponttól az 
f) pontig felsorolt balesetek 
közül a sérülést olyan műsza
ki berendezés vagy körülmény 
okozta, amely valamely mű
szaki felügyeletet gyakorló 
szerv ellenőrzése alá tartozik 
(Országos Bányamúszaki Fel
ügyelőség vagy Állami Ener· 
getikai és Energia Biztonság
technikai Felügyelet stb.), a 
balesetet a felügyelet helyi 
szervének is haladéktalanul 
be kell jelenteni. 

Egy emberként - egy ember életéért 

Réges régen, vailamilror a negyvenes évek elején olyan szi
gorú állomásfőnöke volt. a Nyugati pályaudvarnak, hogy -
egyesek szerint az már nem is nagyon hihetó. Amikor elin
dult hetenként egyszer-kétszer állomásbejáró körútjára, nyom
ban ment a körtelefon, mire mindenki igazgatni kezdte a ru
háját, törölgetni a cipőjét. Mert bizOny jaj t'Dlt annak, akine1' 
hiányzott egy gombja, nem ragyogott a cipője, nem volt fris
sen t•asalva a nadrágja. Akit pedig borostás ábrázattal talált 
a főnök vagy nem vigyázzba merevedve fogadta öt - akárcsak 
a gyorsvonatot -, annak jobb lett volna megszöknie. Az a 
jegyvi?.Sgáló is ment néhány hónapra Rákosrendezőre (az ak
kori „büntetőtelepre"), aki nem állt fe.gyelmezetben a számára 
kijelölt kocsik előtt, szépen gondoz.ott egyenruhában fehér 
kesztyűvel. 

Mindez mint tudjuk, a múlté, sőt azóta már a másik wg. 
letbe estünk. , 

A bejelentés modia 

A záhonyi átrakókörzet vas
utasai régóta kérdezgették U ;
vári Sándor kereskedelmi ok
tatótiszttől, a forgalmi dol
gozók I-es múszakjának mű-

A jelentést a tárgykörbe tar- helybizottsági titkárától, hogy 
tozó baleseteknél akkor is meg mi van a fiával. 
kell tenni, ha a következmény _ Gyógyul-e? Javul-e az 
későbbi időpontban, de leg- állapota? feljebb a balesetet követő há- - Sajnos, nem • • •  Az életét 
rom hónapon belül követke• lassan máT az állandó kórhá-
zik be. zi kezelés sem mentheti meg ..• 

A súlyos kimenetelű bal- Az Ujvári család tagjait -
esetek bejelentésére kötele- a községi tanácsnál dolgozó, 
zett szakszolgálati szervek fi- illetve az onnan tavaly nyug
gyelmét szükségesnek tartjuk díjba ment édesanyát, a 26 
felhívni arra a különbségre, éves Sanyi gyereket, alti a 
ami az új és a régi VMSZ MAHART-nál hajógépész
ide vonatkozó pontjai között technikusként dolgozott, míg 
megmutatkozik. Ez pedig a be- meg nem támadta a súlyos ve-
jelentés módja. sebetegség - csaknem min-

A régi VMSZ de a denki ugyanolyan jól ismeri, 
3/1967 (VII. 21.) sz. SZOT- mint a szolgálatát immár hu
szabályzat 3. § (3) bekezdése szonöt esztendeje pontosan 
is - vagylagosságot Irt és ír végző vasutas édesapót. En
elő a távbeszélőn és távirati- nek folytán még ink1bb ért
Jag történő bejelentésre. Az hető. mennyire megdöbbentet
új VMSZ ezt a vagylagossá- te a záhonyi vasutasokat az 
got megszünteti. Az új rendel- úJabb hír: ifjú Ujvári Sándor 
kezés ltimondja. hogy a beje- állapota váls<igosra fordult, 
lentést távbeszélőn kell azon- legfeljebb csak vese:ítültetés
nal megtenni. Ugyanakkor ,ir- s:cl maradhat meg az élete. 
ra is rendelkezik, hogy a táv- - Minden tőlünk telhetőt 

megteszünk a fiamért - mon
dotta az apa. - A feleségem 
oduadja a saját t·ebéjét, még
sincs remény, hiszen a miité 
tet a svédországi Göteborguan 
egy világhírű svéd profesz
szor t•állalta, és az ezzel kap
csolatos költségek mintegy 
félmillió forintba kerülnének. 
Honnan vennénk mi ennyi 
pénzt? 

A kérdés al:ghogy ellnng
zott, máris megmozju!t a tár
sadalom. A fiú munkahelyén, 
a MAHART-nál. a kollektíva 
úgy döntött, hogy a ,á!lalatJ 
nyereségrészesedés terhére 
azonnal befizc:nr>< �00 OOO fo• 
rintot az illetékes egészség
ügyi hatóságho2, nehogv el

késsen az inté,kadés u,wan
akkor a záhonyi szakszerveze
ti szervektől érkezett jelzés 
nyomán a vasutas-szaks;:ert·e
zet elnöksége 100 OOO forintot 
szavazott meg, a félszázalékos 
ŐT A terhére. S nem maradtak 
tétlenek a záhonyi körz,:,tben 
dolgozó vasutasok sem. Meg
ígérték, hogy az október 14-én 
esedékes fizetésükből összead
nak körülbelül 100-150 ezer 
forintot. 

A lelltes segítőkészség mél
tatására kevés lenne minden 
szó, éppen ezért beszéljenek a 
tények : a legutóbbi fizetés 
napján csakncn:i neauedmillió, 
vagyis 240 OOO forint gyűlt ösz
sze az átrakókörzet szolgálati 
helyein. Ennyivel járultak hoz
zá a záhonyi vasutasok és az 
utasellátó dolgozói a műtét, a 
veseátültetés és az utazás kólt.
ségeihez. 

- S elintéztünk minden 
_egyéb formaságot - jelentet
ték a körzet szakszervezeti bi
zottságáról. - Október 26-
án indult repülőgépen Svéd
o�szágba az Uj,•ári család, 
mert a fiút november elsején 
operálják. Az édesanya, aki 
t·esé jének átültetésével bizo
nyára most másodszor ad éle
tet a gyermekének, nyuaodtan 
jelentette ki: ,.azt sem bánom, 
ha meghalok, csak a fiam él
jen • . .  ,, 

Hisszük azonban, hogy ő is 
élni fog. S nem csupán abban 
az értelemben, hogy az édes
anyák - mint az emberi Jó
ság - halhat:nlanok. 

{k) 

Az egyik nap például egy hivatali küldetésben levő dol
gozóval (küldönccel) találkoztam a Nyugati Pályaudvaron az 
állomásfőnöki el65robában. Azt, hogy swlgálatát teljesítő vas
utas, semmi ,sem árulta el. Kétes ttsztasá.gú civil nadrágjábót 
kicsüngött az ing, amely „a divatnak megfelelően" mezítelen 
mellét sem takarta el. Köszönés nélküi, egykedvűen rakosgatta 
le a táviratokat, majd - mint aki jól vége:ete dolgát - ugya-n
úgy távozott. 

Más 62JOlgálati helyeken is gyakori látvány, hogy egyes 
vasutasok jelzőeszköz nélkül, hánya-veti módon öltözve fogad
ják a vonatot. Egyik Ingujjban, a másik színes pulóverben, j6 
időben félmeztelenül, nemegyszer hosszú, ápolatlan hajjal. 

Mindennapos jelenség továbbá, hogy a jegyvizsgáló nem 
tartózkodik a vonatja mellett. Néhány kollégának nemcsak 11 
külseje, hanem a modora és a hangneme is gyakran kifogásol• 
ható. 

Mit mondhatunk minderre? ltrdemes-e egyáltalán azzal ér
velni, hogy a kalauz - török szó - utaseligazitót jelent vagy 
hogy az utazóközönség véleménye leginkább a vasutasokkal 
történő találkozások pillanataira épül? Mondjuk-e, hogy az 
utas olyan véleményt alkot a vasútról, amilyennek a pályaud
varokon, srolgálati helyeken, vonatokon a vasutast látja? Is
mételjük-e, hogy az egyenruha és a jelzóeszköz nem holmi 
has:rontalan külsőség? Hivatkozzunk-e arra, hogy valamiJror 
csak a kinevezett dolgozóknak járt az egyenruha, míg a töb
biek saját pénzükön vásárolták? 

Ha nem mondjuk, akkor is tudjuk, akárcsak azt, hogy a 
múlt vakfegyel.me nem jöhet vissza többé. Am kimondhatatla
nul az is ott bujkál a gondolatainkban, hogy ez a jelenlegi „le• 
zserség" nem tartható sokáíg, hiszen önmagunkat is lebecsül
jük, ha szabálytalanul öltözk.ödüfllk, ha fegyelmezetlenül lát
juk el a S2l0],gálatot. 

G. J. 
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,,Ahol ott vannak, nem lehet baj" 
Hírnevet, megbecsülést szerzett a záhonyi munkásőrszakasz 

A záhonyi átrakókörzetben 
dolgozó vasutasok alkotják a 
kisvárdai munkásőrszázad 
egyik szakaszát. Ebbe a sza
ka•zba tartozik az átrakó kör
ut vezetője, Czldor András Is. 
?,em parancsnok, ,,csak" be
osztott munkásőr. 

- Megtisztelő számomra ez 
!gy Is - mondja, és hozzáte
szi: - Nagycm jó érzé.•, hof/11 
annak az el�·társi közösségnek 
a tagja uagyok, amely már 
sok mngbecsülést és elismerést 
t•ít•ott ki ..• 

A társadalmi tulajdon 

védelmében 

Hogy mivel? A körzet mun
kásórei helytálltak az árvíz 
idején. Társadalmi munkájuk
kal Is siettetik a község elő
rehaladását. A Lenin Terme
lószöt•etkezetben részt t·ettek 
a betakarításban, a gyümölcs
szedésben. óvodát festettek, 
szemléltető eszközöket javítot
tak az iskolában, s kijavították 
11,gyanott az ajtókat, a zára-
1.at. Segítik a határőrség és a 
rendőrőrs munkáját. Azon fá
radoznak, ho!O' a va•út min
den munkahelyén rend le�·en. 
és jó közösség kovácsolódjon 
össze. 

Az említett érdemeket nem 
munkásőröktől, hanem ,.civi
lektől", a körzetben dolgozó 
vasutasoktól hallottam. Czldor 
Andráa ezúttal csak annyit vá
laszolt a kérdésre: 

- A munkásőrök vigyáznak 
a közösség jó hírnevére, mind
annyiunk becsületére. Átrakó 
ki!-rzetűnkben naf/11 értékű ra
kományokkal dolgozunk. első
sorban tehát a társadalmi tu
lajdon vc!delmére gondolok. Itt 
vannak például a Szovjetunió
ból áramló gépkocsi-szállítmá
nyok. Korábban, ha befutott 
eey-egy szerelvény valamelyik 
állomásunkra, az „ügyeskedők" 
megdézsmálták, kiszerelték 
egy-egy személygépkocsi rá
dióját, vagy elemelték a le
szerelhető alkatrészeket. Ez 
már mind ritkábban fordul 
elő, s ez a munkásőrök éber
ségének Is köszönhető. Igaz, 
másképpen is vigyázni kell a 
tépkocsikra, a milliós értékű 
rakományokra ... 

- Vigyázni bizony - helye
sel Szabó László, a körzetben 

dolgozó kétezer átrakómunkás 
egyike, aki szintén munkásőr. 
- tn Is az „nutósbrigádban" 
dolgozom, de szükség esetén 
másfajta áruk rakodásávnl Is 
foglalkozunk. A gépkocsik spe
ciális vagonokon érkeznek: egy 
vagonban tizenhét személyko
csi . .. 

- Minden mozdulatra na
f/1/0n kell itt vigyázni. A leg
csekélyebb sérülésért anyagi
lag felelünk, méosem csupán 
anyagi, hanem inkább erköl
csi kérdésnek tartjuk, hogy a 
hizünk közül ne kerüljön ki 
s,;rült gépkocsi - magyaráz7,a 
a munkásőr, azután ő is be
áll munkatársai közé. 

Arról az erkölcsi többletről, 
amelyről az imént hallottam, 
Pocslk Attila is beszélt: 

- Mttnkás6r-szakaszttnk-
ba kezdettől fogra olyan em
berek kerültek, akl1c munká
;ukkal, magatartásukkal már 
korríbban is kit•ívták a megbe
csülést. Megtörtént persze, 
hogy olyan ember kérte hoz
zánk a felvételét, akivel csak 
csökkent volna szakaszunk er
kölcsi értéke, dc az ilyenekből 
nem kérilnk. 

Elég egy szó ... 

A ,�qzívesen befogadott" 
munkásőrök közé tartozik pél
dául Hegedús Lajos asztalos. 
0 ezt mondja: 

- 1968 óta �aí/1/ok munkás
őr, s naí/1/szerú dolog ebbe a 
mi elvtársi, baráti közössé
günkbe tartoznL Napközben 
végezzük megszokott munkán
kat, de bármikor !'lég egyetlen 
parancsszó, s a vcze ötöl kezd
Ye mindenki márt• együtt van. 
Ez az egy ég egymagában Is 
na,zy erő, amely képes legyőz
ni bármiféle nehézséget. 

Hegedűs Lajos szerényen el
hallgatja, hogy már ő is fogott 
el határsértőt, így ezt a tényt 
Gerőcs Istt·án térfOnöktól, a 
munkásórszakasz egy másik 
tagjától tudtam meg. S emlí
tette ugyanezt Dankó Árpád 
alezredes, a záhonyi őrspa
rancsnok Is. 

- Három határ találkozik 
a körzetünkben: Csehszlová
kia, a Szovjetunió és Magyar
ország határa. Ennél fogva a 
határőrizeti feladatokból is jut 
a munkásőröknek - magya-

rázza az alezredes. - Nem 
egy munkásőr kiérdemelte már 
a Kiváló határőr cfmet, így 
például kitüntette már magát 
Szabó László, Szögyény! Sán
dor szakaszparanesnok és a 
testvére, Géza. De szinte vala
mennyi munkásőr részt vett 
már olyan akcióban, amikor 
segítségüket kellett kérnünk a 
terület „lezárásához·•. Ezen 
tü.Imenóen én azt tartom, hogy 
minden munkásőrt egy-egy 
járórünknek tekinthetjük. Ahol 
ott van t-•alaki közülük, ott 
nem lehet különösebb baj. 

A példamutatás 
varázsa 

Tóth Géza, az átrakó körzet 
pártbizottságának titkára -
ha más vonatkozásban is -
ugyanezt állítja: 

- A vasútnál és a község
ben is jó munkájukról, pél
damutatásukról, segltőkészsé
gükról ismerik munkásőrein
ket. Arról Is „híresek", hogy 
becsülik egymást, és vala
mennyien . zemélyes jóbará
tok. Számunkra különösen 
fontos, hogy - bár területünk 
igen nagy - minden szak
szolgálati á;,nál van munkás
őr. Talán elég egyetlen példa 
arra, hogy ez mit Jelent, il
letYe mekkora húzóerőt kép
viselnek ők: a legutóbbi vér
adást a munkásórók kezde
ményezték. Miután megjelen
tek a véradóhelyen, két nap 
alatt ezer záhonyi vasutas 
adott t·ért .•• 

S mit mondhat még ezek 
után Szőgyényi Sándor, a sza
kasz parancsnoka? Az a Rzó
gvényi Sándor, akin k édes
apja ugyancsak záhonyi vas
utas volt, s 1944-bE'n megaka
dályozta, hogy a németek fel
robbantsák, tönkre tegyék az 
állomás felvételi épületét és a 
vágányzatot, Ebben a család
ban hdrom fiúte�tt'ér uan, s 
mindhármnn munkásőrök, 
ugyanannak a szakasznak a 
tagjai. 

- Olyanok �gyunk ml b, 
mint azok, akikkel ef/1/Ütt 
dolgozunk - szól a parancs
nok. - Amit teszünk, amit 
vállaltunk, azt szívesen csinál
juk, rangra és beosztá ra va
ló tekintet nélkül - az egész 
közösségért. S1.erintünk ez 
egészen természetes .•. 

Blrszky Ma\rton 

Ha jön a revizor ... 
,.A Betagymlnlntérium On

nek a Mint.,ztertanács 76/1951. 
MT számú rendeletéuel alapl
tott Közbiztonsági Erem arany
fokozatát adománlfOZZG. 1973. 
IX. 29." 

Előttünk az okirat és az 
aranyérem, s mellettünk a ki
tüntetett: Bednarlk Gyula, aki 
a MA V Budapesti Igazgató.ság 
pénzügyi osztályának ellen6r
zésl csoportjában revizorként 
dolgozik. ötvenhetedik e&.ten
dejét tapossa, 1960-ban került 
jelenlegi munkahelyére, 1947-
ben. mint fizikai munkás lett 
a MAV dolgozója. Albertirsán 
cl családi házában, felnőtt 
leánya óvónő, fia mérnök, s ő 
pedig hivatása és a társadalmi 
mtmka szerelmese. 

Jó sportolóként kezdte 

nulás lehetőségével 1s. Sorra 
szereztem a k�p ltéseke : 
könytielói, majd szamviteli 
vizsgát tettem, megtanultam az 
anyagszerkezelés tudntralóit 
is. E tanulm6.nyaimat akkor 
is rendületlenül folytattam, 
amikor már új munkahel)"ként 
a �1A V Magasépítési Fónök
ség pénzi.-gyi osztályára kerül
tem. 

A fónl>k.'iégen az ellenőrzési 
csoportban dolgozott, s ugyan
ebben a feladatkörben foly
tatta tev 'kenységét 1960-tól 
maJ munkahelyén, ahol na
gyon megbecsülik. f:rthető ez, 
hiszen párttag, szakszen:ezeti 
bizalmi, ezen.kiuül szakszeri-e
zeti polihka! iskolavezető az 
igazgatóságban és ilyen iskola 
ellen6Te a szolnoki vasúti 
csomóponton. 

gálati fl!möktéget re11dszere1en 
ellenőrizzük. A pénzfigyi és a 
gazdasági te!Jékenység „feltér
képezése" során azt kell meg
állapitanun'c, hogy a szolgá
lati helvek hogyan tei-ékeny
kedn.ek, mit tesznek a társa
dalmi tulajdon uédelmében? 
Ha bárhol rendellenességet ta
pasztalunk az anyag-, vagy 
pénzgazdálkodás írott, vagy 
íratlan szabályainak alkalma
zásánál, alapos, mindenre ki
terjedő vizsi:álatot ,-égzilnk, 
hogy a rendórség! eljárás • zá
mára megfelelő tényanyaggal 
szolgáljunk. Vannak pénzt.�·i 
ellenőrzések úgynevezett 
„célellenőrzések", amelyeket 
aláírt, vagy névtelen levelek 
közlése, vagy más z.crvek be
jelentése alapján indítunk 
meg. 

Minclig 
a dolgozók érdekében 

Sikerült az akció 1 

ELISMERÉS 
A KISZ KB-TÓL 

Hatvan vasúti csomópont if
júsági szervezetét a KISZ 
Központi Bizottsága elismeró 
oklevéllel tüntette ki, mivel a 
Gagarin Hőerőmű építése ide
jén - 1966 és 1973 között -
a hatvani vasutas fiatalok 
eredményesen működtek közre 
a „Zöld út " akcióprogram 
végrehajtásában, elősegítve ez
zel a KISZ-védnökség célki
tűzéseinek elérését, a hőerőmű 
mielőbbi felépítését. 

Az elismeró oklevelet ben
sőséges ünnepségen adták át 
a t•asúti csomópont KISZ-bi
zottságának. 

A tizenkettedik 

véradónap 

A budapesti vasútigazgató
ság vöröskeresztes szervezete, 
a MA V Tisztképző Intézet 
hallgatóival és a józsefvárosi 
pályafenntartási főnökség dol
gozóival közösen, véradónapot 
tart.ott október 11-én az lgaz
gaság kultúrtermében. 

Sorrendben ez volt a tizen
kettedik ilyen jellegű közös 
akciójuk, s ez alkalommal há
romszázan jelentl.eztek térítés
mentes uéradásra. A jó szerve
zés és felvilágosító munka 
eredményeként 56 vasutas 
most először kapcsolódott be 
az életmentők táborába. Az or
vosok 242 jelentkezőt találtak 
alkalmasnak, s tőlük összesen 
77,4 liter vért vettek. 

A véradók megbecsillés� fe
jezte ki az Igazgatóságon októ
ber 4-én m gtartott ünnepség. 
amikor Is a meg\ ndégelt 
többsz5rös véradók közül öt
venegyet megjutalmaztak. 

Acs Boldizsár 
vöröskeresztes titkár 

Új felvételi épület 
A közelmű.lt napokban Mát

raderecsken dr. Pásztor Pál, a 
miskolci vasútigazgatóság ve
ze óJénck jelenlétében felavat
tálc a hatvan-füz sabonyl pá
lyafenntartási főnöks s dolgo
zói által 1 millió 150 ezer fo
rintos költséggel épített felvé
tel! épilletet Az építésben ki
tűnt dolgozókat megjutalmaz
ták. 

:trdekes, hogy mint jó spor
toló került a MAV-hoz. :€rsek
újváron született, s a 30-as 
években ott Is futballozott. 
Miután letöltötte katonaidejét, 
Mo1onmagyaróvárott n6nl.lt, a 
Albertirsán kötött 1d. a.honnan 
nap mint nap 55 kilométert 
utazik munkahelyére. A sze
rény modorú, tehetséges egy
kori jobbhátvédre, aki akkor 
már az Albertirsai SE-ben fut• 
ballo:rott, a Győri ETO Is fel
figyelt: próbajátékra Is meg
hívták.. A sors azonban úgy 
hozta, hogy alapvetően nem a 
labdarúgással, hanem az általa 
annyira szeretett vasutasélet
tel jegyezte el magát: 

- Amíg egészséges vagyok 
és mozogni tudok, nem szaka
dok el a sporttól sem -
mondja lelkesen. - Tagja va
gyok a BVSC számvizsgáló bi
zottságának, s ha csak tehe
tem, úszom a Szónyi úti uszo
dában. Az elmúlt hetekben 
killönösen örömteli óráim vol
tak; futbal!clpót húztam, s kö
zéphátvédként játszottam az 
igazgatóság pénzügyi osztályá
nak csapatában; az ellenfél a 
Számviteli Főnökség egyilttese 
volt. 

- Félnek-e a smlgálaU he
lyeken a revizortól 7 

ró! kapott utasítások megér
tetése, elfogadtatása - mondja. 
- Különösen szép munka a 
dolgozókat megillető előnyök 
igazságos elrendezése, a velük 
való törodés a nehéz napok
ban, amikor tartós betegség, 
család! tragédia okoz gondo
kat, vagy az örömteli mozza
natok Intézése, a.mikor juta
lomról, beutalóról kell dönteni. 

Hetenként két-három napon 
át vidéken tartózkodik, a ha 
elfoglaltsága hivatalához köti, 
a társadalmi munka legkülön
félébb területei vonják el sza
bad Idejét. Mit szól ehhez a 
család, a feleség? 

- 1947-ben Rákosrendező 
szomszédságában, a „kapagyár
ban" nyílt álláslehetőség fizi
kai munkakörben - emlék'!
zik vissza. - Ott dol�oztam 
1952-lg. de közben éltem a ta-

Írott· 
és iratlan szabályok 

Kiváló dolgozó, egész sor ok
levél tulajdonosa, a kitüntetés
sel egyldőben Igazgatói dicsé
retben Is része Ult. Mi is a 
munkája? 

- Munk4nk során a hoz
zánk tartozó valamennyi szol-

- Akinek nincs félnivalója, 
azzal a lehető legjobb viszonyt 
alakíthatjuk ki évről évre -
hangzik a válasz. - Sajn0$, 
bár jó emberismerőnek tartom 
magam, értek már kellemetlen 
meglepetések olyan dolgozók
kal, sőt felell5s vezetőkkel kap
csolatban Is, akikért - ahogy 
mondani szokqik - ,.tűzbe tet
tem volna a kezem ..• " 

Siska László, az Igazgatóság 
szb-titkára sokszor dicséri 
négyszemközt és nyilvánosan 
is Bednarlk Gyula bizalmi te

vékenységét. Miért szereti ezt 
a munkáját? 

- Izgalmas, azép feladat a 
szakszervezeti tagok állandó, 
ószinte tájékoztatása, a feUll-

- A család is tudja, hogy 
életelemem az emberi kapcso
latok ápolása, a dolgozók prob
lémáit-a! való törődés - vá
laszolja - Azt b tudják, hogy 
amit teszek, azt nem ma
gamért, hanem hivatali köte
lezettségeim ellátásáért és a 
családért teszem. S ez a meg
értés, a családi segítőkészség 
Is bearanyoz7.a az életemet, 
mert nagyon megelégedett em
ber vagyok •.• 

Maros Lúzl6 

s 

Akit a dal 

s a muzsika, hozou a vasútra 
A kék munkásruhás, zö

mök deresedő hajú férfi 
mosolyogva fogad a s:rom
bathelyl jármOjavítóban. 
Azért kere6tem fel Molnár 
Miklóst, a kárpltosrészleg 
nemrégen kinevezett veze
tőjét, mert az alkotmány 
ünnepe előtt a ,.Szocialista 
Kultúráért" jelvénnyel 
tüntették ki. 

- Tőslll/Ökere& szombat
helyi vagyok - kezdte a 
bes?Jélgetést. - Kilencen 
voltunk testvérek, vala
mennyien dalazeret6k. Ne
héz életünk volt: apám 
asztaloskodá,;sal kere5te a 
kenyeret, de baloldali né
zeteiért többször Oldözték. 
Nagy szerencse, hogy in
gyen tanulhattam a zene
iskolában. Bátyám a Ha!a
dá& Kórusban énekelt, s 
1945-ben engem Is meg
hal1gattak, megtapsoltak, s 
ezóta tagja, szólistája va
gyok Swmbathely legna
gyobb és régi hagyomá
nyokkal rendelkező mun
káskórusának. (Tavaly volt 
75 esztend6s az együttes.) 

- A dal, a muzsika ho
zott a vasútra is - folytat.. 
ta - 1946-ban lettem a ;ár
műjavitó dolgozója. Eredeti 
szakmám kárpitos, de jó 
Ideig mindenfajta más 
munkára beosztottak. Eln.. 
nek az volt az oka, hogy 
a:rokban az években az ak
kori vezetők nem jó srem
mel nézték az üzemen kf_ 
vüll szerepléseimet. Sze
rencsére ma már más e 
helyzet. Mindenben támo
gatnak. 

Tizerm� éves korában 
kölcsön pénzből csellót 
vett, s azóta is játSZlk raj
ta. Péntekenként közös 
muzsikálásra jár ös:sze eí/11 
baráti körbe. Hetente két
szer pedig dal., próba van, 

amit mindig na.gyo!l vár. 
Ha fáradt, ott iklpihenl ma
gát, felfrissül. A kórussal 
bejárta az országot, s sre
repeltek Jugoszláviában, az 
NDK-ban és Bulgáriában. 
Valószínű a mU'ZSika, a dal 
fejles-ztette ki benne mlln
denfaj ta szépség szeretetét, 
a rendre, tisztaságra törek
vést. Ez kihat munkájára 
is, s ugyanezt elvárja a 
munkatársaitól, a hozzá be
osztott fiataloktól is. 11:rt
hetó. hogy olyankor két
szeresen fáj a szíve, iimt
kor az üzembe javításra ér
kez6 személykocsik vandál 
ro1l{lálásait látja. Van 
olyan ülés, amelyen 80-
100 késszúrás okozta ,.se
bet" kell bestoppolni. 

- Mindent szeretek éne
kelni, ami szép: magyar 
nótát, népdalt, operát, ope
rettet, munkásdalt - mon
dotta. - Kétszer voltam 
meghallgatáson az Opera
házban. Felvettek volna, de 
akkor már itt volt a osa
lád. két gyerek. házépítés 
Maradt:,m va-sut�ak NPTTJ 
bántam meg. Azt szeret
ném, Ila meg sokár.g do!. 
gozhatnék, és énekelhet
nék. 

Kívánjuk. 
óhaja. 

teljesüljön 

Szelcl Teréz 

Tisztelet és megbecsülés iár 
a törzsgárda minden tagiának 
A törzsgárda tagjait tisztelni és megbecsillnl: kötelesség! 

őket önérzetükben megbántani és megalázni: súlyos vétségi 
Ennél fogva helytelenül járt el ez a nagykanizsai jegy

vizsgáló, aki - az általa kiállított 248. sorozatú, 07475 szá
mú Utánfizetésl Orjegy tanúsága szerint - Fodor András 
kisterenyei jegyvizsgálót, a MAV-nál több mint 30 éve dol
gozó tórzsgtírdatagot megbirságolta. 

Miért? 
Az idős vasutast gyógykezelés céljából szeptember 18..án 

Hévízre küldte orvosa. A visszautazás időpontja október 2-a. 
volt. A tízforintos pótdíjjal kiállított úrjegyre ezt írta a nagy_ 
kanizsai „túlbuzgó" kolléga: ,.A nevezett által használt, 
001809. számú, 30 éves törzsgárda.szabadjegy 1973. október 
l-től én•énytelen." 

Való !gaz, hogy a régi min�Jú szabadjegyet legalább egy 
nappal korábban ki kellett volna cserélni, de Fodor András 
minden kétséget kizáróan igazolni tudta, hogy gyóf/1/kezelése 
miatt erre nem �·olt lehetösége. Ilyen e etekben a jegyviz.,_ 
gálóknak még a nem vasutasok visszaútban lejárt Dolgozók 
menettérti jegyét ls érvényesnek kell elfogadniuk (kellő Iga
zolás mellett), tehát a nagykanizsai jegyvizsgáló nemcsak lé
lektelenül, hanem helytelenül Is járt el. 

Szfics Ferenc 
vizsgáló főkalauz 

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK 

BUDAPESTI IGAZGA TÓSÁGÁNAK 

FE LHÍVÁSA! 

Budapest és Pest megye területén 
a személy- és áruszállítás zavartalan, kulturált 
lebonyolítása érdekében, 

azonnali belépéssel /elveszünk: 
érettségizett, illetve az általános Iskola 8 osztályát 
elvégzett, 18-40 év közötti férfiakat: 

kocsirendezónelc, 
sarukezelónek, 
váltó- és jelzóberendezést kezelónek 
vonatfékezónek, 
vonatvezetónek. 
Nói dolgozókat 
forgalmi szolgálattevónek, 
személypénztárosnak, 
Jegyvizsgálónak. 

A budapesti pályaudvarokon, elsósorban 
Budapest-Ferencváros és Rákosrendezó 
állomáson kiemelt bérezést, 
korszerú m1•r.kásszállást biztosítunk. 
Várjuk a vasutas dolgozók hozzátartozóit, barátait, 
lsmeróselt bármely budapesti, illetve 
lakhelyéhez legközelebb esó állomáson. 
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Hatodik helyen az OB l-ben 
SIKERES ÉVET ZÁRNAK A BVSC VÍZILABDÁZÓI 

&barcz11 Roland, a BVSC 
vízilabdacsapatának edzője, 
az · egykori kitűnő játékos 
nem a nagy smvak embere. 
Az 1973-as bajnoki szezon 
előtt is szerenyen nyilatkozott: 

- Két éve még a máso
dik osztál11ban játszottunk, 
,�wal11 a legjobbak között a 
kilencedik hel11en végeztünlé., 
idén azt szeretnénk, hog11 
már minden csapatnak e1111en-
16 ellenfelei leg11ünk . . •  
mondta. S nemrég, amikor 
be!ejezódött az idei pontva
dászat, a bajnoki tabellán azt 
láthattuk, hogy a vasutasok 
gárdája előbbre rukkolva a 
hatodik helyen végzett. 

- Ezek szerint elégedett? 
- kérdeztük a szezonzárás 
után az edzőtőL 

- Feltétlenül, mert a he
!yezésünk és a csapat játéka 
Js fejlődést mutatott - kap
tuk a választ. - Egyetlen 
mérkőzés kivételével, amikor 
tavasszal 4:2-re vesztettünk. a 
bajnok OSC ellen, még a leg
jobbakkal is nyilttá tettük a 
C<ilálk.ozók.at. Legyőztük a Va
sast, az Egert kétszer is, az 
FTC ellen pedig értékes dön
tetlent vívtunk ki. Igaz, nem 
vagyok a statisztikai adatok 
híve, de mégis említést ér
demel, hogy 18 pontunkkal 
éppen 50 százalékos a telje
sítményüruk, s idegenben csak 
két ponttal szereztünk keve
aebbet, mint a Szón11í úton. 
Tehát a fiúk nem ijedtek meg 
akár a többi budapesti vagy 
vidéki uszodában lejátszott 
mérkőzéseiktől setTL 

Az edző nagyon tárgyila
gosan fogalmazta meg csapa
tának játékáról alkotott vé
leményét. 

- Ha figyelem.be vesszük, 
hogy két év alatt úgyszólván 
teljesen megváltozott az 
együttes összetétele, akkor az 
idén mutatott játékot máris 
érettnek, a jövő szempontjá
ból feltétlenül biztatónak ítél
hetjük meg. Gyeró Csaba 
csapatkapitány mellett -, aki 
másfél évtizede Játszik a 
BVSC-ben - csak Szeri és 
Czigán11 sorolható a régiek 
közé, míg Horkai, Gém, Po
tyondi és Spolarics az újabb 
generáció képviselői. Gyors, 
lelkes, a célszerűségre törek
vó együttes ez, s ami talán 
a legtöbbet mondja: mind 
M;át nevelésű fiatal, akik 
mögött már ott vannak az 
újabb remén11ségek is. 

Jól emlékszünk, a bajnok
ság kezdetén, de már tavaly 
is kapusgondjal voltak a csa
patnak. Ezt a döntőnek js 
mondható kérdést hogyan ol
dották meg? 

- Azt hiszem, bátorságunk
ttak köszönhetjük, hogy ma 
már a 11 éves Spolarics Zol
tán személ11ében üg11es kezű, 
a még nag11 feladatok megol
dására is alkalma.s kapuvé
dónk van. A fiú a serdülő 
csapatban hívta fel magára a 
figyelmet, tizenhét évesen ke
rült az „egybe", s jó átlagot 
mutatott a szereplése. 

A BVSC vizllabdacsapata. A felsó sorban (balról Jobbra) : Né
meth L, Szeri, Spolarlcs, Gém, Juhász. Len&: Czigány, Horkai, 

Gyem�, Gyeró, i>otyondl és Togyeriska 

Ki volt a legeredményesebb 
játékos? 

- Pot11ondt, aki 4 1B baj
noki találkozón Zl gólt lótt. 

Babarczy Roland azonban 
nemcsak dicsér, hanem birál 
is. Negatívumként emlitette, 
hogy a Magyar Népköztársa
sági Kupából elég hamar ki
estek, igaz, az élvonalhoz tar
tozó Vasassal szemben ma
radtak alul 5 :4 arányban. Az
tán az időnként mutatkozó 
hullámzó teljesítmény is az 
árnyékos oldalra kerül, mert 
például a bajnoki hajrában 
két ragyogó vidéki győzelem 
után saját uszodában vesztet
tek 3 :2-re a Spartacusszal 
szemben. E"Lt azért is tartja 
fájónak, mert gyózelem ese
tén még előbb végezhettek 
volna a bajnoki tabellán. Idén 
is sok volt az elhibázott hely
zet, a klhagyott emberelőny, 
llJJlely nemegyszer ' behozha
tatlan hátrányt okozott. 

(Varga ZBoH felvétele) 

Osszegezésként: mit OOT' 1914-

ben? 
- Azt várom, hogv a eM

pa.t tovdb b erősödik, tapasz
talatokat g-yújt, ami reáLíssá 
teszi az igéretet: leszünk mi 
még az ideinél is jobbak! 

Hát ha csak a legutóbb! 
esztendők fejlődési görbéjét 
figyeljük, akkor ez igazán 
nem túlzott igén>t. 

Koz;á.k MJhály 

Magyar-lengyel lövészviadal 
- gyöngyösi győzelemmel 

A közelmúlt napokban len
gyel sportlövészeket látott 
vendégül a gyöngyösi MHSZ
Kitérógyári Vasutas Lövész
klub. A GTS Wisla Krakow 
csapatát és a vendéglátókat a 
kétnapos verseny megkezdése 
előtt Tóth G11örg11, az MHSZ 
Heves megyei titkára techni
kai konferencián köszöntötte, 
majd megnyitotta a versenyt. 

A mindvégig szoros és izgal
mas küzdelemből végül is a 
gyöngyösiek kerültek ki győz
tesen, vagyis az olimpiai pon
tozási rendszer szerinil értéke
lés alapján 88 ·77 arányban 
diadalmaskodtak. 

mert egész este 
hölgyválasz volt. 
Kárpótolta viszont 
őket a tombolán 
n11ert sok értékes 
tárg11, többek kö
zött fél-fél pár ci
pófúzó, fózókanál, 
cumi, Tágógumi, 
bug11libicska, tiki
takl helyszínen 
kipróbálva és más 
eg11éb. 

Ami a részeredményeket Il
leti, ismét kiválóan megálilta 
helyét a gyöngyösi Seszták 
Zsuzsanna, Dienes Jánosné, 
Berkics Krisztina, Simon Klá
ro, illetve Hering Isti·án, Die
nes János, Varga G11ula, vala
mint a juniorok közé tartozó 
Tóth József és llfü!-5 László. 

A versenyt követő napon fő
városunk nevezetességeivel is
merkedtek a jó képességű len
gyel csapat versenyzői, majd 
Eger környékére hívták meg 
őket a vendéglátók, a gyön
gyösi lövészklub szokásos évi 
kirándulásának részvevöiként. 

PANNONIA KUPA 

Nemzetközi 

kosarlabda torna 
Szeptember végén Pécsett, a 

Pécsi VSK rendezésében ke
rült sor a Pannónia Kupa 
nemzetközi férfi és női kosár
labdatomára. Mind a férfiak
nál, mind a nőknél 2-2 ma
gyar, llletve külföldi csapat 
vett részt. A kupa fővédnöke 
dr. Szabó Tibor, a pécsi vas
útigazgatóság vezet5Je volt. 

A mérkőzések nagy közön
ségsikert arattak. Különösen 
kitettek magukért a PVSK női 

KISZ-esküvő a Keletiben 
Lapunkban már beszámol

tunk arról, hogy a Keleti pá
lyaudvar és a budapesti vas
útigazgatóság KISZ-fiataljai 
1.ársadítlmi munkával egy 5 
h�lyiségböl álló klubot hoztak 
létre. A klub augusztus 22-én 
történt felavatása óta rend
szeresen tartanak összejövete
leket a fiatalok, sőt okt/,ber 
13-án KISZ-esküvőt is rendez
�ek. 

Ez alkalommal Szabó ZsU
zsanna és Kiss Istrán - mind
ketten forgalmi szolgálatte
vők - esküdtek egymásnak 
örök hűséget az impozánsa'l 
berendezett klubban, Horák 
Lászlóné, a VIII. kerületi Ta
nács anyakönyvvezetője előtt. 

Zsuzsa, azaz Kiss Istvánné, 
a Keleti pályaudvaron telje
sített szolgálatot, és a forgal
mi KISZ-alapszervezet titkára 
,;-olt. Elmondta, hog11 a. klub 
létrehozásáért végzett társa.
sadalmi munka közben hatá
rozta el, hogy ott tartja meg 
az eskilt:ójét. A vőlegényével 
egyetértésben hivatalosan is 
előterjesztette kérését a cso-

móponti KISZ-bizottságon, 
majd a vasutasszakszervezet 
területi bizottsága, valamint 
az igazgatóság vezetősége is 
örömmel fogadta a bejelen
tést, mint annak bizonyítékát, 
hogy a klub révén a fiatalok 
máris ennyire ragaszkodnak 
munkahelyükhöz. 

Az esküvő lebonyolításával 
iáró teendőket harminc KI.SZ
fiatal vállalta. A szertartás 
kezdetekor úttörő-vasutasok 
sorfala között vonult be az if
jú pár a szépen feldíszített 
„házasságkötő terem"-be. A 
boldogító igen elhangzása 
után sokan gratuláltak Zsu
zstnak és férj(>nel,, majd meg
ke2d6dött a lakodalom. Az 
ajándékok egy rés�ét ugyan
csak társadalmi munkával 
készítették a Keletiben dolgo
zó vasutasok. 

A Maga.s-Tátrában töltött 
egyhetes nászút után a férj to
vábbra is a régi szolgálati 
helyén, Siófokon, a felesége 
pedig Fonyód állomáson tel
jesít szolgálatot. 

(séra) 

- Elektrodinamikus bbto
sítóberendezés könnylti Curticl 
román-magyar közös határál
lomás forgalmi dolgozóinak 
munkáját. Az újonnan felsze
relt és üzembe helye:rett be
rendezés jól szolgálja a két 
vasút szállítási tevékenységét, 
a közlekedés biztonságát. A 
CFR a forgalmi épület korsze
rűsítésére. az esztétikai köve
telmények kielégítésére Is 
nagy gondot fordított a bizto
sítóberendezés létesltésével 
egyidőben. 

- KorszcnísíteUék az lzemi 
konyhát Szeged állomáson. A 
közelmúlt napokban befejezett 
munkálatokra a szegedi vasút
igazgatóság mintegy 70 OOO fo
rintot forditott, s ezáltal nem
csak a konyhai dolgozók mun
kakörülményei javultak, ha
nem az étkeztetés is kulturál
tabbá vált. Az átalakítás kö
vetkeztében 600 vasutasnak 
biztosíthatnak meleg ételt, a 
korábbi 350 fó helyett. 

- Ezer óra társadalmi mun
kával segítették eddig a deb
receni járműjavító dolgozói a 
MA V Bodrogolaszi Nevelőott
honát az egy évvel ezelőtt fel
vett kapcsolat megteremtése 
óta Az üzem és az otthon ve
ze.tősége által kötött megálla
podás értelmében a járműjaví
tó szocialista brigádjai felújít
ják a kiselejtezett, de a poli
technikai oktatás céljára mt'g 
alkalmas kéziszerszámokat és 
más eszközöket. Többen sza
bad szombatjukat és vasárnap
jukat feláldozva dolgoztak a 
nevelőotthonban. 

- November '1. tiszteletére. 

Zsuzsa és Istv&n kimondja a boldogító igent a bázasságkö,ö 
teremmé „elölépteleW' klubhelyiségben 

Egyhetes ünnepi műszakot tar
tanak a békéscsabai szertárf/5-
nökség szocialista brigádjai. 
Ebből az alkalomból mind az 
öt közösség tagjai pót!elaján
lást tettek a téli felkészülés
hez szükséges anyagok bizto
sítására, a tisztaság és a szer
tári rend példás kialakítására. Látogatás a ljublin6i 

teherkocsi-javítóban 

A miskolci járműjavító 
MSZBT-csoportja kéthetes lá
togatást tett a Szovjetunióban, 
ahol a 15 tagú delegáció a Le
nin-renddel kitüntetett ljubli
nói vasúti teherkocsi-javító 
üzem vendége volt. A szovjet 
vasutasok bemutatták a mis
kolciaknak a moszkvai vasúti 
csomópont korszerű javítóüze
mét. A küldöttség megtekintet
te Moszkva nevezetességeit és 
ellátogatott ,.J;':szak Velencéjé
be", Leningrádba is. A baráti 
látogatás sok kedves élményét 
megőrizve. hasznosítják ta
pasztalataikat a miskolciak. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és a dolgoz.ők 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket : 

A 40. súmból : 108 704/1973. 
3. e. vasúti Munkavédelmi sza
bályzat. 

A 41.  számból: 1 12 349/1973. 
A KPM Vasúti Főosztály - a 
MA V Vezértgaziiatóság egyes szak
osztályainak elnevezése. 

1 10 436 1973. Általános Iskolai 
végzP.ttség megszerzésével kapcso
latos lntézkedt!sek. 

1 1 2  365-1973. Tényleges vasúti 
alkalmazottak arcképes igazolvá
nyának érv.ónyesltése és a nyug
díjasok betét.rozetének kiszolgálta
tása 1974. évre. 

Pályázat vasúti szakközépiskolai 
mérnök-tanári állásra. 

- Brigádok az óvodáért. Pé
csett a városi pártbizottság ak
ciót indított i;';pftsünk óvodát! 
jelszóval. Ehhez az akcióhoz 
kapcsolódva, a pécsi pálya
fenntartási főnökség XVIII-as 
pályamesteri szakaszának Bé
ke · szocialista brigádja, Illetve 
annak minden tagja október 
havi keresetének két százalé
kát ajánlotta feL 

(Tenta György f�véiele) 

A szerkesztőség üzeni 

Boldizsár Gyula Békéscsaba : 
SzOcs Ferenc Hatvan : Rapi József 
Bp. Józaetváros ; L. Varga Lajos 
Debrecen ; szegedl Géza Pécs i 
Pacz .József Curt.ici : Egeressl Zsig
mond Záhony ; Végh Gyula Rá
kosrendező ; Nemes JenO Szeged; 
Tóth Tibor Kiskunhalas :  Acs Bol
dtzsár Budapest : leve lelket lapunk 
anyagihoz felhasználjuk. 

Nagy Sándor Jászberény: Batu
rln András Celldömölk : Bognár 
Károly Tapolca · leveleiket Weté
kes helyre továhbltottuk. 

SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁ
GAINK FlGYF;l,MEBEI 

A Népszava Lapkiadó V'-llalat 
a napokba.o értesflette szerkeszdJ
ségOnke� hogy a lapunk ,rv&ltoú-
5',·at kapcsolatos különbözetet 
még nagyon sokan nf'm egyenti• 
tett.ék kL Ismeretes ugyanil>, hogy 
az év elején a havonta egyszeri 
8 oldalra való állérés következté
ben a Magyar Vuutaa előfizetése 
a korilbbl hl 9,60 n-ról 1 4,40 
Ft-ra növekedett. KérJOk szak• 
szervezeti blzotts.igalnk.at, azok 
saJtófeleMselt, hogy még mlel6tt a 
löv6 év! el6flzetések gyüJthét 
megkezdenék, a.z elmaradt befl• 
zetéseket ls pótolják. 

- öregek napja a GYSEV
nél. A Gy6r-Sopron-Eben
furti Vasút vállalati szakszer
vezeti bizottsága október 27-én 
ünnepséget rendezett az Igaz
gatóság soproni klubhelyiségé
ben a 70. életévüket betöltütt 
n,vugclijasok tiszteletére. Az 
idős vasu&sokat a KISZ-fiah
lok is szeretettel köszöntötték. 

- KISZ-védnllk.sq. Kiskun
halas vontatási főnökségének 
KISZ-alapszervezete az októ
beri taggyűlésen védnökséget 
vállalt a csomópont létesítmé
nyi tűzoltósága felett. A fia
talok segítsége eddig is hatha
tósnak bizonyult, hiszen a ha
lasi vasutasok 1961 óta min
dig kiemelkedően szerepelnek 
a járási, a megyei és a vasút
igazgatósági túzoltó,•ersenye
ken. A most vállalt védnökség 
elsősorban arra irányul, hogy 
a fiatalok részt vesznek a ki
képzésben és a telszerelések 
karbantartásában. 

Utazás előtt és utazás után 

, , 

EDESSEGET, 

Férftnapot ren
deztek a MAV 
Magasépítési Fő
nökségnél 4 Már
cius 21. szocialista 
brigád nódolgo

.zóinak kezdemé
nyezésére. Az el
határozás a lán11ok 
és asszonyok azon 
.,átmenetileg éT• 
-vén11es" döntésén 
alapult, hogy 
egyenjogosítják a 
férfiakat. A ren
dezvényre készí
tett feliratok szö
vege ts fu11 szólt: 

hoz, tnetve elkí
sérhetik párjukat 
kalap- vagy bármi 
más divatcikk 
megszerzésére irá
nvuló sétára, ami
kor olyan holmit 
kell vásárolni, ami 
a barátnő puk
kasztására alkal
mas. Külön keg11-
nek számít, ami
kor a férfi a fod
rász előtt várakoz
hat, amíg neje új 
frí.zu1'át csináltat. 
Egyelőre külön 
bizottság foglalko
zik azzal, hog11 
mil11en jogokat 
kapjanak a fér
fiak ezután a gyer
mekek világra
hozatalánál. 

A jóból is meg
árt a sok, nem 
csoda tehát, hog11 
az ünnepeltek. úgy 
este 9 óra tájban 
már nem bírták 
tovább, tgy szép 
csendben - bár 
elég feltűnően ah
hoz, OO(J1I mások 
ne vegyék észre 
-, kezükben a ml
nipa.puccsal, mint 
hatalmi jelvény
nyel, eD11enként el
oldalogtak. Azóta 

azonban nagyon 
büszkék arra, hog11 
most már e{111en
jogú.ak. 

kosarasai. A nők mezőnyében r------------
a Pécsi VSK csapata a Sziget
vári AFtsZ együttesét 61 :42, 
a lengyel Lech Poznan csapa
tát 66-59, az Universita Brno 
csapatát pedig 66 :65 arányban 
győzte le. Ezzel veretlenül 
nyerték a tornát. 

AJÁNDÉKOT, 

TRAFIKÁRUT 

E1111enjogú.sá
gotl Felszabadítást 
a férfiaknak/ 

A nők a jelmOTl
dathoz híven állí
tcnták össze közö
sen elói:idott 
csasztuskájuk szö-

1 vegét ts. Esze-rtn,t 
Cl férf!akna.k szfn
tén Jog1tk Nn a 
mosogatásli.oz, a 
gyermek tisztába 
tételéhez. a főzés
hez, bevásárlás-

A férfinapl ren
dezvényen a fér
fiak csupán azt 
hiánVolták, ho1111 a 
felszolgált italok 
között nem volt 
tej, és nem táncol
hattak azml, aki
vel a legjobban 
szerettek volna, (bánkuU) 

A férfiak mezőnyében a 
PVSK a második helyen vég
zett, miután az IM Zágráb 
együttesétől 93 :77 arányú ve
reséget szenvedett. Másik két 
ellenfelét ugyanis legyőzte a 
hazai csapat, a Lech Poznan 
csapatát 84:81, a Kecskeméti 
SC-t pedig 69 :62 arányban. 

llAGYA.R VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezet�nek 

lapja 
Szerkeszti a szerkeszt6 blzottsil.g 

FGszerkeszt6: Gulyás János 
Felelős szerkesztő: Vi.Si Ferenc 

Szerkesztőség: 
1068 Bpest VI., Benczdr ntca tt 

Telefon városi : 229-i?J 
üzemi: 111-77. 

Kiadja és terjeszti: 
a Nép�ava Lapkiadó Vállalat 

1964 Bpest vn.. Rákóczi dt 54. 
Telefon: 224-819. 

Felelős kiadó : Gábor Márton. 
a Népszava Lapldadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekk!llzámlaszá.mun.k: 

MNB 215-11 859 
Szikra Lapnyomda 

nagy választékban vásárolhat az 

<i; UTA S E LLATO ;:,' 
pályaudvart pavilonjaiban. 



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XVII. f:VFOLYAM, 22. SZAM ARA: 70 FILLtR 

Legyen közügy a tanu ás! 
Mlnlsztertanác-s legutóbbi ülésén tárgyalta a felnőtt

A oktatás jelenlegi helyz.et.ét, és '!legállap�lotta,, hog:l'. v� 
ugyan haladás, de az új llpusu munkas-tovabbkepzési 

rendszerben még csak kezdeti eredmények születtek. 
Ennek az új típusú képzésnek az alapját a Magyar F<Yr• 

udaLmi Munká3-Para.szt Kormán11 1014 1971 (IV. 28.) számú 
határozata képezi, amely alapjában véve megjelótte azokat 
a feladatokat, amelyeknek végrehajtása szükséges ahhoz, hogy 
a munkások továbbképzési rendszerének fejleszt ében a meg
követelhető eredmények elérhetők tegyenek. E kormányhatá
rozatot követte a 6 1972. (IV. 21.) MüM rendelet, a munká-
60k továbbképzéséről. Ebben a mmisz.teri rendeletben már 
konkrétan meghatáro'l.ást nyertek azok a formák, módszerek 
és lehetl56égek, amelyek alkalmasak arra, hogy felkeltsek a 
dolgozók figyelmét a továbbképzés szúkség�égén�k felis!11e
résére. A rendelet felsorolja a2.>0kat a képzési formakat, 
amel11ek a munka magasabb szintit t·égzéséhez, az e!ll/';s 
munkakörök korszerilbb ellátásához, a tarsadalmi tudat feJ
lesztéséhez nyújtanak segítséget. Tájékoztatást a<l a tovább
képzésben való részvétel feltételeiről, az ósztönzés és elismerés 
módozatairól. A rendelet 1. és 2. ·z.ámú melléklete pedig rész.
letesen ismerteti az ösztönzés módozatait, illetve az Iskolai 
tanfolyamok költségeinek elszámolását. 

A müvelödésügyi miniszter 142 1972. MM. S'l.ámú utas{tdsa 
a munkások szakmai továbbképzés t és az általános Iskolai 
végzett.ség megszerz.ésH elósegít6 általános iskolai tanfolyama· 
i;zervezéséről, a Müvclődésügyi Kózlön11 1972. évi 18. &Zámá
ban Jelent meg. 

z az utasitás az általános iskolai végzctt.�el-, nem ren
E delkezö dolgozók számára biztosltja a hiányzó 067.talyok 

róviditett határidó alatt való elvégz.ésén k lehetö,;égét, 
de egyúttal elósegíti az általános múveltség bővítésének es a 
azakmai továbbképzés folyamatának összekapcsolását is. 

Az általános Iskola felső tagozatának anyagát a tanfolyam 
keretében három osztályban - 5-6., 7., 8. osztál11 - röoiditett 
képzési idővel, különleges 6ratero b tanterv alapján lehet el
vegeznl. A 6ZOrgalmi idó 16 tan!tási hét, hetenként 1 tanftási 
nap (5 óra) és egy konzultáclós nap (5 óra), A konzultáción 
•aló mesJelen nem klltel�. 

A tanfolyam városokban 20, k gekben 15 fii jelentke.. 
·n ,,,,,, .. ,.,..,e ó. Azokat a ZO ét n f I l f t 'okQ 

lehet felrcnnl, akik már munkaviszon11ban allnak. Az t:i-
lyok indításának időpontja SU'ptember, vagy f bruár hónap. 

A va,utas dolgozók általános iskolai végzcttségéb n fenn
lilló hiányosságok felszámolása mind a gazda.,ági vezet s, mind 
a szakszervezetek fontos /ela.data. Az · taláno művelts-."" ma
g bb szintre való eme!ese, egyben a szakmai műveltség fej
lesztésének Is az alapja. A tanulás érdeke az egyénnek, mert 
az a munkahelyen való előrehaladásnak, érvényesülésnek a 
kiinduló pontja. De érdeke a közösségnek b, mert aki tobbet 
tud, az többet ad a társad�omnak. 

A Vasula.<;<>k Szaksz.ervezete é6 a KPM Va út! Fóosztály 
megvizs"álta a vnsuta., doll(O'l.Ók általánoo múveltségénell 
helyzetét és megállapította, hogy a dolgozók 34 százaléka nem 
,-endelkezik 8 általános iskolai alapmúveltséggel. A ktt mrv 
által készített lntézkedé I terv rögzíti azokat a legfontosabb 
tE"endóket, melyek végrehajtása szukséges e hiányosságok fel
számolására. 

z 1973. okt6ber 11-én megjelent 41 stlmú Hit'atalos Lap
A ban köi.ölt 110 436 1973. sz., a SzemélyzeU és Oktatási 

Suikosztály által k!ndott: .,Altalános iskolai v�gzcttség 
megszerzésével kapcsolatos intézkedések" c!mú rendelet 
reszletesen menndja az általános iskolai vegzettség me!?Szcrzé
sének lehetőségeit. Egyben kozll azt Is, hogy l974-tól a M'!-V 
a:aktanfol11cir11okkal összekapcsolt módon is bíztosftható az al
talános iskolai végzettség megs:erzése. Ennek feltételeit az 
1974-re kiadásra kerüló tanfolyamterv tartalmazz.a, amelyben 
az Is szerepel, hogy milyen tanfolyammal kapcsolható össze az 
általános I kolal végrettség megszerzése. 

1973, NOVEl\IBER 1'7. 

Szakközépiskola 

Zálionyban 

Vasútforgalmi szakközépis
kola kezdte meg múködését az 
össze! Zdhon11ban. Az egy el.só 
osztállyal indított szakközép
iskola átmenetileg az új álta
láno Iskola épületében kapott 
helyet, de a kovetkező öté,·es 
tervidőszakban felépül majd a 
képzé nek megfelelőbb, mo
dern iskola. 

A szakközépiskolai oktatás 
létrehozását a körzet rohamos 
fejlódése, a vasút( közlekedé t 
kiszolgáló ipari létesítmények 
gyarapodása, az ezekhez �-zük
séges szakemberek felkészíté
sének igénye indokolt.a. Az ok
tatási feltételekről a Sz.abol -
Szatm r megyei Tanács múve
lödé l osztálya gondoskodik, a 
szakmai tárgyak tanítását a 
Közleked�- és Postaügyi Mi
nisztérium, lile ve a Múve16-
désugyl tinlsz.térium Irány t
ja. A l\!AV magára vállalta a 

fiatalok diákotthoni elhel11eze
sét. 

A záhonyi vasutasok régi 
vágya valósult meg a szakkö
zépiskolai oktatás megind1tá
sával. A sokoldalúan képzett 
fiatalokat várják a munkahc• 
lyek a va utn 1. 

Hegérlel1ék: 

Aki vért ad, 

'lelet ment 
A szegedi Igazgatóságon lm

már hagyomány, hogy minden 
évben véradó nap t rendez.
nek, amely mlndig számotte�.S 
eredményekkel jál'. Az lde1 
véradást az igazgatóság párt
szervezet<', szaksz<'rvezeti bi
zottsága és Voroskereszt 
alapszen:ez.ete közös rendezé
sében októb r 25-én tartották 
meg. A vémdfLst megelőző elő
kész!tö munka meghozta ered
ményét, hiszen a tavalyinál 
többen, 64-en adtak vért a rá
szorulóknak. 

A v • �adást követóen a szer
vezők uzsonnán látták vendé
gul az onkéntes véradókat, és 
segltsél!üket eg_v-<?gy szép cse
repes élllvlr{ig átadásával kú
ton Is megköszönték. 

NOVEMBER 7-RE ÁDTÁK ÁT: 
,,, 

a székes/ ehérvári és az E szaki 
Járműjavító öltözó-mosdóját 
A vasút nagyarányú kor

szerúsítése az utóbbi években 
a jármújavító Iparban is ked
vezően érezteti hat.'\. t. A ne
gyedik öté,·es tervben 1,2 mil
liárd forint fejieszté;I összeg 
áll rendelkezésre. A termeló
egy.ségek, javitómúhelyek kor
szerlbítésével egyidőben terv
szerúen halad az üzemekben a 
s.wciáli5 és egészségügyi léte
sítmények építése is. Csak he
lyeselni lehet a szakszolgálat 
vezetöinek azt a töreh•ését, 
hogv a nag11múltú múhelyek
b6L mihamarabb eltünjenek a 
múlt örökségei, a múzeális ér
tékú berendez.esek. az ágyu
kályhák, s a múfolt öltözók és 
mosdók. 

Alig két hónapja a szombat
helyi jármújavltoban avattak 
új teherkoc:;1-j vltó csarnokot. 
·ovember elsö napjaiban pe

dig előbb a székesfe-hervári, 
majd az �zakl Jármújavító 
dol�ozói vehették birtol ukba, 
a szó igazi értelmében korsze
rúen felszerelt szociáli,, léte
sítményt. 

Az átadási ünne-peége-t - na
gyon helyesen - OS6Zekapcsol
ták a Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom 56. é�•fordu/.ójá
nak mPpünneplés„ -el. Székes
!ehérvarott november l-én ke
rült isor az ünnepségre. Az 
uzem kultúrterme zsúfolá-;;:g 
megtelt a já.rmújav!tó dolgo
;:óival és a meghívott vendé
i:ekkel. Németh Imre l azgató 
köszöntötte a vehd eket. kóz
tilk Szabó Antal főtitkárt és a 
város társadalmi szerveinek 
képviselőit. Ezután Matkó Jó
zsef, a jármújavító szakosztály 
vezetője mondott Onnepi be
szédet, majd utána átadta ren
deltetésének a tobb mint 10 
m Illó for;i.nt költ gel épult 
háromszint.e�, 800 személyes 
öltözó-moooót és az új alkat
rész raktárat. A tervek a M,iV 
Tervezó Intézetben készílltek, 

Az &zakl Jármújavító úJ, 1500 személyes szociális létesU
ménye 

László, a X kerOletl pártbizott
ság titkárai, az liZem gnzdasá• 
gi és mozgalmi veretöi, a mun
kások képviselőinek. jelenlété
ben Görbicz Sándor ig�ató 
nyitotta meg. majd akárcsak 
fehérváron, Matkó József szak
osztályvelletó méltatta az Un-

nep és a létesítmény jelent&e
gét. 

A rövid ünnepség után az 
üzem igazgatója kitüntetéseket 
adott át. Ezt követően pedig a 
vendégek megtek.inteték az úJ 
létesítményeket. 

a lét ítmények kivitelezését a r-------------------------

FeJér megyei Allamf tpftóipari 
Vallalat végezte, k6zmeg lége
désre. 

Az tszakl JármCiJavítóban 
négy nnppal kés bb, november 
5-én avat az úi 1500 szemé
lyes oltözó-mosdót és az új 
kompresszorházat. Az impo
záns, a fehérvá.rthoz hason ló, 
de méreteiben nagyobb, há
romszintes szocúilis épület kl:
:zel 23 mU/í6 f<Yrineba került é& 
1250 férfi, valamint 250 nódol
gozó részére biztosít bltözködé
si é� tisztálkodási 1ehetóséget. 

Az új letes1tmény, melynek 
tervel u:::yancsak a MAV Ter
vező Inté=etben készil'tek, ki
vitelezését pedig az .evM 31. 
sz. AUaml Epítolpari Vállalat 
és a MAV Magasépitésl Fönök
ség dolgozói végezték, szintén 
minden i,:ényt kielégít. A ké
nyelm . és t · gas öltozóket és 
Cl:Yéb helyisé:;:eket osszesen 
600 égő és fénycső világít
ja m "· A mo. dók H0 zuha
nyozóval és 75 mosdokagyló
val rendelkeznek. 

Az átadási ünnepséget, me
lyen megjelent Szabó Antal fő
titkár, Simon József és Orosz 

Fogorvosi rendelőt kap'lak 
a vá�i ,·asutasok 

egészségügyi tevékenység ösz• 
szefüggését, kapcsolatát mél• 
tatta. Mint mondotta: társa
dalmunk középpontjában a:z 
ember áll, s minden cselekede
tünk az ember érdekében tör
ténik. Ezt a célt szolgálja az 
új ,-endelö is. 

November 6-án Vácott ün
nepélyesen átadták a korsze
rúen berendezett fogorvosi 
rendelót. A beruházást a Vas
utasok Szakszervezete elnök
ségének határoza<ta alapján, a 
1,2°

,0-os önkéntes támogatási 
alapból fedezték. Az ünnepsé
gen jelen volt dr. Bordl Ist
ván, a Vasutasok Szakszerve--

,

-----------
zete társadalombiztosítási osz-
tályának vezetője, Hontvári V t•k' ' József, a Budapesti TenileU , eze O epzeS 
Bizottság titkárhelyettese, dr. 

a klubko·· nyvta'rban Erdödl Zoltán, a Budapesti 
Területi Egészségügyi Központ 
vezetóje. Kiskunhala., csomópont szak-

Dr. Erdődi Zoltán rövid be- szervezeti klubkónyvtárában 
szédében kösz.ónetet mondott a rendezte meg a MA V Szegedi 
rendelő létes(tésében közremú- Igazgatóság az első, kéthetes 
ködö szervek tevékenységéért. vezetőképző tanfolyamot. Az 
Kiemelle az MSZMP váci cso- igazgatóság területéról négy
móponti bizottságának segfüé- százötvenen vettek részt a 
gét, amely a . zükséges helyisé- tanfolyamon. A jól összeálli
gek át.adásával lehetövé tette a tott tematika szerint megtar
rendelö kialakítását. Dr. Bordl j !ott előadásokat kiváló szak
István a termelőmunka és emberek - többek között 

1 Ktss Károl11 vasútigazgató, dr. A rendeletben reszletesen meghatároz.lák a tanfolyamok
kal kapcsolntoo kollségek ví�lésénck és e!S'l.ámolásának mód
ját, Ebböl ki kell emelni, hogy a tanfolyamok költségeit -
ha ennek lebonyolítása kihelyezett osztályokban történik - a 
tanfol11amot szcrt·ezó intézménynek a központi fgazgatán kólt
aégel között, oktatá i költségként kell elszámolnL 

---------------------------------------. Elek G11örg11 igazgatóhelyettes 

Az á talános Iskolai tanfolyamokra, vagy az általános Is
kola megs2:ernését biztosító más oktatási formákhoz szükséges 
tankönyveket az Iskolán keresz.!lil, az oktatást szert·ezó üzem. 
intézmén11 szerzi be és azt térltés nélkül a tanuló dolgozók 
,.eszére kölcsönzi az iskola ídótartamára. 

A rendelet !ntéz.kedik továbbá a tanulmányi kedvezmé
nyekrúl. E.sz..,rint a.: általános iskolai végzettséget nyújtó tan
fal11amot végzó dolgozókat 3 nap tanulmányi szabadság illeti 
meg, amit a vizsgák elött kell blztosltanl Ezen feJGl a szol
gálati hely zctóJének lehetősége van azok részére. akik 
sz.orgalomban és tanulásban klemelkedó erenménvt értek el, 
további 3 nap Jutalomszabadság odására A magánv!zsgára 
v-.116 felkészUlést munlmidö-kedvezménnyel, távollét engedé
lyezésével seg,tl elö a f'z.q_lgálati ,•ezetés. 

Az iskolai rtozettség megszerzésére els6�orban a 4/l 
Et-en aluli dolgozókat, nóket. szocialista bri1JIÍdtagok11t kell 
ös�tönöznl, továbbá azokat a dole;oz6knt, akik mór f; éve a 
MA V-nál vannak és előmenetelüket hiányos i !·olai végzett
séi;ilk akadályozza. 

S 
zakszervezetl bízott '"'aink tanulmám1ozzák a ,-enrft>letet 

és a: abban foglaltakat hozzák a dolgozók tudomrisára. 
A szóbeli és írásbeli agitáció m'nden eszkBzévl!l &.:ztö-

nözzék továbbtanulásra mindazokat. akikn<>k �zükséguk lenne 
arr.1, ho,zy éljenek a rendelet adta lchetösénekkel. 

A fli::atalos Lapban megjelent rendi>let most már a gaz
daság! veze!öknek Is kötelességévé te--zl e fontos munkúvnl 
való fokozottabb foglalko1.ást. A szaks·eri·ezctl bizottságok 
fogjanak füsze a gaidaságl rczetól,kel. kózl,s erófesz(k<.scl 

1 
6znrgalmazzált a \'a�uhs dolgozók általános és sz.akmai mú
vet• gének fejlesztését, magasabb szintre emel· t. 

Túblás Béla 

Új állomást avattak Balatonfüreden 

No\·ember 5-én finnepélyesen átadták Balatonfüred állomás új felvftell épületét 
(Laczkó Ildikó fehélele) (Tudósítás a 4. oldalon) 

- tartották. Hangsúlyozták az 
emberi kapcsolatok fontossá
gát, az üzemi demokrácia biz
tosítását, a megfelelő munka
helyi légkör klalak!tását, az 
emberekkel való törődés jelen
tóségét. 

Az előadásokat konzultációk 
követték, amelyeken a hallga
tók saját munkahelyük konk
rét !&neretében ö.st;zegezték a 
gyakorlati tennivalókat. (gy 
nemcsak a hallgatók szerez
tek hasznos ismereteket, ha
nem az Igazgatóság vezetői, a 
továbbképzés szervezői Is ala
posabban megismerkedhettek 
az egyes szolgálati helyeken 
elóforquló gondokkaL 

Kommunista müszal: 

szabad szombaton 

Kommunista mi!szakot szel'o 
veztek november 10-én az 
[;szaki Jármújavftóban. Csak
nem ezerkétszáz fiatal áldozta 
fel szabad szombatját. A mun
kájukért járó bért a vállalat 
KISZ-alapszervezeteinek cél
jaira fordítják. A lelke< akció
ról lapunk köve;!:ezll számá� 
ban részletesen beszámolunk. 



Meghivó 1 �gdl1
o

1110lt 
A unc11er �n tisztelet Is megbeald,_ lvezi at idla 

A Lndlff Jn/J J4mMl}4mt6 
IIUlamel"vaetl blaot1áp az 
.idén Js JM8nlft(lezte az own 
� �YOB 
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Kitüntetések n ember 7. alkalmából 
A Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom 56. évfordulója al
kalmából eredményes munká
juk elismeréséül párt-, társa
dalml és tömegszervezetek 
tisztségviselőinek és aktivistái
nak, köztük több vasutasnak 
adományorott konnánykitün
tetést a Magyar Népköztársa
ság Elnöki Tanácsa. A 

MUNKA e&DE!WREND 
ARANY FOKOZATA 

kitüntetésben részesült: Décsi 
László lakatos, alapszervi párt.. 
titkár (MA V Dunakeszi Jj. 
0.), Kiss Sándo-r alapszervi 
párttitkár (Celldömölk Vont. 
Főn.), Tóth FeTene, a dombó
vári csomóponti pártbizottság 
titkára A 

MUNKA 'tRDEMREND 
EZOST FOKOZATA 

nyel Ferenc, az Utasellátó Váll. 
szb politikai munkatársa; Ká
dár János, Debrecen áll üzemi 
nonnása, az szb társadalmi 
munkavédelmi felügyelője; 
Pere József, a vasutasszak
szerv. pénzügyi és gazdasági 
oszt. vezetője;  Simon László, a 
Landler Jenő Jj. ü. szb füg
getlenített titkára ; Siska 
Lcis:ló. a budapesti vasútig. 
szb füg_�etlenitett tibkára; So
mogyi Júlia, a budapesti terü
leti bizottság nvugd. káder
n)·ilvántartója; Tézer Jánosné, 
a Keleti Műsz. Kocsiszolg. Főn. 
függetlenített kónyvtárosa, a 
budapesti ter. biz. kultúrbi
zottsá<lál'ak és nőbizottságá
nak ta�ja :  Gáspár István, Bp. 
Nyugati pu. vezető propagan
distája. 

kitüntetést kapta: Acsa! llfi- Urbán Lajos, a MAV vezérigazgatója kitüntetést ad át Csáki 
Az ünnep alkalm'iból SZAK

SZERVEZETI · 111UNKÁtRT 
EZÜST FOKOZATA kitünte
tésben 15, oklevél elismeré,;
ben 150 szakszervezeti tiszt
sé,:\ii.<ielő részesült. 

hály, Vásutasok Szakszerv. Jenőné fólntéz&,1ek 
szegedi TB-titikAra, lfajdú Jó- (Laczkó Ildikó felvétele) 
zsef, Vasutasok Szakszervezete 
Szervezési és Káderoszt.ály. A 

MUNKA f:l'J>L'\lREND 
BRONZ FOKOZATA 

kitüntetésben részesült : Né
·meth Iwna pénzügyi előadó, a 
szombathelyi TB. tt-felelőse 
(MA V Swmbathel)i Igazgatá
ság), Szücs István mozdonyve-
7.ető, a Va!<utasok Sza'kszerv. 
KV-tagja. (MÁV Hatvani Vont. 
Fán. Salgótarjáni Kirendelt
sége). 

A Naizy Októberi Sroclalista 
Forradalom 56. évfordulója al
kalmából a MÁV Vezérigazga
tóságán első1zben tüntettdk ki 
olyan va.�utasokat, akik szol
gálati beosztásuk mellett hos,_ 
szú évek óta végeznek párt, 
KISZ és szakszervezeti mun
kát. A november 2-án rende
zett ünnepségen jelen volt 
Szabó Antal főtitkár. Dr. Pet
hes Imre, a Vasúti Főosztály 
pártbizottsága titkárának m�
nyitója után Urban La.joo, a 
MA V vezériga;,;gatója méltatta 
a Nagy Októberi Srocialista 
Forradalom Jelentőségét, a 
párt- és KISZ-szervezet ' ben, 
valamint a szaks.zer\'ezeti moz
galomban áldozatosan dolgozó 
,•a.-sutasok érdcme i!ID P« bc'
széde után kitüntetéseket adott 
át. 

A köilekedés- és postaúgyl 
miniszter 

ERDE."'ID:S V4..SUTAS 
kltünteté ben részesítette: Coil-

lik Ferenc ellenőrt (MA V l!:pí
tőgépjav. 0. Jászkisér) ; Ko
t•ács Antal Pálné intézőt 
(Nagykőrös áll.) ; Pánczél Pálné 
inté.z.öt (Budapesti Va.<suti.g). 

A MA V vezérigazgatója 
VEZi:RIGAZGATÚI DI

CSf:RETBEN 
részesítette: Csáki Jen.6� főin
tézőt (Záhony körzeti állomás
főn.) : Farka.s Kálmán főfelü
gyelőt (Dorog Vont. főn.) ; Gé
mcsi Mihály főfelügyelőt (Pecs 
Vont Főn.) ; Hort·áth Gyula fe
lügyelőt (Kapos,·ár ál!.J ; Ked
res Ferenc tanácsost (Záhony 
all.) : KiSs János músz. felügye
lőt (TBÉF) ; Kovács Antal fóel
lenőrt (Szolnok Vont Fon.) ; 
Nagy László műsz. tanácsost 
(Debrecen Jj. ü.J ; Petró István 
mérnök intézőt (Miskolc Jj. 
Ü.) ; Rajs József főellenórt 
(1"1,,.aki Jj, 0.J ;  Séner András 
főtanácsost (Sreged áll.) ; Sz!, 
kora Béla főfelügyelőt (Bp. Fe
rencváros áll.) ; Volo lnorszki 
Mihaly s gédUsztet (MA V VilL 
Felső\'ez. f;p. Főn.). 

A MA V \'e1.érigaz.gatója � 
a V utasols: • rv�én.k 
fotd".,.ara 

KIVAW DOLGOZO 
kitüntet· ben résresltette: Bar
csai .'1árton fofelílgyelut (MA V 
Tervező Int.) ; Benedek Imrené 
ellenőrt (Bp. Nyugati áll.) ; 

Duchony Gyula músz. intézőt 
(Va,sútl Föoszt. 7. Szakoszt.) ; 
Fekete Benedek ellenőrt (MiS
kolc Vont. Főn.) ; Fodor József 
segédellenőrt(Komoró á!L) ;  
Gombos Dénes intézőt (Dom
bóvár f:p. Főn.) ; Jobban István 
fóellenőrt (Szekszárd Pft. 
Fón.) ; Katona János ellenőrt 
(Hatvan---&ll.gótarján Pft. 
Főn.) ; Kiss Istrán felügyelőt 
(Ke«zthely áll.) ; Murt.•ai Zoltán 
főfelügyelót (Debreceni Va
sútig. ) ;  Rákosi János músz. 
fóel!enőrt (Miskolc Vont. Fón.). 

A szak57.erVezetl mozgalom
ban eredményesen dolgozó t:.ír-

1dalmi és fü�getlenílett tiszt
ségvtselók kitüntetésére kerult 
sor november 2....án a vasutas
szak! zervezet székházána!k el
nökségi tanác. termében. A ki
tüntetéseket Szabó Antal !Ö
titkár adta át. A 

SZAKSZERVEZETI MUN
KAflRT ARANY FOKOZATA 
kitüntet t kapták : Besztercz! 
Mihály, N>iregyháza :.íllom 
kultúrotthon Igazgatója; Bo
gáts Uiszló, a szegedi terü
leti · blzot részfoglal.:oz.li.sú 
munka · l"'la, ny�d. tát.. ax
t1va; Böröcz Isti,-án, a szom
bat.helyi területi b wltság 
t �ja, Szombath lyl Va útig. 
okt.atá. i csopo,:tvez.et íje · Es
küdt Mihály, a pécsi t�ríllcLi 
b,rott.sái; titk rhelyettese; Ile-

A munkásőrségben végzett 
eredményes munkájáért Kell
ner István, a Va.sutasok Szak
szen:ezete Kultúrnevelési és 
Sportosztály vezetője a 

HAZA SZOLGALATA.eRT 
, ÉRDEl\l�M ARANY 

FOKOZATA 
kitünteksben részesült. 

A Na y Októberi Szocialista 
Forradalom 56. évfordulója al
kalmából a testnewlés és sport 
terén elért kiemelkedő tevé
kenr,;<gük elismeréséért több 
Yasutas sportvezető részesült 
kitüntetésben. 

A Magyar Népköztársn.s:.í.g 
Mini. zterta.nácsa 

A SPORT&u>EM�REM 
ARANY FOKOZATA 

kiti.intetést adományozta: 
Molnár GyörgyMk, a BVSC 

elnokének: dr. Nedeczky Lász
lónak, a BVSC vivószakosztá
lya vezetőjének; Utassy József
nek, a Ceglédi VSE elnökének. 

A SPORT'tRDE!\IBREM 
.EZtlST FOKOZATA 

kitüntetést kapta: Kiss Tibor, 
a BVSC elno · b.gja. 

A SPORTf:ru>&�IBR.EM 
BRONZ FOKOZATA 

kitüntetésben részcsültt'k : Me
lisek Elemérné, a RVSC elf,a... 

dójn. dr. Szirányi CyriU, a 
BVSC elnökségi tagja. 

Szentlőr inci  vá ltozások ,,Interjú '' 

a szocialista 
A község társadalmi rendezvényeit is az új 

vasutas-klubban tartják 

Betongerendák meredeznek 
a szentlőrinci vasutaskJub 
meghosszabb,tott udvar'in -
epül már a modern, kétsávos 
tekepálya, a sportolni és szó
rakozni vágyók legnagyobb 
crömére. 

Amikor legutóbb hfrt adtunk 
a leégett re�i kuJttíi-11 íz he
lyén v!llámg)·orsas..:.ggal fel
épített új múvelödési otthon 
életéről, egyúttal a helyiek egy 
kérését is toim·ic,oltu!c, akik 
anyagi támog., • ást szereltek 
volna kapni a tel,epálya cpi
téséhez. Nos. mint mir annyi
szor, ismét segitttt a sznkszer-
1,ezet, 20 ezer forinttal hozzá
;árult·a az építési kóltségek
hez. A ko7.ségi tanács ingyen 
juttatott területet, a kőművPs
munkák és az építőanyag fu
varozásának legnagyobb ré
szét pedig társadalmi munká
ban végezték a va�nta.;o'< és 
a község lakosai, elsősorban a 
pécsi Urán dolgozói. Ez a val
lalat szintén kitett magáért, 
hiszen 30 ezer forinttal maga 
i$ hozzájárult a létesítmény 
költségeihez. Szeptemb'!r ele
jére már a hullámpala Is meg
érkezett, remélhetol&g t,ama
rosan tető kerül a tnrt 5geren
dékra 

D, nem ez &z egyct·rn vál
•o,ts az új ki .b múkod stnek 
egy esztendeje alatt. Németh 
János, aki nagy lelkesedéssel 
és rátermettséggel irányította 
a klub munkáját, elment az 
állomásról, más szolgálati 
helyre került. Örökét Bencsik 
Tibor vette át. A fiatalember 
nemrég végzett a MA V Tiszt
képző Int�etben. éppen most 
házasodott meg, s október el
sejétől mint az szb. kultúrfe
lelőse végzi ezt a társadalmi 
megbf7atást. Addig pedil!, né
hány hónapon kercsztíll Tankó 
Jóuef szb.-tltkár és Papp Fe
t'enc, az szb. gazdasági telelő
le &ondoskodott arról, hogy 

zavartalan legyen a klubter- Elég baj az nekünk -
mek és a könyvtár élete. mondta Papp Ferenc. - A 

brigádklubban 
Tobb műsoros e tet, bált büfé kezelésére szer;:ődótt 

rendeztek n tavasz óta, leg- AFESZ ugyanis bérleti díjat a 
utóbb a szentlőrinci bűcsú al- forgalomtól függetlenül fizeti. 

A Landler Jenő jánnűjavitó 
kalmával. Ez utóbbi teljes be- Ezért nem érdekelt abban. tmk-üzemrészében dolgozó 
,ételét, mintegy tizenegyezer hogy példaul bó\'itse a beren- szoclali ta brigádok és a mű
forintot, felajánlották ugyan- dezést, \'agy felszereljen egy velódési ház közös szer,ezésécsak a tekepálya épilé. érc. bojlert, amely a konyhának Közben a reg1 pályán rendsze- meleg vizet szoli:altatna. Pe- ben jól sikerült a brigádklub 
rcs házi ver. enyeket tartot- dig akkor rótt ételeket is ké- legutóbbi programja. Ez alka
t k, s asztaliteniszben (saj- szithetnének, így pedig a KÖ- lommal - október 19-én -
nos, egyelőre még mindig JAL nem ad erre engedélyt. v·t T 

· M csak egyetlen asztalon) is el- i ray amast, a agyar Te-
dontotték már, hogy ki bán k A klub vendégei azonban levlzlo munkatárását „Interjú-
legügyesebben az útö\'el és a szeretnének ott is ebédelni volták meg·• a brigádtagok. 
kaucsuklabdával. A \'asutas- vagy \'acsorázni. Esetleg sü-
klub \'áltozatlanul a kJzség teményeket is fogyasztani, Az éroekes. közvetlen hangú 
társadalmi rendezvényeinek amelyekqek elkészítésére szin- élménybeszámoló után tiszte
színhelye Is, még a helyi építő lén nem váiialkozik a szö\' t- letbeli brigádtaggá -választotta 
KTSZ közgyűlését is itt tar- kezet. úgy hírhk, lesz válto- a té•·e· r·,po1·t�•t a Hamb"r-zás: átveszi a MAV Utasellátó • =� � 
tották meg. a büfét, és megteremti azokat a ger Jenő, a Frankel Leó, a Ró-

Papp Ferenc, gazda ági fe- feltételeket, ameh.·ek alapján F · K 1· h G l lelős azonban egy különös zsa erenc es a u te yu a 
gondjukról tájékoztatott. étteremmel is bővíllhet a szocialista brigád, s a megtlsz.. szentlőrinciek új klubja. , 

- Ha sok a rendég, nem teltetés elfogadásának tényét 
tudjuk óket leültetni. mert Schöffer Jenó Vitray Tamás sajátkezűleg je-
nincs mire. Ket·és a szék. Kap- r-------------�_yezte be a brigádnaplókba. 
tunk ugyan e célra 17 ezer fo
rintot, de nem tudtuk fel
használni, mert még Pécsen. 
Villányban és Mohácson sem 
lehet széket vásárolni. Egyet
len lehetős�g maradt: magán 
hsiparosnál megrendelni a 
bútorokat. Sikerült lújárnunk, 
hogy engedélyezzék ezt (egyéb
ként így még olcsóbban is vá
s·irolunk), a kisiparos azon
ban csak 20 darabonként tud
ja szállftanl a megrendelt 100 
széket. 

A könyvtárban viszont van 
elég ülőhely, és a sok látoga
tó, a kölcsönzött könyvek 
nagv száma a kisegítő könyv
táros, Simon Lajos jó munká
ját is dicséri. A könyvtárénál 
nagyobb forgalommal csak a 
büfé dicsekedhet. Ez az egyet
len a kultúrházban, pmely 
nem a vasutasok kezellllében 
működik. 

s 

Ketten a kitüntetettek közül 

Huszonkét éve a központi ve�etóségben 
Szúcs István mozdonyve

zető november 6-án ünnep
lőbe öltözött, és Somoskő
újfaluról Budapestre uta
zott. Bement a SZOT szék
házába. Ott kezet szorított 
vele Gáspár Sándor főtit
kár, miközben átadta ré
szére a kitüntetést: a Mun
ka Érdemrend bronz foko
zatát, s /l velejáró 3000 fo
rintot. 

- Milyen érzés volt? 
- Nagyon jó. Mindig 

igyekeztem becsületesen 
dolgozni, s nagyon jó érzés, 
hogy megbecsülik a munká
mat. Nem először kaptam 
kitüntetést. 1963-ban a 
Szakszervezeti munkáérl 
kitünte'és bronz-. 1970-ben 
arany fokozatát, mé,i abban 
az évben a Felszabadulási 
emlékérmet, most május
ban pedi!l Kiváló vasutas 
kitüntetést kaptam. Nagyon 
örültem minden megtisztel
tetésnek, de ez utóbbinak 
talán a legjobban . . .  

Szúcs István 1945 szep
temberétől mozdonyvezetó. 
Előtte négy évig mozdony
szerelő lakatosként dolgo
zott Miskolcon és Debre
cenben. A vasúthoz való 
vonzódása még régebbi ke
letű. Azt mondja, gyerekko
rában támadt benne a vágy : 
„Csak mozdonyra, csak 
mozdonyra!" tdesapja pá
lyaőr volt. Egyik öccse, Jó
zsef, Salgótarjánban moz
donyvezető, a másik, János, 
Galgamácsán pályamester. 

- Nehéz munka, de szép. 
Ha most kezdeném, akkor is 
csak gépre mennék. Nekem 
olyan, amikor letelik egy 
nehéz szolgálat, mint más
nak. ha k>kézésből megy ha
za. tlvezem a munkát. Azt 
mondják, a gőzösön már 
nem lehet keresni. Dehogy
nem. Ha tisztességesen dol
gozik az ember, megtalálja 
a s>-'imítását anyagilag is. 
Igaz, sok ünnepról, vasár-

napról le kell mondani, de 
így is csak 220-230 órát 
dolgozunk egy hónapban, 
nem úgy, mint valamikor, 
hogy 300-350-et Is le kel
lett húzni. Szóval, ;ó ez, 
akárhogy is nézzük • • •  CSIiie 
szeretni kell. 

Ma is gőzmozdonnyal jár, 
általában Somoskőűjfalu és 
Hatvan között. Ám a szol
gálat még nem minden. A 
szakszervezeti mozgalom
ban 1949 óta vesz rés:zit. 
1951-től a központi ve
zetőségnek is tagja. Há
rom éve a központi ve
zetőség mellett működő 
vontatási szakbizott&ág ve
zetője. Sok gonddal-bajjal 
jár ez a munka ls, de szív
ügyének tekinti, örömmel 
végzi. 

- Két és fél évem van 
még a nyugdi;ig, akkor le
szek 55 éves. Minket már 
nem képeznek át korszerű 
gépekre, nem is igen lesz 
ránk szükség. Táppénzen 
összesen talán csak két hó
napot voltam, de már egyre 
nehezebb a szolgálat. sa;
nos. nálam is kezd elc5;önm 
a Teuma, a mozdonyvezetők 
betegsége. Amikor csak te
hetem, füTdőbe járok, a 
gyógyvíz h113znál. Tudja, 
csak megeszi az emberl az 
idó . . . Nincs mit tenni el
lene. Azért az 1976-os vas
utasnapig mégiscsak szeret
ném kihúzni . , .  

Szervező titkár az Utasellátónál 

Henyei Ferenc, a:i: Utas• 
ellátó Vállala, szakszerve
zeti bizottságának szervező 
titkára. November 7. alkal
mából megkapta a „Szak
szervezeti munkáért" ki
tüntetés arany fokozatát. 

- f:rzem, hogy a kitünte
tés nemcsak az enyém; az 
egész testület megbecsülését 
látom benne. Vállalatunk
nál - 870 munkahelyen -
hat és fél ezren dolgoznak. 
Munkánk szorosan össze
függ a vasútéval, mondhat
ni : elválaszthatatlan attól. 
Én magam sem tudtam még 
elszakadni a „nagyvasút
töl", s nem is akarok. Na
gyon jól érzem magam egy
kori munkatársaim, kollé
gáim között. Amikor talál
kozunk, mindig a vasút a f6 
téma. 

Nem Is csoda. Henyei Fe
rencnek már a f14f111apja u 
a vasutat szolgálta: pályaót' 
volt. Édesapja előbb pálya
munkásként, majd pálya
mesterként dolgozott. Apó
sa váltókezelő volt, felesége 
a MÁV Első Biztosító és Se
gélyegyesületnél üdültetési 
előadó. 0 maga pályamun
kásként kez.dte Vácon, 1941-
ben. 

- A felszabadulás után 
gyalog jöttünk be Nagyma
rosról Vácra. Még nem járit 
a vonat. Két hátizsákkal ér
keztank Pestre, ez volt min-
den va171/0ffunk, S itt háza
sodtunk öuze 1945 májusá
ban. Rákosrendezlire kerül
tem ; voltam kocslfelfró, át
meneszt6, térfelvil!Yázó. vé
gül távlrász. 1947--48-ban 
kezdett még mozgalmasabb 
lenni az életem. A szakszer
vez;p,ek már 45-!61 tagja 
vagJbk, s 1952-ben léptem 
be a pártba. Elvégeztem a 

tisztképzőt, az án leéretbié
giztem, utána még elvégez
tem a vasútforgalmi techni
kumot és a marxista-leni
nista esti egyetemet, a sza
kosltóval együtt. Később 
személyzeti vezető lettem, 
majd 1960-65 között a bu
dapesti MÁV kórház sze
mélyzeti osztályát vezettem. 
Nyolc éve itt, az UtaseUá
tónál dolgozom, 1971 óta 
szervező titkárként. 

Munkája szerteága:zó, 
sokrétű : 14 területi igazga
töságnál a szakszerve:ziett 
bizottságok Irányítása, a 
dolgozók ezreinek gondja, 
kérése, panasza, a párt- és 
gazdasál!i vezetőkkel való 
együttműködés, a feladatok, 
tervek egyeztetése - egy
szóval mindaz, amit a szak
szervezetben tenni kell. A 
javaslatból, amelyben ki
tüntetésre felterjesztették, 
érdemes Idézni : ., . • •  több 
mlnt 25 éves társadalmi 
munkáját kívánjuk elismet'
ni. Minden funkdójáb4n 
hasznosan, eredményesen 
dolgozott, és elismeréat, te
kintélyt azeTzett a szakazet'
vezeti moz(Jlllomnak. • 

- Nem vagyok elégedett, 
érzem, hogy lehetne még 
jobban is dolgozni - mond
ja. - Bátorság. felewuéo
vállalás kell ehhez II mun
kához, huzen a i,4!leminvek 
nem mindig egyeznek. De 
csak fgy lehet előbbre jutni. 
S itt, az UtaseUátónál la 
van még jónéhán:, olyan 
feladat, amelyet a szak
szervezetnek meg kell olda
nia. Tervekb61 nincs Is 
hiány. dolgozunk, ahogy 
erc5nkbc51 futja. Nem ülhe
tünk a babéralnkon. 

Azok közé tartozik, akik· 
re könnyen mondják: rná• 
sok: ,.nl/UOhatGtlan", .,izgci
ga•, .,mit akar mát' me
gint?". Azok közé, akik 
mindig előre akarják vinni 
a k1Szös ügyet, és 1Sn& érde
keikkel sem t1Sr6dve s{kra 
szállnak másokért. Ez bi
zony néha kockázattal jér. 
Ebben a munkAban nem az 
Izmok, hanem az· Idegek 
kopnak, mor7.Sol6dnak. 
Mégis Igaza van: 

- Csak fqu inlemu 11-. 
cfolgozu. 

P. J. 
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Kedvező adottságok - nehéz munkakörülmények 
REKONSTRUKCIÓRA VÁR A VESZPRÉMI VONTAT ÁS/ FÓNÖKSfG 

A -1t egyik legkisebb 
vontatási fönaksége üzemel 
VeszPI"émben. Az itt szolgáJa
t.ot teljesttő 230 dolgozó 31 
mazdonyon és a javítóműhe
lyekben hasznosítja tudását, 
szorplmát. Elsősorban sze
mélyvonatokat továbbítanak, 
másrészt a környező bányák, 
ipart,elepek részére teljesíte
nek tartalékszolgálat:ot. 

- Azon felül, hogy itt a 
tieszprémi térségben siajátos 
feladatokat teljesítünk, a szé
kesfehérvári és a cell,dömölki 
vontatá.&nak is segítünk 
mondta - Farka:s László. a 
főnökség vezetője - az előb
bieknek azzal, hogy Szélkes!e
hérvár-sárbogárd között mi 
továbbítjuk a 9163 számú te
her- és a 9130 számú személv
vonatot. Celldömölk irányá
belll ,,léptetós" 'besegítést 
végzünk. Menetiránvítói tar
talé'kvonatokat továbbítunk, 
így a celldömöfltiek a szom
bathelyieknek segíthetnek 
többet az elegytováJbbításban. 

Egyenlően elosztják 
a munkát 

A Bors lculisszáia volt 

A főnökség legn,agvobb 
problémája, hogy elavultak lé
tesítményei. A mozdonys� 
épületének fagerendázatát, 
deszkázott homlokzatát már 
eri5sen kikezdte a m•Hó idő ... 
A körülmények nem teszik 
lehetővé a szociális ellátás 
megfelelő színvonalát. Ma 
már ritka ;elen:ség, de itt még 
látható a kitett kocsiszekrény, 
amely a kocsilakatoSok öltö
zője és műhelye is. Nem vé
letlenü!I. esett a Bors című ka
l!l!!l<ifflm rendezőjének válasz
tása a veszprémi mozdony
szmre, amikor a film első kép
sorait forgatták. Itt semmit 
nem kellett átalakítani az 
1919-ben játszódó jelenethez. 
A kopott. füstös fahomlokzat 
korhű lkul:isszának bizonyult. 

Tlz éve várják a rekonst
rukciót a vontatási főnökség 
dolgozói. .Helyüket már el is 
�ngették az állo�. mel
lett, amikor a beru:hazás1 kor
látozások következetében mé
lill o1 kellbet,t baila,sztana az új 

Új állomást avattak Balatonfüreden 
A korszer,i felvételi épület nemcsak a jelennek, a jö1'1Önek is kés;ült 

Szabó Béla, a szombathelyi 
vasútigazgatóság vezetője át
vágja a nemzetlszlnü szalagot. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

nöki iroda, a mozgalmi szer
vek helyiségei, a vonatkísérők 
várakozója, az orvosi rende
lők és még több szociális helyi
ség. 

A felvételi épületet Kővári 
György Ybl-díjas főtervező ve
zetésével a MA V Tervező In
tézet készítette. A kivitelezés 
a celldömölki :E:pitési Főnökség, 

a közreműködő MÁV szakiparl 
szervek és 22 alvállalkozó 
munkáját dicséri. Az épület 
méreteinél a jövővel 1s szá
moltak. Az utasforgetml cél'l
kat szolgáló alapterület meg
közelíti az 1000 négyzetmétert, 
ami a legnagyobb nyári forga
lomban is kielégíti majd az 
igényeket. 

Az ünnepség után Fekete 
József forgalmi szolgálattevő 
ígv nyilatkozott: 

- Még minden új, kissé 
szokatlan, de mint a közmon
dás tartja: a jót könnyen meg 
lehet szokni. A próbaüzem ki
fogástalanul zajlott le, s mond
hatom, remek érzés, hogy a 
forgalom irányítása egyetlen 
kézben összpontosul. Igaz, a 
felelősség nagy. de a korszerű 
herendezés kizárja a tévedés 
lehetőségét. Korábban hat vál
tól<ezelő teljesített itt szolgála
tot. Az innen három kilométer
re lévő Balatonarárslg szigetelt 
a pálya, így a múszerasztalon 
végig figvelemmel kísérhet«5 a 
vonatok út;a. 

A biztonságról, a forgalom
ról, az itt dolgozó 34 vasutas 
megváltozott munkakörülmé
nyeiről beszélt Sallai István 
állomásfőnök Is. majd megkér
deztük, hogv ml lesz a régi ál
lomáséoület sorsa? 

- Az Utasellátó Vállalat t.'e
sz! birtokdba. Valószínűle,z 
jégkrémgyár működik majd 
benne. amely az egész tópartot 
ellátja nyáron hűsítővel. édes.. 
séggel. 

Dr. Balázs Akos 
Szelel Teréz 

Ha jó az együttműködés, 
nincs „szűk keresztmetszet'' 
Rendkívüli ..szállítási feladatot oldottak meg sikeresen 

mgyar és csehszlovák vasutuok 

szervek együttműködése, a ba
ráti kapcsolatokon alapuló köl
esönös megállapodása hozta 
meg. A CSD Keleti Igazga
tósága és a zvoleru aligazga
tóság kérésünknek, Illetve ja
vaslatunknak megfelelően in
tézkedett, hogy csehszlovák 
részről folyamatosan végezzék 
a növényegészségügyi vizsgá
latokat, sót, a diszpozíció nél
küll küldeményeket is továb
bítsák Filakovóra. hoE(Y azután 
asajátszervek ott gondoskod
janak a szállítmányok sorsáról. 
Közös intézkedés született a 
határO'B átmenő oonatpárok 
számának növelésére is, hogy 
az elegytorlódás megszűnjön 
vonalainkon. 

A megállapodás és az intéz
kedések nyomán tovább mé
lyült a magyar és a csehszlo
vák vasutasok immár hagyo
mányos barátsága, miközben 
négy gőzmozdony hordta a 
120 téngelyes, több mint 2000 
tonnás zárt vonatokat Salgó
tarjánból a határállomásra, 
ott pedig az előírt technológia 
srerint késedelem nélkül vet
ték át azokat a csehszlovák 
s:rervek dolgozói. 

A nagy feladat sikeresen zá
rult, majd az ünnepélyes érté
kelés allkalmával mind a ma
gvar. mind a csehszlovák vas
utasok örültek az elért ered
mé'l'lyeknek. a mindkét oldal
ról kilátásba helyezett juta
lomnak. 

s-a 

Húsz nödo]gozó 

szabás-varrást tanul 

A miskolci jánn1ljavító szak
szervezeti bizottsá.ga ez évben 
másodszor is meghirdette a 
szabás-varrás tanfolyamot. 

Az elmúlt évben harminc, 
az idén valamivel kevesebb, 
húsz n6dolgozó részvételével. 
október utolsó hetében Indult 
a tanfolyam, amelvnek első fe
lében a szabás művészetével, 
második három h<'>naniában a 
varrással ismerkeqnek meg a 
lányok, asszonyok. A tanfo
lyamot Czecze Béláné tanár 
vezeti. A hatodik hónaora már 
mindegyik tanftvánv saját 
maga varrta ruhával. s6t ru
hákkal büszkélkedhet majd. 
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1973. november 2-án dr. Csanádi György közleikedés- és 
postaügyi miniszter beiktatta hivatalába Urbán Lajost a MAV 
új vezérigazgatóját. 

A beiktatáson megjelent Klézl Róbert, az MSZMP KB 
G�aságpolitikai Oszf:álYának helyettes vezetője, Rödönyi 
Karoly államtitkár. Reszt vett a beiktatáson Szabó Antal a 
Vasutasok Szakszervezetének főtitkára is. 

' 

a MAV 
első he

ki, hatás-

Miskolc-Gömöri pályaudvar 
Kossuth szocialista brigádja 
ebben a tanévben � árva 
kislányt patronál a martin
telepi általános iskolában. A 
vasutasok a 3. osztályos Kati
kának a tanév kezx:letén meg
vásárolták &..Jronyveke;,• fü
zeteket, tanszereket. 

A brigád tagjai szerint ez 
a vállalás olyan ,,semmiség•', 
�Y említésre is alig méltó. 
hiszen a közösen biztooított 
anyagiak nem okoztak senki-

Diákakció a jubileumi tanév alkalmáb61 

Nem felejtünk ... 

nek: különösebb megterhelést. 
A kislány megmutatkozó hálá
ja, boldogsága azonban 
vagyis az az örömteli kijelen
tése, hogy most már neki is 
van apukája, méghozzá min
den,ki az ő édesapja, aki a 
brtg:mba tartozik - erkölcsi 
ertékében 111\én m< qasra emeli 
a brigád tagok szereny cseleke
detét. 

A példa nagv hatással volt 
állomásunk másik :szocialista 
köT.össegére, a Radnóti bri-

,,Fővonal ez, ahol robognak a vonatok!" 

Egyhetes pályamunkát vállaltak a vasúti szakközépiskolások 

A ' budapest-eeg'léd-szol
noki fővonalon mindössze né
hány pei� alatt futja be a 
gyorsvonat a Nyugati pályaud
vartól Kőbánya-Kispestig ter
jedő tizenegy kilométeres sza
kaszt. Ugyanezt a távolságot a 
vasúti szakközépiskolás diákok 
- a forgalmi tagozat IV.lc 
osztályos, illetve a [)ályafenn
tartási tagozat IV.la osztályos 
tanulói - egy hét alatt, ponto
sabban hétfő reggeltől, péntek 
délutánig tették meg. úgy 
per-sz.e - mert ezért vágtak 
neki a távnak -, hogy közben 
meg-vizsgáltak Is utánhúztak 
minden síncsava;-t, mimi a 
;obb, mind a bal v<i::,ánuon. 

Kemény próba 

- Nagyszerű munkát végez.. 
tek ezek a gyerekek, akarom 
mondani: fiatalemberek - di
csérte őket az urolsó na
pon Kőbánya-Kispest bejárati 
jelzője· előtt Gógán Ferenc el
lenőr, a Nyugatiban székelő 
I-es pályamesteri szakasz vá.
gánygondozója, aki a munka
vezető! teendőket látta el a 
IV.1c 06Ztály jobb vágányon 
haladó huswnkét diákjánál. 

Tölük nem messze - a bal 
,•ágánYon - a IV.!a húsz tanu
lója birkózott a csődarabok ál
tal hosszabbított sínszr,gkul
csokkal, s a jó munka 4\Mán 
az ő előmunkásuk, tvagy József 
is éppen úgy meg lehetett elé
gedve, mint Góg,,n Feri bácsi, 
wa,gy a mellette dirigáló osz
tályfőnök, a vasúti egyen.-u
hi:t és főtanácsosi rangjel'.llé\St 
viselő Németh József tanár úr. 

- De, ni csak, nemcsak 
fiúk, hanem lányok is vannak 
ezen a férfiakat is kemény pró
báa:a tevő nehéz munkán! 

- Vannak ám! - válaszolja 

Sza!.cmtai Zsuzsa és Bekö Teri 
egyszerre, akikről az osztály
fónökük csakhamar elárulta, 
hogy semmtképpen nem ma
radtak el a fiúk mögött. 

Jut persze a dicséretből 
mind a kilenc lánynak, amit 
már a kezdet kezdetén azzal is 
kiérdemeltek, hogy nem fogad
ták el a könnyebb munka le
hetőségét. A fiúk viszont lo
vagiasa,k voltak: az egyéni fi_ 
zikum figyelembevételével ala
kították ki a munkabrigádokat. 
Az egy,ik csoportban két fiú
nak két lány volt a párja, a 
másikban két lánynak egy fiú 
segített, a harmadikban egy 
lány adta a segítséget két erős 
legénynek, és így tovább. Az 
06Ztály kitűnő, valamennyi 
tá11gyból csillagos ötös tanuló
ját - J!:des Lászlót - közfel
kiáltással választották meg 
figyelőörnek. A lelkiismeretes
ségéről ismert Laci vigyázott 
az alka,lmi pályamunkások 
testi épségére: ha vonat köze
ledését észlelte, azonnal fújta 
a „riadót", hogy mimienki ide
jében elhagyja a pályatestet. 

Átve-;Lik az örökséget 

Egy ilyen kényszerszünetben 
váltottunk szót a kéttagú „szu
per-brigáddal", Csonka László
val és Deák '>ándorral. Végig 
ők ketten haladtak az osztály 
után, s azokat a sincsavarokat, 
amelyeken a többiek már nem 
tudtak semmit sem mozdítani, 
ők még tekertek rajta feszülő 
izmaikkal. 

- Sajnoo, tanulásban nem 
járunk elől. de ilyenkor meg
mutathatjuk, hogy mit tudunk 
- szólt mosolyogva és izzadó 
homlokát törölgetve Deák Sa
nyi. - Fővonal ez, ahol szún. 
telenül követik egymást a jó! 

megterhelt, illett,e n,agy sebes
ségű vonatok, ezért nem mind
egy, milyen alattuk a pálya •.. 

- Tat,a,ly ősszel Kígyóspusz
tán, a téeszben szüretelt az 

osztályunk, s akkor is mi ket
ten Sanyi1.,al nyertii.k meg 11 
brigádversenyt - vette át a 
szót Csonka Laci. - Azért két
száz forint külön jutTalmat és 
osztályfőnöki dicséretet ka.p
tunk. Ha minden jól megy, ez 
alkalommal sem kel! szégyen
keznünk ... 

- Az biztos. De vajon van-e 
vasutas a családban. aki büsz.. 
kén olvashatna az ujsá�ba.n a 
jogos dicséretről? - kérdeztük. 

- Az édesanyám kocsitisz.. 
tító a Nyugat! múszaknál -
válaszolta Sanyi. -Tizenöt éve 
ö nevel a húgommal együtt, 
szerény fizetéséböl. 

- A mi rokonságunkba.n 
majd én fogom megalavítani a 
vasutas dinasztiát - szólt hety
ké.n Laci, majd hangot váltva 
folytatta: - Apám olt>asztár a 
csepeli Vasműben, a Martin-ke
mencénél, anyám pedig a Ma
gya,,. Posztógyár szövönője. A 

munka szeretetét. a.mit töWk 
örököltem, és a vasút iránti 
rajongást, amit osztályfönö
künk oUott belénk, érettségi 
után a MAV-nál akarom ka
matoztatni ... 

Közös kiadások 

Lényegében ilyenek - s7.or
ga1masak, lelkesek, nemes gon
dolkodásúak - ezek a diákok. 
Igazgatójuk - Tóth István -
és az egész tanári kar e tulaj
donságaik ismeretében aj,in
lotta fel a budapesti v11sútigaz
gatóságnak, hogy a mintegy 
500 főnyi diáksereg egy hétig 
tartó kisegítő munkát vc;.l!a.l 11 

Határforgalmi .rekord Szob állomáson 
Nemcsak a répahegyektől függ � Sokrétű feladat � Irányvonatok 

„kerülő úton" � Hajrá a bányában is � Sok múlik a brigádokon 

gádra - írja Szabó József 
tudósítónk. - Ez a brigád 
szintén elhatározta, hogy fel
ajánlást tesz egy árva gyer
mek patronálására. Ügy gon
d<>ljuk ezek után, hogy a tár
sada.lmi segítségnek ez ti mód-
ja egyáltalán nem tartozik a 
lebecsülendő, érdemtelen vál
lalások közé, még akkor oom, 
ha kevesebb az árva gyerek, 
mint ahány szociafü;ta brigád 
t&látha tó az országban. 

Útlevél nélkül ? 
Másik speciális szobi fel

adatként említik: ha Rákos• 
rendezö nem győzi az elegy 
feldolgozását, vagy ha egyéb
ként is mód, alkalom kínálko
zik rá, a belép& v'm!atokbó! lö
kösházi irányvonatot képez
nek, és a budapesti pályaud
varok kikerülésével Vác
Aszód irányban küldik el öket. 
Ha figyelembe vesszük, hogy a 
legutóbbi hónapban is 46 

Hó-ruk_kl �úzd meg! - hangzik a vezényszó, s a diákok 
szoritásanak sorban engedelmeskednek a csavarok 

létszámhiány enyhítése érdeké
ben. 

- úgy gondoltuk, hogy rés2t 
veszünk a személykocsik taka
rításában - mondotta a IV./c 
osztályfőnöke. - Azután azt a 
választ kaptuk a vasút veze
tői tó!, hogy bár a kocsik tisz
títása is fontos, a közlekedés 
biztonsága még annál iS előbb
revaló, illetve a [)ályafenn tair
tásnál még inkább hiányzik a 
munkaerő. fgy lettek a szak
középiskolások október 22-től 
26-ig pályamunkások. Az alsó 
osztályosok a salakolóvágányo
kat, illetve a rakodókat tisztí
tották Kőbánya.felsőn, Rákos.. 
palota-Újpesten, Angyalföldön, 
a negyedikesek peaig itt dol
goztak. A könnyebb munkáért 
5,50, a nehezebbért 6 forint 58 

filléres órabért fizet a vasút. 
Atlagosan tehát 6 forinttal 
szárrl(}lva, öt nap alatt több 
mint százezer forintot keresnek 
diákjaink. 

- Mire fordítják a pénzt? 
A kérdésre a negyedikes 

Édes László válaszolt: 
- A kereset felét ki-ki 

egyé1i céljaira használja fel, 
míg a másik részét a KISZ-ben 
hozott döntésünk alapján az 
isk<>lánk jubileumával kapcso
latos kiadásokra szántu · Isko. 
Jánk ugyanis húszéves, s ebből 
az a1kalomból megjelentetjük 
a jubileumi évkönyvet. Ezen
kívül fedezzük a jubileumi ün
nepség költségeit, vendégül 
látjuk az iskolából kii :rillt 
öreg diákokat ..• 

Kovács 1ómel 

irányvonatot képeztek a szo
biak, láthatjuk, milyen sokat 
könnyítenek munkájukkal az 
egész vonal forgalmán. 

Ezzel szemben akadnak, akik 
fölösleges gondot, többletmun
kát, nehézséget okoznak a ha
tárállomáson dolgozó vasuta• 
solrnak. 

Kormos Ferenc rendelkező 
forgalmi szolgálattevő, szocia
lista brigádvezető joggal pa• 
naszolja, hogy sok kilépő vonat 
kísérő szem�lyzete útlevél nél· 
kül érkezik. Huszonnégy órán• 
ként általában 8-10 vonatot 
kell megállítani és személyze
tét váltani csupán azért, mert 
a vonatlclsé-rők elfelejtik ma• 
gukhoz venni szolgálati útle• 
velüket. Az olyan nagy őszi 
forgalomban, mint a mostani 
- amikor minden perc drá
ga -, az ilyesmi súlyos fele
lőtlenség. 

Az ezernyi „tranzitgond"
hoz képest szinte semmiségnek 
tűnik a helyi feladásokhoz 
üres kocsikat biztosítan: a be
lépő· vonatokból, illetve üres 
kocsival ellátni a vonalat egé
szen Vácig, pedig ez sem cse
kély feladat, főként a személy
vonat-csoportok időszakában, 
grafikonos kiszolgálással. A 

szobi kavicsbánya, meg a ze
begényi ásványőrlö éppen az 
őszi hónapokban kéri a legtöbb 
kocsit, hogy az év végi hajrá
ban ök is elegendő anyagot 
zúdítsanak 11 nagy építkezések
hez. 

Köbányt« György, a tapasz
talt kocsirendező a következő
képpen vázolja a helyzetet: 

- Kihúzóvágányunk nincs, 
fővágányon tolatunk, ezért 
sokszor magunk sem tudjuk, 
hogy az isten csudájába.n csi
náljuk, de tény: ötszöri kiswl
gálással végül is mrnden 24 
órában beadjuk a bányának 
az 1600 tonnás rakodáshaz 
szükséges kocsimennyiséget. 

A szobi gyümölcsfeldolgozó 
sem panaszkodhat. Még soha 
nem fordult elő, hogy nem 
kapta volna meg idejében az 
exportszállítmányokhoz kért 
hútővagonokat. 

Molnár József vonatvezető 
hozzáfűzi: 

- Bizony kinőttük már ezt 
az állomást. Bővíteni kellene. 
Ehhez és a 30 fős létszám
hiányhoz képest szinte csodá
latra késztető búvészmutat
ványnak tűnik a napról-napra 
elért teljesítmény. 

Keresik a rejtett 
tartalékot 

Ami a létszámhiányt illeti, 
mindenekelőtt több szakvizs
gás számfejtő, vámkezelő, rak
tárnok, árupénztáros, átme
nesztő, kocsifelíró kellene. No, 
meg persZe kocsirendező, mert 
a kirendeltek véglegesen nem 
pótolják a hiányokat. 

- A munka jobb szervezé
sével szakadatlanul keressük, 
hol van még rejtett tartalék 
- mondja az állomásfőnök. -
Sokat segített rajtunk eddig is, 
hogy nőket foglalkoztatunk 
olyan posztokon, ahol ugyan 
férfiakat kíván a munka, de a 
nők is megállják a helyüket. 

A bértömegből a második 
negyedévben megtakarított 
21 OOO forintból 83 dolgozó ré
szesült. A harmadik negyedévi 
megtakarítás is hasonló arányú 
volt. Eddig jó eredménnyel 
jártak a különböző tanfolya
mok, és a jövőre nézve ezek
től ezután is sokat várnak. A 
hathetes árufuvarozási tanfo
lyamot végzett 16 dolgozó már 
raktárk.ezelőként végzi munká• 
ját. Legutóbb indult egy áru
pénztárosi tanfolyam, ezenkí
vül segédtiszti tanfolyamra 14 
embert küldtek. Sikerrel járt a 
kocsifelírók toborzása. Az álta
lános iskola nyolc osztályát 
végzett új felvételeseket Os
váth Józsefné átmenesztő ta
nítgatja lelkesen és eredmé
nyesen. 

Csak a nagyobb nyomaték 
kedvéért hagytuk cikkünk vé
gére az öt szocialista brigád 
kiemelkedő munkájának dicsé
retét. ;Közülük a Gál László 
V<'?ette Aprilis 4 brigád 3 éve 
nyerte el a bronz fokozatot, s 
az elért színvonalat azóta is 
tartja. Példáját a többiek is 
követik. Enélkül nem szülehet
nének meg a jobb eredmények. 

Szás:11 Ferene 
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Az új Vasúti Munkavédelmi Szabályzat rendelkezései 
a balesetek nyilvántartásáról 

Egy bátor vasutas 

Mentette KÉRÉS AZ OL VASÓHOZ 

a ment h ���! -Magyarországi barótiát keresi egy volt szovjet btea■ 
1 

.. ··q 
Olvasóinkat kérjük, segítse

nek egy levél címzettjét meg
t.aláini. 

6 azonban nem azonos az leazt 
címzettel Ezek után érkezett 
szerkesztőségünkbe a levél, a 
járműjavító szb-titkárának kí
sérő soraival : ,,Vzemfink dol
gozoJa, Lovászi László a,.,.11 
kért a Magyar Vasutast, hog11 
az olvasók közremúködését,el 
segltsen egy húsz éve megsza
kadt baráti kapcsolatot fel• 
újítani, hiszen ennek énleké
ben egy szovjet dolgozó meg
tanult magyarul írni . • .  " 

Lapunk előző számaiban 
részlefiesen szóltunk a balese
tek bejelentésével összefüggő 
kötelezettségről, az ezzel kap
csolatban felmerült problé
m;ikról és tennivalókról. Most 
arról adunk tájékoztatást, 
hogy az új VMSz milyen elő
írásokat tartalmaz a balesetek 
nyilvántartásba vételére és ki
vizsgálására. 

Ez annál Is Inkább szüksé
ges, mert ezen a területen van 
a legtöbb vita, ennek folytán 
a vonatkozó előírások végre
h ajtásában a legkülönbözőbb 
gyakorlatok valósul!nak meg. 
A szabál:l!ozás viszont igényli 
az egységes értelmezést és 
végrehajtást. 

Fontos követelmény 

A dolgozó számára feltétle
nül fontos követelmény, hogy 
a munkaviszonyával összefüg
gő téoykedése során bekövet
kezett sérülése a munkahelyén 
(szervnél) megfelelő módon 
nyilván legyen tartva. Ezt a 
célt szolgálja az ,,üzemi bal
eseti napló", más szóval bal
eset-bejelentés! könyv és a 
.,baleset-nyivántartási könyv. -
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SZOT�zabályzat 4. §-a és az 
erre épülő MAV végrehajtási 
utasítás szerint minden mun
kahelyen, minden szervezeti 
egységben a munkahely köz
vetlen vezei.őjének valamennyi 
üzemi balesetet - ideértve a 
munkakieséssel nem járó ki
sebb sérüléseket is  - a szer
vezeti egység által e célra 
rendszeresített baleset-beje
lentési könyvbe azonnal be 
ke!I ;egyezni. Az előrelátható
an egy napi munkaképtelen
séget okozó és ennél súlyosabb 
balesetekről a vonatkozó elő
írás szerint azonnal értesíteni 
kell ügyintézőjét, vagy - 100 
dolgozónál kisebb létszámú 
szervnél - a szerv vezetőjét. 

Számtalan esetben· élMórduít 
már, hogy a balesetet szenve
dett dolgozó a sérülésének 
mértékét lebecsülte, a megtör
tént balesetét a munkahely 

Szabó Béla : 

Az órhelyern, ahol &olgá
latot teljesítek, kicsiny, ola
jos és dohos. A rendeletek, 
amelyeket olcsó keretben 
raktak a falra, már megfakul
tak. Mindennek olaj szaga 
van és ez beivódik a ruha szö. 
vetébe i6. Soha nem lehet ki
venni belőle. A jelzőlámpák 
katonás sorban állnak a pol
con, minthá díszszemlére vá
rakoznának. 

Ennek az 6rhelynek én va
gyok a főnöke. Egy beosztot
tam van: Tuboly. Ketten al· 
kotunk egy egységet. A váltó
őr végrehajtja, amit én elren
delek. Tuboly, akárcsak én 
magam, fiatal még. Kissé ál
mos, kalácsképú, lassú, tempós 
mozdulatokkal. Am a reggeli 

vonatcsoport gyorsaságot kí
ván. úgy jönnek a vonatok, 
mint az iskolás gyerekdk. Ezek 
többnyire ablakosak - ahogy 
ml m-0ndjuk -, de azért bő
ven ostromolnak bennünket a 
t,eher cmatok is. 

Szerete:.. nézni a vonato
kat. Némelyik elszáguld előt
tünk. míg a másik kígyó mód
jára, lassan siklik be az állo
másra. Néha arra gondolok : -
mi lenne, ha egyik az ívben 
megtartaná irányát? Elsöpörne 

közvetlen vezetőjének nem je
lentette, mert a munkáját a 
sérülés ellenére tovább tudta 
folytatni. A baj mindig akkor 
kezdódik, ha ez a !,Jelentékte
lennek" minósített sérülés bi
zonyos idö elteltével a dolgo
zónak hosszantartó munka
képtelenséget okoz. Ezek az 
esetek azok, amikor a dolgo
zók a legkülönbözőbb szer
vekhez fordulnak segítségért, 
hogy munkaképtelenségük 
üzemi eredetú balesetnek le
gyen utólag elismerve. Ilyen
kor lenne szükség arra, hogy 
a korábbi sérülésnek valami
lyen nyoma lel7Jlen. 

Mindez megelőzhető volna, 
ha a balesetet szenvedett dol
gozó a sérülését a balesetbe
jegyzési könyvbe az adott idő
ben előjegyeztetné. Ebben a 
sérült munkatársai is segítsé
get nyújthatnak azzal, hogy 
maguk is' szorgalmazzák a sé
rülés előjegyzését. 

Jó ha tudjuk 

Az eddigiek során alig be
széltünk az üzem, főnökség, 
intézmény, stb. megneve2"ksek
ről, annál több szó esett a 
szervekről és szervezeti egy
ségekről. Hozzá tehetjük: nem 
véletlenül. Még mielőtt a bal
eset nyilvántartására vonatko
zó előírások ismertetésére, il
letve az ezzel kapcsolatos te
endőkre kitérnénk. feltétlen 
szükségesnek tartjuk szólni 
arról, hogy e két kifejezés 
alatt munkavédelmi szempont
ból kik értendők. 

A VMSZ alkalmazása szem.. 
pontjából a „szerv" alatt: 

- a vezérigazgatóságot; 
- a terület! vasútig11zgató-

ságokat; 
- a központi hivatalokat, 
- a szolgálati fónökségeket, 

üzemeket, Intézeteket é, 
intéaményeket kell érte• 
ni„ 

Ugyancsak a VMSZ alkal
mazása szempontjából a „szer
vezeti egység" alatt : 

91-est várja. �n küldtem ki, 
Nem is tudom, hogy töi:ténhet 
itt bale�et, Hisz minden olyan 
eryszerü. Sorban végig kell 
csinálni a műveleteket. Akár
csak a matematikában. Erett
ségi után jelentkeztem a vas
útra. Apámnak nem egészen 
tetszett. De nem ellenkezett. 
Azt mondta, hogy éjjel-nap
pal kell szolgálni. A balese
tekről nem beszélt. Talán nem 
akart elijeszteni. Vagy azért, 
mert neki soha nem volt bal
esete. 

Azt hiszem, nekem csenget.. 
nek . . .  

No-no, nem kell annyira 
kétségbeesrti ! .trdekes, hogy 
Bárdos csak két évvel járt 
feljebb a sulita és már a ren
delkezőasztalnál ül. Imponál 
nekem. Az egész pályaudvaron 
az ő .  akaratát hajtjuk végre. 
Reggel sokszor panaszkodik, 
hogy nehéz éjszaka volt. Ezt 
én is érzem. ha torlódunk. de 
nem annyira, mint ők. Más
napra mindig kipihenem ma
gamat. 

- Halló . . . itt a kettes őr
hely - szólok a vonalba. S 
hallgatom az apró kis zúgáso
kat. 

bennünket. Tubolyt. engem, - A 91-es megállás utá'l 
meg az őrhelyet. előrehúz. hogy hátul határ le-

Hajlamos vagyok a tűnődés- gyen. Megoszt a hétre, a 21-es 
re. - Ilyenkor elkapnak gon- a kettőre jár! ismétlem 
dolataim és le akarják tepcrru vissza Bárdos rendelkezését. 
figyelmemet. Ezt még vonat- Naponta ezt csináljuk. Az 
mentes időben sem engedhé- előbb állította be a vágány
tem meg magamnak. A főnö- utat az I-es őrhely Is. A vá
köm kemény, markáns ember. gánvhurkon át cs:lszik majd 
már az e'.ején megmondta. be ez a teher. Mi-ndig az utol
hog oda Jegyen a figyelmem. só pillanatban, a -személyvo
aroit tes7ek. Meg Is fogadtam natok előtt. Amikor mind a 
keménven . . n,égy Irányból jönnek a vona-

A civilek nem Is tudják. tok. No, semmi az egész erv 
hogy mennvi minden tör'�nik kis nyüzsgés és kész . . .  
itt nálunk. De hiszen már je- Meg kellene mondanom Tu
lez la a 21-es . . .  Tuboly a bolyn.ak, hogy a 21-es a ket• 

- a vezérigazgatóságoknál a 
szakosztályokat (önálló -
osztályokat) ;  

- a többi államvasúti szerv
nél az osztályokat (önálló 
csoportokat) ; 

- az építésvezetőségeket; 
- a pályamesteri. távközlé-

si és biztosítóberendezési 
szakaszokat ;  

- kirendeltségeket; 
- számadóságokat kell ér-

teni. 
A leírt kifejezések Ismerete 

tehát nagyon lényeges, mert az 
új VMSZ ilyen megnevezések 
alatt határolja el a különböző 
feladato:,at. 

Egyről soha sem szabad 
megfeledkezni ; a balesetbe
jegyzési könyvbe a munkahely 
közi,etlen vezetőjének minden 
sérülést azonnal elö kell je
gyeznie, függetlenül attól, hogy 
a sérülés munkanap kieséssel 
jár-e vagy sem. 

Napra kész állapotban 

A szabályzat 4. §. (2) bekez
dése szerint, valamennyi 
sze,·vnél minden olyan üzemi 
balesetről, amely munkanap
kieséssel jár, a VMSZ I. sz. 
függelékében meghatározott 
módon, baleset-nyilvá1itartási 
köny1,et kell t'ezetni. A bal

eset-nyilvántnrtá�i könyv bizo
nyos tekintetben eltér a bal
esetbejegyzési könyvtől. Az el
térés a következőkben mutat
kozik : 

- amíg a balesetbejegyzési 
könyvbe minden balesetet elő 
kell jegyezni, addig a baleset
nyilvántartási kön;-vbe csak 
azok az üzemi balesetek ke
rülnek bevezetésre, amelyek 
munkanapkieséssel járnak; 

- amíg a balesetbejegyzési 
könyV vezetéséért mindenkor 
a munkahely kozvetlen veze
tője a felelős, addig a baleset
ny�lvánlartási könyv vezeté
se mindenkor. a szerv mun
kavédelmi o�;niéziljének -
I 00 főn aluli lv'.('M;-nél peatg 
- a szerv vezelőjt!nek közvet
len feladatát képezi .  

Takács Józsd 

tóre jár . • • meg a teherrel 
megosztunk. Eh, úgyis tud 
mindent. l\lajd én lezárok a 
21-esnek. Két váltót kell csak 
állítanom . • •  a többi a váltó
őré. 

Amikor elő.ször állítottam 
váltót, féltem. Nem akartam 
elhinni, hogy a vonatok od 1 
mennek. ahova én állítok. Az 
öreg Gelencsér szerintem úey 
cobáJta őket a tolatásnál, 
rr,lntha oda sem nézett volna. 
De a bejáró vonatoknál apró
lékuSkodott. Kissé neheztel
tem is rá kezdetben ezért a 
tapog<:ltásérl Nála nem volt 
semmi nagyvonalúság . . .  
ahogy Takácstól láttam. Az 
fejből mondta a kulcsokat, 
mint az egyszeregy. Meg is je
gyeztem Gelencsérnek. Azt fe
lelte : ,.Csak hadd tegye! Az az 
ő dolga. Ez meg az enyém. 
Ennek módja van." Aztán 
hozzátette még: ,.Mindennek 
meg kell adni a módját . . .  " 

No, bújik már a 91-es. Nur
mi hozza . . .  - mégiscsak k.i
áltano,n kellene Tubolyhak. 
nyújtsa meg kissé lomha lép
teit. Úgy elszaladt ez a néhánJ 
perc. Már a 14-es is jelez. Ki
futok és magam állítok a 21-
esnek. Szaladni kezdek, hogy 
még a 91-es ki�ú�ása előtt le
zárh.,assak. Ha eltakarja az őr
helyemhez vezető utat. akkor 
másznom kell a fékbódékon. 
Azt nem szeretem. Felkapasz
kodni és leugrani. 

Lehajolók és elfordítom a 
kallantyút. A kulcs megakadt. 
nem t•Jdta. kivenni. Úgy gon
doltam. hogy az nem okozhat 
veszélyt. hisz a kallantyút el
fordítottam €ppenhogy '· '.u
tottam tekintetemmel a többi 
váltót. Tuboly már ott elől ál
lított. Kiír lett volna a szóért 
Csinália ki-ki a maga dolgát 
magától Is. Ez a megszokott-

Acsa-Erdőkürt állomáson to-
1a tott október 9-én delelótt 9 
órakor a 4292. számú t.ehervo
nat. Emia.tt a Balassa.gyarmat 
felől közeledő, fordított állá
sú 324-es sorozatú gőzmoz
donnyal vontatott 4265. sz.ámú 
tehervonatot a bejárati jelzó
nél meg kellett állítani. A 
szerelvénv azonban meghalad
ta a „m-egállj"-t parancsoló 
jelzőt, s az állomáson bele
ütközött a -1292-e. böl már hi
sorozott. e�·enként 70 OOO li
ter gázolajjal rakott, a közeli 
ipar.-ágányra állítandó öt tar
tálykocsiba. 

- A nagy csörrenésre fi
gyeltem oda - magyarázta 
Gáspár II. István, a tolató te
hervonat fékezője, akit Tóth 
János vasútigazgató 5000 forint 
jutalomban rés=ített a b.'1!1-
eset bekövetkezésekor tanúsí
tott bátor ma!!atart,ísáért. -
Amikor a megfut--imodott vo
nat moulonya nekiütközött a 
tartály'kocsiknak, az eL,;ő tar
tály �ilyukadt, s a �zétfolyt 
olaj azonnal me !>;n.111adt a 
gép alatt. A Lá� elbo
rította a m<>7Jdonyt és a tar
tályokat, 

- Gyorsan II tartályokhoz! 
- kiáltott saját v<mata moz-
donyvezetójének Gáspár II. 
István. Azután testi �0:ének 
kockáztatásával me,wróbálta a 
lehetetlent. Berohant az égő 
kocsik közé, és az utolsó há
rom tartá!11kocsit lekapcsolta. 
!c111 sikeriilt megót n! a tűz
tol 210 OOO liter pazolajat és 
az a-:i •=állító négytengelye• 
járműveket. 

Si!ra Sándor 

ság . . .  mint az órajárás. Va
laki egyszer azt mondta. hogy 
ez i:utinmunka. A többiek ta
gadták, hogy így lenne. Egy 
pillanatra megnéztem a moz
donyt - gyönyörű masira -
állapítottam meg ismételten. 

Újra csengettem. Bárdos 
kemény és határozott hangja 
felelt:  - A 21-esnek szabad 
a bejárat a második ... - hal
lottam. amint a túlsó oldal is 
h,zzájárult. Végül jólesően fi
gyeltem a jelzőb1okk bcrregé
s�re. Olvan volt, mint szitakö
tő szárnyának felerősített ziz
zenése. 

Amikor meghúztam sza
badra a jelzőt, éreztem I iz
maim feszülését. A 91-es már 
őrhelyem előtt tolatott. A 
21-es pedig úgy szaladt, mint 
valamelyik Móra-elbeszélés 
gyermekhőse. Vidám !, · vo
nat. Munkából viszi-hozza az 
embereket 

De mi , ,lt ez a döbben · � 
reccsenés? Bénultan álltam. 

Mi az isten történhetett ! . . .  
Miért állt meg oly hirtelen ? 
Még a 91-es is beléránduct, 
ahogy megáhlt. 

- Ez b�:ement . . .  belement 
oldalról . . .  

- - Mi történhetett? Szétnyr.t 
a váltó? - Törnek fel ben
nem a gordolatok. Fulladok, 
és érzem hangom remegését, 
amikor beszólok az Irodának 
telefonon. 

A levelet augusztus 22-én 
adta postára a Szovjetunió 
messzi tájain lt"anov Peter 
Grig0Tje1:ics, aki az ötvenes 
években katonaideJét töltötte 
Magyarországon, valószínűleg 
Debrecen környékén. A boríté
kon címzettként először is a 
Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztérium vasúti főosztálya 
olvasható, alatta pedig „Lo
vász László vasúti tiszt, aki 
körülbelül 55 éves". Ennek 
alapján került a boríték az 
.tszaki járműjavítóba, mert ott 
dolgozik egy hasonló nevú 
vasutas - Lovászi László -, 

Lássuk ezek után, mi van 
Ivanov Peter Grigorjevlcs gan
dosan papír,ra vetett, bár né
hol nehezen érthető, e7lért 61-
talu'nk kissé „kiigazított" 1111>-
raiban. 

„A Szovjetunióból üdvözlöm a �ragyar Népköztársaság 
dolgozó népét, és ismeretlenül azt a személyt, aki levelemet 
felbontja. Kérem, jutassák el levelemet Lovász László vasúti 
tisztnek, vagy pedig írják meg nekem lakásának pontos clmit. 
Legutoljára 1953 nyarán kaptam írást ettől az elvtárstól, s ak
kor a Hortobágyon vagy Kónya-tanyán dolgozott mezőgazda
ságban Debrecen közelében. A felmerülő költségeket az öa;z. 
szövetségi szovjet banJ,on keresztül szívesen megtérítem, mert 
sem.mi költséget és áldozatot nem sajnálok annak érdekében, 
hogy megtalálhassam az én drága jó magyar barátomat, akit 
igazságszerető embernek, kommunistának ismertem meg. 

Neki szánt levelem így szól : 

Kedves Laci bácsit Bocsáss meg, amiért csak húsz év múl
tán írok a tőled kapott kis levélre, de én mostanáig tanultam 
magyarul írni, és a magyar nyelv nagyon nehéz. Sokat és fél
ve gondoltam rád 1956-ban, az ellenforradalom idején. Azután 
örültem, hoi:y minden lecsillapodott, és rendben dolgozhattok 
hazátok felvirágoztatásán. 

Tudom, hogy írásomban sok hiba van, nehezen megy a fo
galmazás magyarul, de téged, mint barátot és testvért szeret
nélek megkérni arra, hogy leveleiddel legyél az én legjobb ta
nárom, addig Is, amí gszemélyesen nem találkozunk. 

Drága Lászlói Ölellek családoddal együtt, erőt, egészséget 
kívánva szeretettel : Péter." 

* 

Eddig a levél. Kérjük, ha olvasóink közül bárki tud vala-
mit Lovász Lászlóró� arról. akiről feltételezhető, hogy ő len.ne 
a címzett, értesítse szerkesztóség(.nket. A legjobb lenne persz� 

ha ő maga jelentkezne, bár ez csak akkor történhet meg, ha 
még most is a vasútnál dolgozik, illetve ha olvassa újságunkat. 

het! - tiltakozik bennem va
lami . . .  hi�-z le is kallantyúz
tam. Késóbb odaért főnököm 
is. Szokatlanul sápadt arcát 
n.:éztem. Ideges volt. Valaki azt 
kiálltotta a s,erelvény mc :Jól, 
hogv nem sérült meg senki 1 
- Az utasok egyre l'lradtak a 
kocsikból. A kiváncsis.-íg �et
keltett mindenkit a helyéről. 
Szenzáció lettem. Kínos, szo
morú szenzáció. A nagy to
longásban a fejemet for"at
lam. Arcom égett és a sze
meim is . . . Ott állo , az em
berek közöt• Erzem. hog tud
ják, csak én tehettem . . . de 
mit tehettem én ? !  Zsong ben
nem valami félelmetes érzés. 
Felismerés . . .  

- Mit csináltatok? - kérdi 
a főnök. Hát mindenki ezzel 
kezdi ? Han,ija komor és visz
szafojtott. Ott látom Tubolyt 
is. Kalács képe fénvlik a verí
téktől. S jönnek, jönnek a to
latók, lakatosok. szuty;;.osok . . .  
J\1ilven hülyeség_ ho;zv így be
szélünk a vasúton. Megprnbá
lok szemébe nézni a főnököm
nek. Nem megy. sehogy sem 
megy . . .  legalább üvöltene. 
De szokatlanul csendes. ;;:Jka
pom arcomat egv i:endőr elől. 
Eey másikra esik tekintetem. 
Kapkodó mozdulataim olya
no!-, mint a lihegés. 

- Nem tudom . . .  nem tu

dom . . .  - feleltem. 

egy harctér. A csata már befe
jeződött. összefolyUl;k. a

 , 
dol: 

gc E«y világ omlasat erez 
tem. A°' magam húsz egyné• 
hány évének amló robaját. 
Akkor tudtam meg. hogy ml 
a bún. Nem tudtam megfo
galmazn.i. csak éreztem . • • 

_ Hányszor elmondtam, 
hogy a kulcsokat egyeztetni 
kell - folytatta a főnök ko
moran. Én szólni sem tudtam. 
Lop, a a főnök szemeire tes
tem. Sajnálat és csalódás rém
lett belőlük. Mégis bátorságot 
vettem. 

- Én nem akartam 
kezdtem nem így al,.�r-
tam . . .  

- Persze, hogy nem {gy 
akartad - szakított félbe -, 
de !gy csináltad ! 

Zsebl-endővel törölgettem az 
arcomat. A hőség fojtó volt. 
.treztem a zsebkendómbe Ivó
dott '>laj szagát, s láttam a 
nvü,sgést. Bár az arcok �-
béfolytak előttem. mégis érez
tem. ho,;y valakik elindítot
ták útjára a rendet. Csak en
cednének magamra. C�: egy 
pillanatra. Míg kislrhatnám 
magamat. 

- ötvenkétezer forint kár 
- hallom. Egv másik h n1 

- A 21-es 
91-esbe. 

- No, gyere. ne Idegeskedj 
beleszaladt a - karol belém az .. öreg". Jól

eső. keménv szorítiisát érzem 
a karomon. Megvünk az órhe
J-em felé. A 14-es is ott pi
pált már a jelző előtt. mintha 
ráérős lenne az útja. - Le
zártál? - Kérdezi a főnököm 
és áthatóan rámnéz. 

intézkedik. hogy szállítsák át � 
az utasokat. Egy leány néz 
rám sajnálkozva . . . Engem 
nem érdemes sajnálni. Belő
lem talán soha sem lesz tiszt 
már. 

- Mi:,soda? Ne marhás
kodj ! - hallom Bárdos nyu
godt hangját 

- Nézz csak kJ. nézz csak 
ki . . .  - ismét.lem. mint az egy 
körön futó gramafontú. 

- De hogyan? Ml az 
csináltatok ? 

Istent - Nem• Csak a kallantyút 
ford í t{)ttam el . . .  

Ledobtam � hallgatót. Futni 
kezdtem a két vonat felé. 
Mennyi ember . . Olyan lett 
az egyik behemót kocsi. mint 
a lótetem. Bordái kilátszanak. 
a nyuszi-mozdony orra a bor
dák között. Relülről vabmi 
érth .tetlenüJ ráz. Gyomrom 
remeg és sror!tja a melle
met . . .  

- Kitéróbe állt a váltó -
hallom már messziről. Nem le-

- Szóval csak fel hajtottad? 
- ham(ján érzem hogy meg-
pi:óbál uralkodni magán. 

- Ember. kitéróbe kallan
tyúztál le! Hol járt az ;zed? 
- már olyan volt köztünk a 
lé�s:ör. mint a sínek fölött he• 
vülő levegőé - Mikor maradt 
úgy a váltód? 

- Az előző vonat után - a 
felismeréstöl elállt a remegé
rem 

Olya,n lett az állomás, mint 

Aztán megszólal bennem a 
fP' isrnerés Egyetlen mozdulat, 
az a bizonyos pillanat hiány• 
zott a munkámból. Most ott 
illhetnék vonatomon. hisz az 
utolsó •·•··rnatban tört.ént 
minden. Ml lesz még ezek 
után ? Ezen már nem tudok 
segíteni. Próbálok megn ,god
n.l és csak r.ézem szótlanul, 
mint takarítják el a r >mokat. 
Ek'i,berl még v11aszolgat.ok !.s 
a feltett kérdésekre de 
eszem olvan. mint a bombától 
t.énett agyvelő. 

Semmi nem hlánvzott. Csalt 
az a blzonvos megfontolt. jó
zan pillanat. 

,:ngem különben Káldi vál
tott le. Az öreg Gelencsér pe
rli?. ballagott Tubolyt levál
tani . • •  
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A Keleti vontatás nyerte a Barátság Kupát 
SZOCIALISTA BRIGÁDOK VETÉLKEDÖJE NO\ DIIlER 7. 

ÉS A CENTENÁRIUM JEGYÉBEN 

November 7. és Pest-Buda 
egyesítésének centenáriuma 
tiszteletére az tszaki jármú;a
vító Töreki,és Múvelődési Köz
pontjában vetélkedőt rendez
tek a mozdonyjavító és -üze
meltető szocialista brigádok 
részére. Mintegy 150 néző
sz:urkoló is eljött a versenyre, 
hogy együtt izguljon a hét 
résztvevő csapattal. A jármú
javítót a X. osztály válogatott
ja képviselte, a fővárosból a 
Keleti Villamos Vontatási Fő
nökség, vidékről pedig a győri, 
szolnoki, székesfehérvári, nyír
egyházi és a debreceni vonta
tási főnökség küldte el ver
senyzőit. A Barátság Kupát -
így nevezték el - tavaly nm
dezték meg elős?lir, s akkor az 
Eszaki járműjavító csapata 
győzött. 

Szakmai kérdéseket húztak 
először a csapatok. Hogy a fő
nökség adottságai közti kü
lönbségeket kiegyenlítsék, 
mindenki kapott egy-egy vil
lamos- és egy-egy Diesel-moz
donnyal kapcsolatos kérdést, 
amelyre másfél perc gondol
kodási idő után kellett vala
melyik csapattagnak válaszol
nia. Az első maximális pont
számot Radó Györf111 pontos 
válaszáért a járműjavító csa
patának adta a zsűri, amely
ben Kertész Akos író. a Mak
Ta és a Nfrnap című regény 
szerzője is helyet foglalt. Az ó 
meghívását az tette indokolt
tá. hogy az irodalmi kérdések 
a Névnapból készített színpadi 
,·áltozat köré csoportosultak. 

A . zakmal kérdések után, s 
a politikai kérdések előtt 17-
17 ponttal a győri és a Kele
ti brigád állt az élen. Ekkor 
- a szocialista hazafiság kitü
nő megfogalmazásával a 
debreceniek Is felzárkóztak, 
sót a házigazdák és a szolno
kiak egy ponttal már mögöt
tük voltak. 

legutóbbi kajak-kenu vi-
1 gbajno g az Újpesti 

A vetélkedő első helyezettje: a Keleti Vontatási Főnökség 
csapata 

meg is indokolta - közvetlen 
szavaiért nagy tapsot kapva. 

A soron következő szakmai 
villámkérdések után ismét 
Győr és Debrecen keri.llt az él
re, 45-45 ponttal, de szoro
san mögöttük volt a két fővá
rosi csapat Is. Csupán a szé
kesfehérváriak es a nyíregy
háziak voltak kissé leszakad• 
va, a vetélkedó első félidejét 
záró totószelvény kitöltése 
azonban jól sikerült nekik, 
s megkezdték a felzárkózást. 

Szünet ut{in, kikapc-.solódás
ként a Törekvés Múvelődési 
Központ népi hagnszeres kis• 
együttese adott rövid műsort, 
majd valamennyi részvevő 
c:apat ismertette munkahelyé
nek rövid történetét, 

Újból szakmai kérdések kö
vetkeztek, s jó t:álaszaikkal a 
budapestiek az élre ugrottak. 
A má odik politikai kérdésso
rozat viszont a nyíregyháziak 
sikerével zárult, s jól sikerült 
nekik a vetélkedő egy játé
kos feladatánalt megfejtése 
is : két vasutas egyenruhát mu• 
tattak be, amelyekről meg kel• 
lett állapitanl, hoí/11 mll11en 

(Szónyi Lajos feluétele) 

években t>iselhették. A:r. utolsó 
kérdéscsoport, a fllmkérdések 
előtt még mindig négy csapat 
volt esélyes a győzelemre. A 
téma : a „Harmadik nekifutás" 
című film volt. Jobbnál joób 
válaswk érkeztek, s öt tízest 
osztott a zsűri, a tartalmas 
szombat délután méltó befeje
zéseként. 

Nagy Izgalom közepette hir
dették ki a végső sorrendet ; 
gy6zőtt Bp. Keleti crapata 109 
ponttal, második az :tszaki 
107, harmadik Nytregyháza 
106 ponttal. Egy ponttal ma
radtak le a „dobogóról'' a 
debreceniek, � utánuk Győr, 
Székesfehérvár és Swlnok 
következik a sorrendben. A 
győzteseknek, a helyezetteknek 
és a többieknek járó díjakat 
Kellner Istt•án, a z ·Uri elnöke 
adta á . A KPM 7, szakosztá
lya különdíját a győztesek, a 
járműjavító igazgatójának kü
löndíját pedig a há?.igazdák 
kapták a vetélkedő zavartalan 
lebonyolításáért és a verseny• 
ben való helytállásukért. 

chilffer Jenli 

Vasutasok 

Tapolca város 

szépítéséért 

Tapolca vasúti csomópont 
dolgozói 31 OOO forint értékl'l 
társadalmi munkát végeztek 
városuk fejlesztéséért, szépíté
séért. A városi tanács tervosz
tályán külön-külön is szá
montartják, hogy melyik szol
gálati ág milyen mértékben 
vette ki részét a város, illetve 
a lakossá6t érdekében indított 
akcióból Eszerint a legtöbb 
munkát az állomásfőnökség 
dolgozói végezték: társadalmi 
munkájuk értéke 19 200 forint. 

A vontatási főnökség dolgo
zóinak nevéhez 3690 forint ér
tékű társadalmi munka elvég
zése fúzódik, míg a MA V 
Építési Főnökség 8. számú ki
rendeltségének dolgozói 3000 
forint értékű társadalmi mun
kával járultak hozzá a közös 
ügyhöz. A tapolcai szertárfő
nökség - létszámlihoz mérten 
- ugyanc ak derekasan kivet
te részét az akcióból, mivel 
dolgozói 1350 forint értékű tár
sadalmi munkát végeztek. Eh
hez képest a pályafenntartá
siak 460 forint értékű munká
ja kevés, főként ha figyelem
be vesszük, hogy a kimutatás
ban külön említett Töreki lm• 
re és Zoltai János kocsirende
zők egyéni felajánlásként 1500 
forint értékű társadalmi mun
kát teljesítettek. 

Jó példával jártak elől 
ezenkívül az Alkotmány utca 
2 'a. szám alatti vasutas tár• 
sasház lakói Is. A:r. Itt élő 12 
család - Tombor András In
téző vezetésével - rendbe
hozta, parkos!totta a ház kör
nyékét, s e munkájuk értéke 
mintegy 1800 forint, a tanács 
kimutatása szerint. 

Bogdr Z:ároly 

VEZETÓSÉGVALASZTAS UTAN 

Új lendülettel dolgoznak 
a vasutas KISZ-szervezetek 

Orszligszerte lezajlottak a 
KISZ-veze005égválasztó tag
gyűlések az alapszervezetek
ben, s a vasútnál dolgozó ifjú
kommunisták Is megtartották 
vezetőségválasztó taggyülései
ket. Az eseményről számos le
vél, tudósítás érkezett szer
kesztőségünkbe, többek között 
a MAY Szolnoki Járműjavító 
Üzemből, ahol a közgyűlés 
olyan érdeklódt: t és vL.,,-;zhan
got váltott ki, hogy ketten is 
tu<lósítottak róla: Gazdag And

rás, a párt -és a KISZ-szerve
zet összekötője és Papp Zoltán 
műszerész. 

Mint tudósításukban írják: 
az eseményre ünnepi díszbe 
öltöztetett tanácsteremben ok
tóber 23-án váJa,;ztották meg 
a?. új vezetőséget. Részt vett a 
közgyúlé,;en Timár Gyula elv
társ. az MSZMP városi bizott
ságának osztályvezetője, Sárct 
László, a várO!'i plirt-végrehaj
tóbizot:.ság tagja és Gecze Alf
Téd, a városi KISZ-bizottság 
küldötteként. 

Kanyó István. az ü7..emi 
KISZ-bizotL'Ság addigi titkára 
tartotta meg a beszámolót a 
szervezet kétéves munkájáról. 
A beszámolót követő vitákból, 
hozzás7..ólásokb61 az derült ki, 
hogy a KISZ-tagok és a válla
lat vezetői egyaránt elégedet
tek a fiatalok tevékeny„égével. 
Sok jó javaslat is elhangzott, 
többek között az, hogyan lehet
ne támogatni a fiatalok lakés
problémáinak megoldását. Az 
üzem új KISZ-titkárának Koz

ma Józsefet választották meg 
a fiatalok. Kanyó István pedig 
- akinek munkájával edaig 

Igen elégedettek voltak - a 
városi KISZ-bizottság titkára 
lett, így továbbra is figyelem
mel kísérheti a járműjavító 
fiataljainak munkáját. 

A MAY Debreceni l!;pítési 
Főnökség �pállomásána.k ve
zetöségvál.asztó közgyúléséról 
újvári László számolt be la
punknak. Mint írja:  az esemé
nyen náluk is képviselte ma
gát a városi és a megyei KISZ
biwttság, megjelentek a válla
lat gazdasági és társadalmi 
szervezeteinek vezetői : Dé::si 
Zoltán, az építési főnökség ve
:.:etóje, Kiss Sándor, az üzenú 
pártbizottság titkára, SándOT 
Zoltán, a gépállomá� KISZ-bl
wtt�ágának titkttra, Kállai Já
nos. a gépállomás vezetője, A 
debreceni gepállomás fiataljai 
e.Jégedettek a KISZ-szervezet 
eddigi tevékenységével, titkár
nak újra Lelesz lst1.'ánt vá
lasztották. 

Lököshá7.áról Pacz József le
velezőnk írta: a MAY Kultúr
otthonban zajlott le ünnepé
lyes keretek között a vezető
ségválasztó taggyúlés. Termé
keny vita és megfontolt döntks 
alapján újraválasztották a régi 
titkárt: Varga Lászlót. A veze
t&;ég tagjai Büji Mária, Ven
czel Béla. Fodor KáToly és 
Szász László lettek. A lököshá
zi vasutas fiatalok remélik, 
hogy ez a KISZ-szervezet a jö
vőben is elismerésre méltó mó
don végzi majd feladatát, segl
ti a határforgalom szerteágazó 
munkáját, az idősebbek pedi� 
- mint fgérték - minden tá
mogatást megndnak a fiatalok
nak. 

Ötös névadó Pécsett 
lóban fiatal ez a munkahelv, 
azt az is mutat;a, hógy a dol
gozók életkora 18-t.ól 26 évig 
terjed. A ;elenlegi ünnepséget 
nemTég elózte meg egy háTma.t 
nét-adó, így ezek után Temél• 

D a öttusaver en ének ese- -----�::...;::,__,;_ ______________________ ..,.,. _____ _ 
m ,, eibéil össze llított . port
kérde ekre viszont a kóbá
nva.'ak ,·á!aszát ítélte legjobb
nak a z rl, s ekkor a rende
ző csapat vette át a vezetést. 
Két perc zenehallgatás követ
kezett. s az eredmény intő jel 
arra, ho,:?v a kultúra mely te
rületén legke,• sbé otthonosak 
a vasutasfiatalok : Liszt h-moll 
szonátáját csupán egyetlen 

Otős névadó ünnepséget taT
tottak Pécsett, a MAV adatfel
dolgozó főnökség 4. számú 
üzemében. A 28 dolgozót fog
lalkoztató, folyamatosan 115-

125 százalékos teljesítménnyel 
büszkélkedő üzem mindossze 
1970 óta múködik, 1 hOí/11 va:-

hetjük, hogy egy következő, 
hasonló hlradás 1em várat 

LEGYEN AZ ÚJÍTÓKNAK 

KÍSÉRL ETI M„ÜHEL YÜK! 
MUNKAVÉDELMI ÚJÍTÁSI ANKÉT KECSKEMÉTEN 

csapat ismerte fel! 
Nagy Izgalmakat hozott az 

irodalmi kérdéscsoport. Nagyon 
helyesen, nem lexikális isme
reteket, hanem egy-egy sze
repló jellemrajzát vagy a mű 
alapgondolatalnak megfogal
mazását kívánták a vel'!'eny-

• zóktól. 1eglepó - noha a 
N vnapot a budapesti József 
Attila Színház játssza a 
legjobb válaszokat a nyíregy
há,laktól és a debreceniektől 
hallottuk. A zsüri döntését a 
t·alaszok után Kertész Akos 

Az elmúlt hónapban Kecs
keméten, az ott állom.'\sozó 
mozgó munkavédelmi kiáLlí
tás termes kocsiiába!l jól si
került munkavédelmi újítási 
nnkétot tartott A taooc-.ko
zást a KPM Vasúti Fóos7l'�'?ly 
t.ervga:!Jdaság! és műszaki fej
le:s?.:tésl. szak�ztálp, munka· 
ügyi és szociálpolittl<ai szak
osztálya, valamint a ."7.egedi 
\'asÚt\ "&zga tóság tcrvgazdruá:;i 
és műszaki-fejlesztési osztálya 
közösen rendeztek, több mint 

A MAGYAR ALLAMVASUTAK 
BUDA�ESTI IGAZGATÓSÁGÁNAK 
fELHIVÁSA ! 

Budapest és Pest megye területén 
a személy- és á ruszá l l ítás zavartalan, kulturált 
lebonyolítása érdekében, 

azonnali belépéssel felveszünk: 
érettségizett, i l letve az á ltalános iskola 8 osztályát 
elvégzett, 1 8-40 év közötti férfiakat: 

kocsi rendezőnek, 
saru kezelőnek, 
váltó- és jelzőberendezést kezelőnek, 
vonatfékezőnek, 
vonatvezetőnek. 
Női dolgozókat 
forga lmi  szolgálattevőnek, 
személypénztárosnak, 
jegyvizsgálónak. 

A. budapesti pályaudvarokon, elsősorban 
3udapest-Ferencváros és Rákosrendező 
állomáson kiemelt bérezést, 
korszerű m unkásszá l lást biztosítunk. 

Várjuk a vasutas dolgozók hozzátartozóit, barátait, 
ismerőseit bármely budapesti, i l letve 
lakhelyéhez legközelebb eső á l lomáson. 

30 �onali munkavéMlml 
ügyintéző részv.}telév-el. 

A tanácskozást Maczkó Ist· 
ván, a munkaügyi és szociál
politikai szakosztály helyettes 
vezetője nyitotta meg, majd 
CsöTgó 1 ti-án, a tervga:zxlasá
gi és múszaki-fejlesztési szak
osztály képviseletében tartott 
vitaindító elóadást. Mindket
ten hangoztatták, Mflll a bal
eseti veszélyek csökkentéséhez 
több munkavédelmi jeUegú 
újíÚUra van szü.k:ség. Felhív
ták a jelenle\'6k figyelmét 
többek között arra, hogy a 
helyi és központi újítási fel• 
adattervek közé a jövőben mi• 
né! több munkavédelmi jelle
gű feladatot vegyenek be, egy• 
egy nagyobb jelentőségű mun
kavédelmi probléma megoldá• 
sát pedig újítá.s! pályázatok 
meghirdetésével segítsék elő. 
Az úgynevezett újítási hóna
pok megrendezése is elá.,noz
dítja a munkavédelmi újítások 
további fejlődését. 

A vitaindító előadás után 
Kasza Lajos, a szegedi igaz• 
gatóság újítási ügyintézője is
mertette az eddig elért újitá• 
sl eredményeiket és a további 
tennivalókat. Elmondotta, 
hogy a közelmúltban felmé
rést végeztek, amelynejt során 
azt ,izsgálták, hogyan alakult 
az !gaz.gatóságnál a munka• 
védelmi újítá«ok helyzete 
1971-tól napjainkig. Megálla• 
pították, hogy a benyújtott 
újítások száma az Wén már 
eddig is tizenkettővel meg
haladta az 1971. lvt 75 javas
latot. Ennek ellene.e: az el
fogadott él! bevezetett újítások 
száma nem növekedett, sót, az 
elfogadott újitások száma az 
1971. é-vi 54-r6! 47-Te, a be-ve
zetett újítások szá111<1 53-ról 
46-Ta csökkent az idén. A sok 
elutasftásra való tekintettel 
felhívta az újítók figyelmét: 

amennylbe<n úgy ér7.lk, hogy 
az elutasítást kimondó dön
tés nem vo t kellően megala
pozott, éljenek fell.ebbezésl 
jogukkal. 

Kasza Lajo,i azt is elmon
dotta, hogy az egyes, már el
fogadott ujítások bevezetését 1 is sok tényező a.kadalyozza 
(anyag- és al!katreszhiány, 
vagy a megvalós5tás.ho7. szük
séges kapacitás hiánya). Ezen 
sok.at segíth<>t majd az újítók 
kísérleti mühelyének megvaló
sítása. 

A felmér� során nemcsak 
a mennyiség szempontjából 
vették nagyító alá az újítA«o
kat, ha�m vi7.�gálták azok 
gazdaságossá.gát is. Megállapf
tották, hogy az újítók munka• 
t•édelmt ;iaoo.slataikkal - az 
1971. éL-i 12 517 forinthoz d
swnyitoa - ebben az •h•ben 
eddig több mint hároms.zOTO• 
sára - 45 OOO forintra - nö
t•elték a kimutatható gazdasá• 
gl eredményt. Az eszmeileg 
díjazott új(tásoh1rnl együtt -
amelyet 5 százalékos átlagos 
díjkulcc-«al s7.ámítottak ki -, 
az újítólk tevékenY"'ége az idén 
már félmillió forint hasznot 
hozott a vasútigazgatóságnak. 
Ugvanakkor felbecsülhetetlen 
értékúek ezek az újítások a 
vasutas dolgozók egészségének, 
testi épségének megóvása 
szemp<>ntiából. l!;ppen ezért 
szükséges a jövóben még fo
kozottabban lgénydnl az úJf
tók llven irányú tevt<kenysé
gét, munkáját. 

A tájékoztatás a1 apján töb
ben kértf'k s7.,ót és mlltatták 
az úiitók érdemeit, iJletve 
sürgették az ilgvintézést, a 
munkavédelmi újítá9ok hasz
nosítását akadályozó tényezők 
megszüntetését. 

A sikeres és hasznos tanács
kozás utlin a résztvevők kö
zösen megtekintették a mozgó 
munka.\'édelmi kiállítást. 

magára: sokáig • • •  

Nem felejtik Magyarországot 
Hazatérésük ut.í.n a népek közötti barátság 

propagandistái lenek az osztrák gyerekek 

A szakszervezetünk kezde
ményezésére három évvel ez• 
előtt elkezdett gyermeküdülte
tés! csereakciónak az idén is 
osztatlnn sikere volt. Magyar 
vasutasok gyermekei örömmel 
mesélgetik a Szo,•jetunlóban, 
az NDK-ban �•agy Felső-Auszt
riában szerzett nyári élmé
nyeiket, ugyanakkor jönnek 
sorban üdvözlettel és köszönet
tel azok a levelek, amelyeket 
a nálunk üdült külföldi pajtá
sok vagy nevelőik írnak. 

Ausztriából kaptunk két le
velet legutóbb. Egy tartományi 
szakszervezeti titkár arról szá
mol be soraiban, hogy a szo
cialista országok elleni usz1t.is
sal még igen gyakran lehet ta
lálkozni hazánk nyugati szom
szédjában, de ezzel szembE·n 
eredményesebben tudnak fel
lépni azok, akik már jártak 
a szocialista 01-szágokban. 
.,örömmel tapasztaljuk - ol
vastuk a levélben -, hogy sa
ját élményeik hatására kfráló 
propagandistátnk lettek azok 
az osztrák gyerekek, akik a 

nyári szünídejük egy Tészét a 

;ól felsze,-e!t, balatonkenesei 
vasutas f111enneküdülóben tő!• 
tötték. . . " 

A másik levél !rója Sepp 

Knasmülle,-, aki a Keneséa 
!J.di.llt osztrák gyerekek egyik 
12 tagú csoportjának a vezető• 
je volt az elmúlt nyáron. A 
csoportvezető a gyermekek ne
vében ismét köszönetet mond 
a kitűnő ellátúsért, l!ondosko
dásért, majd felidézi az üdüló 
pompás környezetében és kul
túrtermében rendezett szóra
koztató délutánok feledhetet
len, derűs hangulatát. ,.Talá11 
emlékeznek még - írja többek 
között Sepp Knasmüller -. 
amikOT a mt Alfrédünk e1111 
osztrák dallal lépett fel, zon
gorán egy s=o,•jet kislány, N11-

tasa kísérte . • •  " Alfréd kispaJ
tásai most újabb dalokat tanul
nak azzal a ·zándékkal, hogy 
e yszer majd azokat is előad
hatják a magyarországi gyer
mekparadicsomban. 

Szakszervezetünk vezetősége 
nagyra értékell a vendégül lli
tott gyerekek és nevelőik ha
láját, a növekvő érdeklődést, s 
részben ezért is határozta el. 
hogy jövore százzal bővíti a 
kenesén üdülő g�·ermekek szá
mát. Ha ez megvalósul. a fran
cia és a csehszlovák vasutasok 
gyermekei kllziil I• Jöhetnek 
majd néhányan egy-egy tur
nusban a Balaton partjára. 
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EHogyott 

a BVSC-birkózók ereje? 
Palotás József, Bóbis Gyula, 

Szilá.gui Gyula, Kovács Gyula, 
Szilvási Miklós - legendás 
b,írd: nevek a magy,air és kö
zelebbről a vasutas birkozó
sport történetében. Hosszú
hossru éveken át szereztek 
dicsőséget a kllub színeinek, s 
ma is szívesen gondolunk visz
isza a versenyeikre. Aztán 
következett az újabb 1generá
ció, s még a kö:relmúltban is 
akadtak olyan kiváló BVSC
birkózók, akik nemcsak a ha
zai, hanem a nemzetkö2li szó-

nyegeken is győzelmet arat
tak. Steer Ant!tl és Laták At
tila például egy é� ott volt 
a müncheni olimpián, több 
világ- és Európa-bajnokságon 
is részt vettek. Mostanában 
viszont borús napokra ébred
nek a Szőnyi útiak, s nerncsaJk 
a külföldi porondokon, hanem 
a hazai erőpróbákon is rend
re a gyengébbek között vé
geznek. Rövid emlékeztetőül 
a kötöttfogásúak legutóbbi 
ötesztendős eredménylistája: 

-szakembereket állítsa:niik be, 
akik példaképek lehetnek a 
fiataJok elátt. Egy !dó óta hiá
nyos az utánpótlássa! való fog
lalkozás, lehet hogy a három 
év előtti bajnokság megnye
rése kicsit „elvakftotba" a ve
zetőket. Szeretnék egy taná
csot adni, és ezt jó szívvel 
teszem azért is, mert nem
csak a BVSC-ügyről, hanem 
- a klub hagyományai miatt 
- a magyar birkózás ügyéről 

1969: első hely az NB D-ben, 

1970: bajnoki cím az NB I-ben, 

1971: n hely, 

is szó van. Egyetlen napot se 
veszítsenek abban, hogy hoz
zákezdjenek az utánpótlás 
szervezéséhez, sok-sok fiatal 
bevonásához, akik közül majd 
kiválaszthatják a legtell.etsége
sebbeket. A:z. is biztos viszont, 
hQgy a lemaradást nem lehet 
egy-két év alatt pótolni, {gy 
például az 1976. évi ollimpiára 
sem, de 1980-ra ismét ott le
hetnek a legjobbak között. 

1972: VI. hely, 

19'73: VII. hely a bajnokságban. 

Az eredménygrafiko.n tehát 
1971�Wl, évről évre lefelé ha
ladt, amíg eljutott az idei 
mélypontig. De miért? Ta1án 
nem szeretik már a vasutas 
berh-ekben a birkózósportot? 
Vagy a versenyzőkben van a 
hiba? Esetleg a szakemberek 
rontottak el valamit? - töb-

0 

bek között e2'JEik a kérdések 
is elhangzanak mostanában. 
Válasrokért fordultunk az ér
dekelteklhez. 

Pintét' István, a szakosztály 
vezető-edzője, aki rövidesen 
nyugállományba vonul:  

Eredményeink valóba>n 
11tsszaesést mutatnak, s ráadá• 
ll1Ll balszerencsés körülmények 
is hozzájárultak, hogy idén 
csak ii hetedik helyen végez• 
tűnk. Néhányan például nem 
tudták hozni a smyukat, ezzel 
biztos pontokat vesztettünk. 
úgy Látszik a formaidőzítés 
1leill volt a legsikeresebb, s 
az utánpótlás még nem érett 
be arra, hogy az első vonalban 
srerepeljen. Sajnoe, a fiatalok 
sem mutatnak olyan érdeklő
dést a birkózás i-ránt, mint 
régebben, kevés a 10-15 éves 
gyerek, ak!i vállalja a havon
kénrti 14-15 edzést. Igaz, 
hogy az idén megalakul:t bir
kózószakosztályunk sportlS� 
lája, de gyor./l sikert ettől sem 
oorhatunk. Azt hiszem, 4-5 
év kell ahhoz, hogy újból fel
zá.rlkózzunk az élmezőnybe. 

Steer Antal, olipmiai helye
:mett: 

- A mi korooztályun.]mak 
a három év előtti bajnokság 
megnyerése jelentette a csú
csot, azt már megközelí-teni 
gem tudjuk. De nemcsak az 
,.öregedés" hozott visszaesést, 
hanem a szakosztályon belüli 
szellem, hangulat sem olyan 

j6, mint régebben volt. A vá
logatott edzései miatt elég ke
veset járok a Szónyi útra, de 
így is látom, hogy bajok van
nak, az utánpótlás nevelése 
sam olyan jó, mbnt a korábbi 
években volt. 

Matura Mihály, a Magyar 
Birkózó Szövetség elnöke, a 
nemzetközi szövetség alelnöke: 

- Szomorúan látom, hogy 
így visszaesett a vasutasolmak 
ez a szakosztálya, amely a 
múltban min<lig vezető szere
pet töltött be a magyar blrkó
zósportban. Nem akarok utó· 
lag „okos le-nm", de már évek
kel ezelőtt felhívtam arra a 

figyelmet, hogy sok múlik 
azon is, miként választják 
meg az edzin gárdát, ll olyan 

S hogy teljes legyen kör
kérdésünk, utoljára - szán
dékosan - Berecz Zoltánt, a 
klub ügyvezető elnökét szólal
tattuk meg. 

- Nincs mit szépítenünk, 
tudjuk, válságos hel11zetbe ke• 
rült a szakosztály, s ezzel a 
klub vezetősége már foglalko
zott - válaszalta. - Készül
nek terveink, maximáU:s erő
feszf.tést teszünk, hogy meg
változzon a jelenlegi helyzet. 
a BVSC birkózói visszanyer• 
jék erejüket és hírnevüket. 

Azt az erőt, amelyről min
dig híresek voltak. 

Kozák Mihály 

November 7-e alkalmából a BVSC vezetői, edzői, szakvezetői 
és élsportolói a vasutasszakszervezet tanácstermében tartot
ták ünnepségüket. Az ünnepi megemlékezés után megjutal• 
maiták azokat a szakembereket és sportolókat, akik kiemel• 
ked6 eredményeket értek el 1973-ban. Képünkön: Németh Pál, 

az egyesület párttitkára ünnepi beszédét mondja. 

(LaC?:kó Ildikó felvétele) 

--------------------

A TATAI ÚTON 

19 egyesület 
250 teniszezője versenyzett 

Szabó Anl.al főtitkár értékeli a tenlszversenyt, és méltatja a 
szervezők érdemeit , 

A BVSC tenls:mzakosztálya 
nagyszabású versenyt rend.e
zett októberben a Tatai úti 
pályán. Nyolc n,apon át 19 
egyesület 250 teniszezője mér
kőzött egymással. Az első és 
második osztályú versenyző
kön kivül a fiú- és a leány
kategóriába tartozók, valamint 
a veteránok is indultak. 

A versenysorozat befejezté
vel - október 14-én - a Ta
tai úti pálya klubtermében 
osztották ki a legjobb helye
zést elérők díjait. Az ünnepé
lyes hangulatú eseményen 

(Tenta György felvétele) 

megjelent NyeTs Rezsó, az 
MSZMP Központi Bizotbságá
nak titkára, (aki ez alkalom
mal is versenyzett a veterá
nok között), Urbán Lajos, a 
MA V vezérigazgatója, Tóth 
János vasútigazgató, a BVSC 
elnökhelyettese és több más 
sportvezető. 

Képün.kön: a díjak kiosztá
sa előtt Szabó Antal, szakszer
vezetünk főtitkára méltatja a 
verseny rendezőinek és nagy
számú résztvevőjének érdeme
it, az egye,aület nemes sport.ha
gyományainak ápolását. 

Atlétika: bajnokság Olaszországban 
Női csapatunk harmadik, a féiliak a kilencedik helyen 

végeztek az USIC versenyén 

A Nemzetközi Vasutas Sport. 
szövetség (USIC) me�bizásá
ból október 18-20 között az 
olaszországi Pistóiában került 
megrende7.ésre a VIII. Nemzet
közi Vasutas Atlétikai bajnok
ság. A c50dálatos környezet
ben megbÚ\'Ó kisváros Ideális 
idővel, de nagyon kemény bi
tumenes pályával várta a ver
senyre benevezett tizennyolc 
,emzet. minteey 500 atletáját. 

A het e,::vesületböl - BVS'.:', 
'laladás VSE, PVSK. SZVSE, 
/\1VSC, Nyíregyházi VSC, Szol
noki MAV - válogat.ott ma
cyar <'.sapat az erős mezőnyben 
jAl szerepelt. A női csapat 35 

ponttal a harmadik, mlg a fér
fiak 21 pcmtool a kílen.cedik 
helyen végeztek. 

Egyéniben Szabó Ildikó, tá-

Székely Péter 

sikere Nizzában 

Október 28-tól november 

volugrásban 623 centiméteres 
ugrásával pranyénnet •. mig a 
férfi súl ·!�késben Teglc Fe

renc 16.47 méterrel ezüstérmet 
nyert. A 4xl00 méteres no1 
váltó - Bata-Szabó-Halmo
siné-Albis összetételben 
47,9 mp-es idővel: a férfi disz
koszvetésben Tégla Ferenc 
55.56 méterrel, a női 400-cm 
Halmosiné Séfer Rozália 55,7. 
a női 200�n Szabó Ildikó 24 
másodperces idövel a negye
dik helyen végzett. 

Női magasugrásban Schü.z 
Katalin 168 centiméter;.rel, női 
800..on Bata Erzsébet 2 : 15.3, 
női 100 méteren Albis Zsuzsa 
1�.1 másodperccel, férfi gerely
vetésben Szabó József 64.66 
méterrel ötödik lett. 

PontszerT..és szempontjából 

ndüló éplll Beffcfllrd&I. 
A záhonyi átrakókörzet dolgo
zói részére hétvégi kabinok éa 
szobák ép!Msét kezdték el Be-
regfürdón a szakszervezeti bi
zottság kezdeményezésére. A 
vontatási főnökség dolgozói 

1 

felajánlották a műszaki mun
káik kiviteleresét, a többi szol
gálati ág dolgozói pedig az 
egyéb társadalmi munkát biz
tos.ítják. 

1 - Ny 11�díjba vonuló , 1ta.. 
sokat búcsúztattak Salgótarján• 
I> ,i. Az ünnepélyes eseményen 
Kiss Zoltán, az állomás pártti� 

1 kára köszöntötte az idős do!.. 
gozókat, majd Tóth István k� 
reskedelm! állomásfónök-he-
lyettes méltatta érdemeiket. A 
szakszervezeti bizottság aján
dékát Hámori Károly szb-tit• 
kár adta át Kovács Pálnak, 
K,atona Istvánnak, Kecskés 
Lászlónak. Kakuk Károlynak, 
Pós Pusztai Istvánnak, Kuka
Györgynek, Balogh Lajoona.k, 
Ládeczki Ferencnek és Mórócz 
Sándornak. 

- Dombóváriak az Orsz:4. 
házban. Dombovár állomás 
szakszervezeti bizottsága ki
rándulást szervezett Budapest.. 
re. A 35 dombóvári vasutas a 
Parlament megtekintése után a 
Közlekedési Múzeumot is fel.
kereste. A jól sikerült prog
ram tapasztalatai alapján a 
jövőben nagyobb létszámmal 
tervez fővárosi kirándulást a 
szakszervezeti bizottság. 

l - Plnceklub Szomba.thelyen. 
A szombathelyi járműjavító 
KISZ..szervezete legutóbb már 
saját pinceklubjában látta 
vendégül a Szovjetunióból lá
tngatóba érkezett Komszomol• 
fiatalok csoportját. A nagy
részt társadalmi munkával !& 
tesíteti pinceklub igen ked• 
veltté vált az üzemi flatalok 
körében. A közelmúlt napok
ban ott találkoztak Molnár Já
nos veteránnal, a Vörös Had
sereg egykori katonájával. a 
Tanácsköztársaság politikai 
biztooával. hogy meizhallgassák 
élm nybeszámolóját.. 

A szerkesztőség üzeni 

----------------------------------------- 6-ig nemzetközi ifjúsági sakk-

v�eredményben két első. négy 
második, négy negyedik és há
rom ötödik helyet szereztek 
versenyzőink. Ez a nem várt 
eredmény - mint utólag ki
derült - jobb is lehetett volna, 
ha sajátos sérülések nem jön
nek közbe. 

Pál István, Sepsl Gyula, Kis
várdai János, Szabó József, 
Uglyai Sándor Miskolc; Tóth 
Tibor Kiskunhalas; Radányi 
Györ!(Y Szombathely : Boldi• 
zsár Gyula Békéscsaba; Bó• 
dogh Mihály Dombóvár; 
Szúcs Ferenc Hatvan : Geisz 
Mihály. Pusztai Lászlóné Pécs ; 
, larosán Pál. óvári László 
Debrecen : Murányi Tibor Bán
réve: Pacz József Kétegyháza; 
Papo Zoltán. Gazdag András 
Szolnok: Egeressl Zsigmond 
Záhony: Bognár Károly Ta
onlca: Mikl6<; László Kiskun
félel!;Yháza · leveleiJ,et lapunk 
ttnyaoához felhasznál;uk. 
'Rn,rn�r Károlv Taoolca. Illés 
Gvula Pécs: lereleiket illeté• 
kes helure továbMtottuT.:. 

KERESZTREJTVÉNY 
Vízszlnte• : 1. Bekülden,JI! •or, 

(Folytatása a filggöleges 16-ban), 
13. A növény rész.e. 14. Rombol. 
15. ú'J-zélandl bennszülött. 16. 
• . • Aart van der (1603-1677) né
metalflldi festő. 17. Sztyenka . . .  , 
doni kozák vezér. 19. Aga. iker
szava. 20. Kelme közepe. 21. Finom 
toll. 22. Fordított fa. 24. Lebúj. 
zs. M. E. 26. Tó Olaszországban. 
27. Egészséges ital, nével6veL 29. 

s. Y. 30. Európai félsziget. 31. Ré• 
gJ germán törzs. 33. Cs h gépko
csim:lrka. 35. Riadó 1 36. Tibeti há
ziállat. 38. Egyetentl dJszterem. 39. 
Női név. 40. Lonév. 41. Aktában 
van! 42. Bámulatba ejtő. 43. Ide
gen újság. 44. Magányos ember. 48. 
Törtenelini puszta. 47. Osztályfő
nök. 49. Hires francia író. 50. Szá
zadeleji Roosevelt-program rövi
dítése. 51. Morse-hang. 52 . • • .  con-

da, Mona Lisa. 54. Skálahang. 55. 
Vizi növény. 57. Az őszi level te
szi. 59. Olasz k-füő 11544-1595) .  61. 
Olasz tüzhányó. 62. Francia-svájci 
iró (1821-1881), 64. Nem dombos . 
65. Az élet. 

Függőleges: 2, Gyümölcskocso
nya. 3. Gyár. 4. Lakat. 5. Német 
személyes névmás. 6. Az USA 
egyik állama. 7. • • .  Eleonóra 
(1859-1924) kiváló olasz színésznő. 
8. Becézett férfi név. 9. Orom szé„ 
lel. 10. Hegyc.c;űcs a Bakonyban. 11. 
KeYerve oroz. 12. A mltológta 
százszema óriása. 17. Szlovák.lai 
folyó. 18. Latin természet. 21. Ad· 
rlal kikötő. 23. Svéd öttusa olim
piai bajnok. 26. Zenében befejező 
!Uggelék. 27. A hóhér. 28. Megfele, 
16. 30. Az újpesti Dózsa Játékosa. 
SI.. Kiváló idegen szóval. 32. Nem 
téll. 34. V12.nycr6. 35. Japán porce
lánfaJta. 31. Becézett női név. 39. 
Nem földszint. 40. Testünket ta
karja. 42. A szerelem istene. 43. 
Orosz folyó. 4S. Ime. 46. Spanyol 
folyó. 48. RIJeka. 50. Német szo
ciáldemokrata polltikus (18611-
1946) . 51. Nagynéni. 53. Vissza: 
görög sziget. 55. Folyó Romániá
ban. 50. VlzbeJáró 1 58. Lyuk a ha
jón. 60. A lagl Sport Egyes Illet. 61. 
Nem mögé. 63. Puskával teheti. 65. 
Az arzén kémiai Jele. 

Bekilldend.:i: vlzszlntes 1 és foly
tatásaként a fügl'!óleges 16. Bekül
dési határld.:i : 1973. december 10. 

A2 e16zli keresztrejtvény helyes 
megfejtése : A szocialista demok
ratizmus btztosftja a társadalmi 
tettet. 

Egy-egy kllnyve& nyertek az 19?3, 
évi 20. számunkban megjelent ke
resztrejtvény helyes megfejtéséért : 
Sustts Tamás 1016 Bpest, I . •  Nap
hegy u. 23. Farkas And!'ea 1029 
Bpes;, u. , Dlmitrov u 204. Bognár 
ZOitán 8226 Alsóörs. József A. u 4. 
Takács LászlónP 8200 Veszprém, 
Viola u 12. Csuhay István 5322 Ti
szaszentimre vasútállomás. 

versenyt rendeztek Nizzában, 
10 ország húsz sakkozójának 
részvételével. A kilencfordulós 
versenyen az első helyet Szé
kely Péter mester, a BVSC 19 
éves sakkozója, a MA V Keleti 
Műszaki Kocsiszolgálati Fő
nökség dolgozója szerezte meg. 
A fiatal mester kilenc iátszmá
ból 6,5 ponttal verP+J„n;il vég
zett az élen, megelőzve a két
szeres svéd bajnok Ornsteint 
és az ismert angol Bcll!nt. 

- Nov�ber 7. tiszteletére. 
ünnepi műszakot tartott októ.. 
ber 29-tól november 10-ig a 
békéscsabai vontatási főnökség 
18 szo;ialista brigádjának 240 
tagja E,z alatt, beleértve a no. 
vember 4-1 kommunista va
sárnapot is, a résztvevők telje. 
sítették külön vállalásaikat, 
amelyek lényegében a munk� 
helyi rend és tisztaság kiala
kítására Irányultak. 
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Az océlvonotok nem késhetnek 
Mostoha körülmények közö_,t, de szívvel, hivatástudattal dolgoznak 

az ózdi vasutasok 

Különleges, sajátos helyzet
ben van Ózd állomás• itt véget 
ér a Miskolc felól jövő sín
pár, minden vonatot vissza 
kell fordítani. A forgalom 
mégis nagyobb, mint bárme
lvik szárnyvonalon. Sok mun
kát adnak a kohászok a vas
utasoknak. 

- Nálunk mindig csúcsfor-
uflalom van ugyan, de ilyen
kor, év végén jön aztán a 
„csúcsok csúcsa" - mondja 
Hájas Béla állomásfőnök. - A 
kohászok igyekeznek pótolni a 
lemaradást, jobban szorgal
mazzák a kiszállításokat, hogy 
vállalásukat elsősorban 
exporttervüket - teljesítsék. 
Mi alkalmazkodunk ehhez, 
rajtunk nem múlik . . • Évről 
évre több acél és hengerelt áru 
hagyja el a gyárat. Idei ter
vük szerint már több mint 
egymillió tonna acélt öntenek 
- s természetesen, ehhez több 
alapanyagra, ércre, szénre, 
ócskavasra van szükségük. 

Ércszúllító irányvonatok 

eljutnak Bánrévére, a közeli 
határállomásra és Záhonyba, 
Hegyeshalomra egyaránt. 
Munkánkkal elégedett az igaz
gatóság és a kohászat is. 

Kevés o vógúny 
Az állomás régi, elavult. 

Kevés a vágány, nehéz a te
hervonatok összeállítása. Terv
be vették már az állomás re
konstrukcióját, de a megvaló
sítás nem olyan könnyű. A 
fel vételi épület romos, a fe
lette levő lakásokat már 1969-
ben ki kellett üríteni. Azt 
mondják a szakemberek, leg
alább 10-20 millió forintba 
kerülne az új épület. De csak
hamar másra terelődik a szó. 

Ózd iparváros, s a gyárban 
jól fizetnek. Van-e munkaerő
gondjuk? 

- Nem mondom, nehéz az 
utánpótlás biztosítása. A fia
talok nem nagyon tolonganak, 
hogy vasutasok legyenek, in• 
kább mennek a gyárba, ahol a 
nyolc óra Leteltéi·el t•eszik a 
kalapjukat és hátra sem néz
nek. Ahhoz, hogy valaki vas
utas legyen, szív kell, hivatás• 
tudat. Van jó néhány fiatal, 
!lkiket mi ne,·eltünk, oktat
tunk. Most p «lául öten vesz
nek részt - egyént tanuliissal 

hét bdgád vállalásának, illet
\·e a felajánlások teljes1tésé
nek nem kis szerepe van ab
ban, hogy munkánkat eredmé
nyesen végezzük. 1972-ben 
egy-egy bdgád érdemelte ki 
az arany-, illetve ezüstkoszo
rús címet, kettő a bronzot, há
rom pedig zöldkoszorús kitün
tetésben részesült. Az idén is 
rászolgálnak a megtisztelő 
címre, hiszen jó munkájuk ré
vén szállítási tonnatervünket 
101,8 százalékra teljesítettük. 
A brigádmozgalmat a lendke
rékhcz tudnám hasonlítani, 
valami olyan erő van benne, 
ami folyton előreviszi a dolgo
kat. Bízom abban. hogy a bri
gádok energiája a későbbiek
ben sem apad el, hogy a kohá· 
szokkal továbbra is jó lesz az 
együttműködés, s jól zárjuk az 
évet. 

Befejezésül - bár szubjek
tív megítélésről ,·an szó -
hadd álljon itt, ami az inter� 
júból eddig szándékosan ki
maradt. Az állomásfőnök em
litette: ,,A Budapestig napon· 
ta közlekedő két gyorsvonat 
szerelrényei11ek nagytakarítá
sát itt végezzük." Nos. az esti 
gyorson e sorok írója épp ezért 
s�emü�re vett mindent, teljes 
a.iapossa�gn.l. 

RB!,,Y�ts.k n kocsik. 
Paládi Józ ef 
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A külföldi cég egyik szakembere a. malasnyo má.sú Exa-ct-gép bemutatása közben tisztára. 
m<>&a egy vasúti személykocsi oldalát. 

Bár a vonatok utasai még 
nem nagyon tapasztalják a 
MAV takarításg-épesítési 
programjának megvalósítá
sát, ismét nagyszabású gép
bemu'·' ·:; tartottak a Keleti 
pályaudi·aro11. Ezúttal a CI
MEX angol cég, oszll·ák 
leányvállalata sorakoztatta 
fel az eddig gyártott, leg
korszerűbb, 14 fajta takari
tógépét. 

A szakemberek tetszését 
fó.'<éppen • az úgynevezett 

Exact univerzális, magas
nyomásü alváz- és homlok
zatmosógép nyerte -meg. Ez 
gázolajjal működik, felmele
gíti a mosásra használt vizet, 
és óránként 3000-4000 négy
zetméternyi felületet képes 
tisztára mosni. 

Bemutatták a legújabb 
kárpittisztító-gépet is, amely 
a vasúti kocsik belső takali
táEához megfelelne. 

A bemutató után előzetes 
tárgyalást folytattak a MAV, 

A PÁLY A KORSZERŰSÍTÉSE UTAN: 

(Tenta. György !elvétele) 

illetve az angol cég megbi• 
zottai a későbbi üzletköté
sek lehetőségeiről. Török Mi• 
hály mérnök-int.éző, a Vas
úti Főosztály megbízottja. tá
jékoztatta szerkesztőségünk 
tudósítóját arról, hogy az 
Exact típusú gépből vásárolt 
egyet a vasút. Ha .a haszná
lat során beválik, sor kerül• 
het újabb gépek beszerzésé
re. 

a 

M62-es Diesel-mozdonyok 
baja-kiskunhalasi vonalon 

A Bátaszék-Baja-Kis-
kunhalas közötti vasútvonal 
szegedi igazgato ághoz t-ar
tozó ;;zakaszán befejezéshez 

tott cukorrépát, naponta 40-50 
rakott kocsit. 

Egyszóval: a szállítási igény 
nőttön nő. Külön feladat a 
Borsodi Ércelőkészítő és a Ko
hászati üzemek közölt „ingá
zó", speciáli., 60 tonn� ko
csik továbbítása. Naponta 4-

5 ilyen érccel megrakott cél
vonat érkezik Ózdra. Tudjuk, 
átérezzük a menetrendszerű
ség fontosságát, a határidők 
tartásának súlyát, hiszen nem 
akármilyen szállítási feladat• 
rúl van szó, hanem népgazda
sági érdekekről. Mindent meg
teszünk, ami rajtunk múlik, 
hogy ezek az érdekek ne szen
vE:djenek csorbát. 

- személypénz!arosi kikép- ,----------------------------zésben, hárman pedig áru-

közeledik a pálya korszerűsí
tése. �z elvégzett munkák 
máris lehetővé, tették, hogy a 
vonalon, Baja-Kiskunhalas 
állomások között nagy tel
jesítményű Diesel-mozdonyok
kal továbbított vonatok közle
kedjenek. A vonal forgalmi és 
i•ontatási dolgozói, idejében 
felkészültek az J\.162-es soro
zatú Diesel-mozdonyok foga
dására és közlekedésére. Fel
mérték azt is, hogy az állomá• 
sokról milyen áruféleségeket 
lehet távolabbi helyre irány. 
vonattal továbbítani úgy, 
hogy a korszerű mozdonyok 
teljesítménye gazdaságos le
gyen. 

A szervezési intézkedések 
helyesnek bizonyultak, hiszen 
az M62-essel továbbított vo• 
na tok menettartama 5-6 órá• 
val csökkent. A Baján, Bács
bokodon és Mélykúton megra• 
kott lépcsőzetes iranyvonatok 
este 21 órai mdulás ese
tén Kiskunhalas-Kiskunfél
egyháza és a ceglédi del• 
ta érintésével, hajnali 3-4 
óra tájban már kilépnek az 
igazgatóság területéről. A ko
rábbi gőzvontatással ez meg
valósíthatatlan volt. 

pénztárosl. illetve raktárnohi 
,·izsgára készülnek. Sokkal 
nehezebb a kocsirendezők pót
lása. úgy látszik, új kezdemé
nyezésünk - miszerint az 
utánpótlást a fiatalkorúak kö
zül kell verbuválnunk - be
válik: 16-17 fresek tanulják 
a „szakmát", s mire betöltik 18. 
évüket, már teljes „t•értezet
ben" állhatnak szolgálatba. S 
rögtön be is kapcsolódhatnak 

Új felvételi épület 
Veszprémvarsányban 

- Hogyan lehet ezt számok
kal is illusztrálni? 

- Allomásunk négy éve fo
lyamatosan élüzem s:::inten 
dolgozik. Az idei év tíz hón.ap
jában a személyvonatok me
netrendszerűsége százszázalé
kos volt, a tehervonatoké pe
dig 89 százalékos. Nálunk az 
elegy mindig készen á!l, leg
feljebb a továbbító gépek kés
nek egy kicsit. De ez nem 
okoz nagy problémát: végül is 
az ózdi „acélvonatok" időben 

a brigádmunkába • •• 

Lendítő erö: 
o hrigúdmozgolom 

- Milyen szerepük van 
szocialista brigádoknak? 

Veszprémi·arsány állomáson 
október utcúó napján átadták 
a négymillió forintos költség
gel létesített új felvé�li épü
letet. Ezzel egy dunántúli kis 
vasúti csomópont korszerű. az 
üzem; és az utasforgalmi igé-
nyeket egyaránt kielégítő állo
másépületet kapott. Azon túl, 
hogy az itt dolgozó vasutasok 
munkakörülményei lényege
se,1 ;iat•ultak, a .!zolgálati la
kások száma is nőtt eggyel. A 

a párt- és a szakszervezet szin
tén kapott egy helyiséget, s 
van egy 100 fől befogadó ok
tatóterem is. - Azt hiszem, nem árulok 

el nagy titkot: a létszámunk 
139 fő, s ebből 107-en szocia
lista brigádban dolgoznak. A 

Az építési munkálatokat, 
illetve mindenekelőtt a régi, 
elavult épület lebontását már-

ciusban kezdte el a pápai pá
lyafenntartási főnökség, majd 
bekapcsolódott a kivitelezés
be a XIII. számú magasépit
ményi és hidász pályamesteri 
szakasz is, négy szocialista 
brigád közreműködésével. A 
munkálatok irányításáért 
Mészáros István főintéző ér
demel dicséretet. 

Az elismerés azért Is jogos, 
mert a veszprémvan,ányi 
építkezéssel egyidőben foly
tatták a pálya(enntartásiak 
Pannonhalma, Ménfőcsanak 
állomások felvételi épületének 
felújítását, Győrszemere állo
máson két szolgálati lakás ta
tarozását, illetve befejezték a 
celldömölki t·ontatási főnök-

E gondos előkészítő mun
kának köszönhető, hogy a for
galmi szolgálat már a közle
kedés engedélyezésének első 
napjától irányvonattal továb
bítja Baja térségéből a szol
noki cukorgyár részére felada-

A répairányvonatokhoz 
hasonlóan Diesel.mozdony• 
nyal továbbítják Bajáról Sze
gedre a sóderrel rakott 
irányvonatokat is. ugyancsak 
tetemes időmegtakarítással. 
Ezzel együtt lényege,;en ja
vult egy-egy mozdony napi 

haszon.kilométer-teljesítmé
nye is. 

----------------------------------------ség műhelyépületénél koráb-

Irányvonatok a BCM-ből 
nagy teljesítményű mozdonnyal 

PAJrA.SZKOD.Y.4K A JIOZ:JOYYVEZETŐK: 

Indokolatlanul sok az ácsorgó. vonat 
� . .  • • 

Várakozó szerelvények a ferencvárosi 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

�l�-
... 

rendező-pályaudvaron 
(Riport a 3. oldalon) 

ban elkezdett munkálatokat, 
nem is szólva az egyéb fenn
tartási és beruházási munkák. 
ról. 

Az ünnepélyes átadás alkal
mával Pammer László, a 
szombathelyi igazgatóság II. 
osztályának vezetóje méltatta 
a jól végzett munkát, és 30 OOO 
forint jutalmat osztott ki az 
építésben kitűnt dolgozók, 
szocialista brigádok között. A 
belső takarítá-t, ablaktisztí
tást, felmosást, végső csinosí
tást végző veszprémvarsányi 
szocialista brigádok tagjai 
szintén rászolgáltak a dicsé
retre társadalmi munkájuk
kal. 

A Beremendi Cementmű hogy teljes egészében meg• 
avatására november 6-án ke- valósuljon a 341 millló fo• 
rült sor, s ezen a napon le- rintos költséggel előirányzott 
hetővé vált az is, hogy az új beruházás: a Pécsbánya-ren• 
cementgyár iparvágányain, dező és Villányi elágazás kö• 
illetve a gyártelepre vezető zötti 30 kilométeres pálya
vasútvonalon nagy tengely- szakasz átépítése, amely 1970 
nyomású kocsik és vontató- márciusában kezdődött, s 
járművek, köztük M-62-es amely munkálatok során 11 
Diesel-mozdonyok közleked- új hidat, átereszt kellett épí• 
jenek. teni, valamint 19 hawnló 

Igaz, hogy a BCM iparle- műtárgyat átalakítani. 
lepének vágányai, szolgálati A munkálatokra jellemzó, 
helyei, biztosítóberendezései hogy a pályaépítők megmoz
és a villány-nagyharsányi el- gattak, összesen 108 és fél 
ágazás már ez év elejére el- ezer köbméter földet, fel
készültek, de a pályaépítők- használtak 54 750 köbméter 
re még nagy munka várt, zúzottkövet, 29 100 köbméter 

----------------------------, bányakavicsot, beépítettek 
46 260 darab betonaljat. A 

Aláírták a GySEV új alapszabályát 
November 16-án a magyar és az osztrák kormány megbi

zasából dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi minisz
ter, valamint Erdn Lan.c szövetségi közlekedési miniszter 
aláírta a Győr-Sopron-ltbenfurti Vasút Részvénytársaság 
új al.a1nz:abil�·zatát. 

Az új szabályzat szerh1t a rész,•énytársaság a jövőben 
minó!tét országban az idegenforgalommal is foglalkozik. Szál
lodákat, éttermeket épít és üzemeltet. Mindkét országban 
GySEV Utazási Iroda nyllitt. 

Az első GySEV szálloda és étterem ez év ny.a.-án nyílt meg 
Sopronban, a Löverekben. A részvénytársaság a jövőben bő
vitj szállítá6i tevékeny.>égét is. 

vonal korszerűsítése azért is 
kie-melkedö eredménynek 
számít, mert elősegiti a Ma• 
gyarboly állomáson át irá• 
nyuló magyar-jugoszláv ha� 
tármenti forgalmat. 

A vasútépítők mindvégig 
becsülettel. teljesítették a 
megállapított határidőket, így 
az ő ét·demük is, hogy a 
BCM avatáskor már M62-
es Diesel-mozdonnyal vonta
tott irányvonat indulhatott az 
új cementgyárból az Alföld-: 
re. 



MAr.YAR VASUTAS 

Az idén többen tanu lnak, 
mint tavaly 

SZEGED ALLOMÁSON NÉPSZERÜEK A POLITIKAI ISKOLAK 
Október 19-én tartották a 

szakszervezeti propagandisták 
első Idei tájékoztatóját a sze
gedi csomóponton, a MAV Pe
tőfi Sándor Kultúrotthonban. 
Szeged állomás politikai isko
láinak megnyitására az idén 
mégis Röszkén került sor, ahol 
Szalai Isti>án állomásvezető, 
a ki közel 15 éve szakszerve
zeti oropagandista, már októ
ber 20-án megtartotta az első 
idei politikai iskolai foglalko
zást. 

317 HALLGATÓ 

Röszkén ldvül, amely 
alapszervezetünkhöz tartozik 
az idén !s szerveztiink politi
kai iskolát Kisteleken. Balás
tyán és Szatymazon is - mon
dotta az új oktatási év meg
kezdé5éről Bodor Ferenc, Sze
ged állomás szakszervezeti bi
zottságának titkára. - A leg
több politikai iskolánk, termé
szetesen, itt helyben, állomá
sunk területén működik. A ta
valyi 18-cal szemben most 19 
iskolán Tcezdödött meg a tanu
lás. Célszerűnek láttuk most 
két csoportra bontani Szeged 
rendező politikai iskoláját, 
amelyik a múlt évben több 
mint 40 hallgatóval működött. 
Amíg tavaly 308 hallgató fe
jezte be politikai iskoláinkat, 
az idei szervezéssel 317-re 
emelkedett politikai iskoláink 
összlétszáma. 

- Melyik témakör a legked
veltebb a szegedi politikai is
kolákon ? 

ezzel a témakörrel hat iskolát 
indíthattunk - felelte a tit
kár. - A többiek a munkahe
lyi élet idöszeru kérdéseivel 
foglalkoznak. Megjegyzem, a 
hallgatók létszámát még nem 
tekinthetjük lezártnak, mert 
propagandistáink még önálló
an folytatják a szervezést, s a 
párt-, valamint a KISZ-okta
tás szervezésének befejezése 
után még utószervezésre is le
hetőségünk lesz. 

Szeged állomáson az ebéd
lő, a három oktatóterem és 
több irodahelyiség is a politi
kai iskolák rendelkezésére áll, 
a foglalkozásra megadott idő
ben. A 19 propa!}andísta kö
zött kilenc a párttag. három 
kivételével érettségizett vas
utasok és többségük már ta
pasztalt elöadónak számít. 
Rendszeres felkészítésüket az 
új oktatási évben is Szücs Im
re végzi. aki már a szegedi 
i�azgatóságon dolgozik ugyan. 
de fontos pártmunkáját, mint 
vezető propagandista. válto
zatlanul az állomáson végzi. 

ÍRÁSOS MEGHÍVÓK 

- Hogyan biztosítjálc a 
hallgatók rendszeres, pontos 
megielenését a foglalkozáso
kon? 

politikai iskolájukban - felel
te Bodor Ferenc, majd arról 
beszélt, hogy a központi ve
zetőség határozatának megfe
lelően az oktatás, a tömegpo
lltikal munka egyéb területein 
is igyekeznek előbbre lépni. 

Változatlanul nehéz a dol
gozók általános iskolájának 
szervezése. Ide tavaly mind
ös-;ze két állomási dolgozót 
tudtak beszervezni. Új kultúr
felelősük, Antal Mihály mG
szerész, május óta már ennél 
többet elért : 12 tanulót szerve
zett a dolgozók általános isko
lájába. 

KÖZÉPISKOLÁBAN 

27-EN TANULNAK 

- A jövőre vonatkozóan 
elősegíti általános iskolai szer
vezésünket - folytatta a tit
kár -, hogy most már pontos 
névsorral rendelkezünk dol
,rozóink képzettségét illetően. 
Tudjuk, hogy állomásunknak 
82 olyan 40 évnél fiatalabb 
dolgozója van, ab még nem 
11égezte el az általános iskola 
nuolc osztályát. A szervezés
nél elsősorban velük foglal
kozunk, bár az idősebbek je
lentkezését is szívesen \'esz
szük. 

J utalomműsor 
a Vidám Sztnpadon 

tlenjáró vasutasok, szocialista brigádtagok részére adta 
elő a Vidám Színpad kitűnö sz!neszegyüttes-e november 25-
én dé.ZelÖtt 11 órai kezdettel a n.a.gysikerű politikai kabarét, 
amelynek címe: Lassan a Pesttel/ Ezzel az előadással záruit a 

Vasutasok Szakszervezete és a MAV Vezérigazgatóság által 
szervezett idei teltházakció, amelynek során ez év tavaszától 
mostanáig, több száz budapesti és ridéki i·asutasnak rende=
tek előadást a fővárosi színházakban. 

Ez utóbbi elóadáson jólesett hallani SztLhay Balázs spon
tán fogalmazott üdvözlő szavait, amint a társtLlat igazgatósága 
és mifoészei nevében kös�öntötte a t:ideld i-a�útir,cizqatóságok 
dolgozóit, s ennek nyomán a nézötére11 helyet foglaló. az or
szág minden részéből összesereglett váltó5cök, t'011atkis!rők, 
kocsirendezök, térfelvigyázók, pályamunkások, múheh1i és hi
vatali dolgozók joggal érezhették. hogy a konferáló Brachfeld 
Siegfried hozzájuk szól, és a többi színész - Kabos László, 
Horváth Tívadar, Csa.la Zsuzsa, Thury E:va, Lorán Lcn.ke, Ki
bédi Ervin, matky László (Hacsek és Sajó), Dobránszky Zol
tán, Balogh Erzsi, Kőszegi Péter, Viola Mihály, Pálfy Gabi, 
Cseh Viktória, Forgács László, Verebély frán, Faragó Vera, 
Csonka Endre, Madaras Vilma, Zana József, Zentay Ferenc -
az ő tiszteletükre játszik. 

A búfelejtő és kedélyfa.kasztó jelenetek közben gyakran 
felcsc.ttant a taps, majd az előadás végén itt is, ott is, hal
lottunk olyan beszé!getéseket, amelyek egyértelműen kife
jezték, hogy a résztvevők szép a;ándékot k,;ipt!ik a meghíi-ással 
a szakszervezettől, illetve a. vezérigazgatóságtól. 

G. J. 

JAPÁN VA UTASOK LÁTOGATÁ�A 

Dunakeszin és szakszerre111tü11k székbúzéiócw 

A SZOT elnöksége meghí
vására, Fumio Kitajimának, 
a Japán Nemzeti Vasutak 
Szakszervezete vb-tagjának 
vezetésével, a közelmúltban 
35 tagú szakszervezeti kül
döttség tartózkodott Buda
pesten. A küldöttség novem
ber 9-én megtekintette a 
Dunakeszi Járműjavító üzem
ben folyó új személykocsik 
gyártását és javítását, vala
min.t az üzem szociális, kultu
rális és sportlétesítményeit. 

Az üzem megtekintése után 
Bakó Károly igaz!(ató tájé
koztatást adott az üzem fej

nek javításában, szociális, 
kulturális, egész.<;égügyi ellá
tottsága rendszeres fejleszté
sében. 

A küldött,;.ég vezetője Fu
mfo Kitajima válaszában 
megköszönte azt a szívélyes, 
baráti fogadtatást, amelyben 
szakszervezetünk a küldött
ség tagjait részesítette. Kö
szönetét tolmacsolta azokért 
a szolidarit i akciókért, 
amelyekkel szakszervezetünk 
elősegítette a japán vasutas
dolgozók érdekében kifejtett 
eredményes harcukat. 

1973. D!:CEMBER l .  

HA TÁR OZA T,  

1 8  PONTBA N 

Lapunk elóző számában tu
dósítóink beszámolója alapján 
cikket közöltünlt Új lendület.. 
te! dolgoznak a vasutas KISZ
szervezetek címmel. Ennek 
nyomán G,azdag András, a 
�zolnoki járműjavító párt- e� 

KISZ-szervezetének összekö
tője közölt.e. hogy az üzemben 
dolgozó fiatalok hozzáfogtak a 
vezetőségválasztó küldöttérte
kezleten hozott 18 pontos ha
tározat végrehajtásához, ami 
azt mutatja máris, hogy a jár
műjavító ifjúsági szervezete a 
következő két évben is erős, 
,,ütőkéoes" lesz az ú jonnan 
megválasztott KISZ-titkár, 
Kozma József vezetésével. 

A vezetőségválasztó küldött
értekezleten egyébkén,t részt 
vett Timár Gyula, az MSZMP 
városi bizottságának osztálY
vezetóje, Száraz László, a vá
rosi párt-végrehajtóbizottság 
tagja, Gecse Alfréd, a jármű
javító szakosztály munkatársa, 
míg a váro,<;l KISZ-bizottságot 
Lakatos Lajos képviselte. 

A cikkünkbe csúszott nével
irások miatt ismételjük m,eg 
a fenti neveket, helyesbítve 
azt is, hogy Kanyó Sándor -
az üzem ifjúsági szervezetének 
eddigi titkára - a városi 
KISZ-bizottsáit. titkára lett. 

Elismerés a Törekvésnek 

Budapest főváros Tanácsa 
és a Hazafias Népfront bu
dapesti elnöksége elismerő 
okirattal tüntette ki a Tö
rekvés MGvelődési Közpon
tot a centenáriumi évben 
végzett kimagasló munká
jáért, kulturális tevékenysé
géért. 

- Változatlanul a társadal
munk ídoszerű kérdései, 
amellyel nyolc politikai isko
lánk foglalkozik. Növekedett 
az érdeklódés a világpolitika 
időszerű kérdései iránt, ÍJn' 

- A tavaly már jól bevált 
módszert alkalmazzák propa
gandistáink, az írásos meg
hívót. Ez pontos eligazítást ad 
az iskola helyéröl és idejéról. 
elfelejteni sem lehet és így 
uem ad okot a magyarazko
d ásra. Az utazóknál, akik köz
tudottan a legelfoglaltabb dol
gozóink, tavalv is elértünk 88 
százalékos megielenést a po
litikai Iskolán. A rendszeres 
tanulás nyomán vitakészsé
gük is sokat javult mindkét 

Középiskolába :!7-en jelent
keztek Szeged állomásról. 
Többségük a vasútfor�almi 
szakközépiskolában folytatja 
tanulmányait. Négyen tanul
na/, most a felsöfokú ras1ít
forgalmi technikumban, hár
man a Marxista-Leninista 
Esti Egyetemen, A tisztképző 
levelező tagozatán tavaly 
hárman végeztek, az idén né
gyen !anulnak. 

!ődéséról, tennelési eredmé- ..-------------------------

A tanulás. egyéni tovább
képzés, az állandó művelődés 

nyeiröl és válaszolt a feltett 
kérdésekre. A baráti légkör
ben folytatott megbeszélésen 
nászt vettek az üzem párt-. 
szakszervezeti és KISZ-szer

V E Z ET Ő K É PZ É S  

Mi. kolcon október !?2-én 

M I S K O LC O N  

________ ...;... _______ ...;... _________ ,.. forrása. a könyvtár ugyancsak 
\·ezetén k vezetői. kezdódött a B-tipusú vezetö

képző tanfolyam, illetve foly
tatódott a vasúti \•ezetők to
vábbképzése. A hall�atók az
óta szorgalmasan tanulnak, de 
az oktatási főnökségről már 
azt mondhatjuk, hogy a kezdet 
kezdet.én is kitűnőre vi7..'>gá
zott. 

magjaikat teherkocsival külön 
vitették az oktatási központ
ba. Nem véletlen tehát, hogy 
a vegyészeti továbbképz.ésre 
ugyanakkor érkezett nem vas
utas dolgozók némi kesergés
sel jegyezték meg, hogy őket 
senki sem várja, s nemhogy 11 
csomagjaikat szállítanák, de 
még csak tájékoztató eliga21-
tást sem kapnak a pályaudva
ron. ,.Ügy látszik - mondták 
-, hogy a vasútnál nincs baj 
az emberek megbecsülésével". 

POLITIKAI OKTATÁS : 

A „kettős inlormációrendszer" 
egyik fontos eszköze 

Tizenhétezer hallgató a budapesti területen 

szervezett szakszervezeti tanfolyamokon 

Szakszervezetünk budapesti 
területi bizottságának politi
kai tömegoktatási tevékeny6é
gében érezhető, hogy sikerült 
hasznosítani a korábbi évek
ben szerzett gyakorlati ta
pasztalatokat. Másképpen ezt 
úgy Is mondhatjuk, hogy a 
dolgozók körében a megválto
zott témák népszerűek és köz
érdekűek, s az oktatás szerve
zésében közreműködő szak
szervezeti bizottságok - a te
rület! bizottság útmutatásai 
nyomán - jól alkalmazkod
tak a tanfolyamokra beosztott 
hallgatóság Igényeihez, érdek
lődés.! köréhez. 

A számok is ezt bizonyítják. 
A budapesti területen mű

ködő 160 szakszervezeti bizott-
5ág 85 százaléka szervezett 
tanfolyamot az Idén, így az el
múlt évi 719-nél 75-tel több, 
vagyiS 794 politikai iskolán 
kezdődött meg az oktatás ez 
év őszfo. Az új elnevezésű és 
témájú tagozat. - A munka
helyi élet időszerű kérdései -
a legnépszerűbb tanfolyammá 
vált, s ez egyben a dolgozók
nak az üzemi demokrácia kér
dései iránt mutatkozó mind 
élénkebb érdeklődését 'ls mu
tatja. A feflödés,·e utal az a 
számadat i.q. hogy a szaks:zer
vezeti oktatásba a dolgozók 
28 százaléka kapcsolódott be, 
mfg tavalv az összlétszámnak 
csak a 25 százaléka vett részt 
a tanfolyamokon. 

A hafü;atóság összeté•elében 
belcövetkezett változások is 
kedvez/lek. A 16 882 részvevő 
'iO százaléka munkásállomá
nyú, a fiatalabb koroszt:llvok
hoz pedil( a hall i?qt6k 60 szá
:talék'1 tartozik. Elmonclli,ü1uk 
továbbá. hn,zy a r.S..zvevők há
romne�Yed része szocialista 
br!gádbc.T' rfolgozik. 

Javult p,e::11<:ívül az oktatás
ban részt vevő nők aránya. 

Az elmúlt oktatási évben 3600 
leány és asszony tanult a 
szakszervezeti tanfolyamokon, 
az idén viszont 300-zal több, 
ami azt jelenti, hogy a buda
pesti területen dolgozó vas
utasnők 31 százaléka bekap
csolódott a politikai képzésnek 
ebbe a formájába. 

Az előadók kiválasztásához 
messzemenő segítséget adtak a 
helyi pártszervezetek, s en
nek eredményeként a szak
szervezeti bizottsáaok a jelen
legi oktatási évben 778 propa
gandista lelkes, önzetlen mun
kájára számíthatnak. A pro
pa�andisták 44 százaléka már 
elvégezte a marxista-leni
nista egyetemet, vag_v 
most szerez magas politikai 
képzettséget. Más részük -
pontosan 46 fő - egyéves 
pártiskolán tanult. 194-en pe
dig egyéb időtartamú párt
vagy szakszervezeti iskolán 
fejlesztették politikai tudásu
kat. Az általános műveltség 
tekintetében ls jó a propagan
disták összetétele, mivel száz
tizen,hatan egyetemi és föis
lcolai i•éazettséaűek, s 425-en 
érettségiztek. Gyakorlati tu
dásuk. tapasztalataik szem
nontiából is álljon itt egy so
kat mondó adat: a propa�an
rlisták fi� siá?.aléka vezetői .  il
l0tvo kMépvezetói beosztásban 
dolgozik. 

Mindezek bíztató iel'i'i an
nak. ho!(V a budanestl területi 
.bizottsá,r i ránvftásával a szak
szervezeti bizottságoknál fo
lvó tudatformálás az idei ok
tatá�i évben továhh iavul. i!'s 
mind hatékonv�bbá válik. 
uzyanakkor a tömel?nolitikai 
oktatáis a?. ú�nevezett k e t

t ő s  információrends?.er fontos 
eszköze is lesz. 

Szőnyi Lajos 

népszerű Szeged állomáson. 
Az állomási dolgozók súrün 
keresik fel a szomszédos kul
túrotthonban működő góc
könyvtárat. ŐTdögh János, a 
könyvtáros saját készítésű, öt
letes plakátjait rendszeresen 
elhelyezi az állomás területén, 
hogy az új könyvekre is fel
hívja olvasóinak figyelmét. 

L. J. 

A küldöttség ellátogatott 
sz.akszeri:e,etünk központifi
ba is, ahol Szabó Antal fő
tiU:.ár baníll beszélgetés ke
retében tájékoztatta a vendé
geket a magyar vasút íejló
déséről, valamint a személy
és áruszállítás eredményeiről. 
Ismertet.te továbbá a szak
szervezet szerepét a vasutas
dolgozók életszínvonalának, 
élet- és munkakörülményei-

Az ország minden részéból 
érkezö hallgatókat az állomá
son várták az oktatási fönök
ség vezetöi és doloozói, még
pedig kis autóbusszal. c�o-

Válto�tos koncertprogram 
Tizenhat hangverseny a MÁV Szimfonikusok új bérleti músorában 

Ha némi iróniával és szá
molva az öss.zehasonlí tás tet
szetős, de mindig sántikáló 
kockázatossá.gával, szLrnfoni 
kusrunkat például a magyar 
futba11 jelenleip helyzetével 
hasonlítanánk össze, akkor 
elmondhatnánk, hogy bőséges 
kárpótlást kapunk a hangver
senvtermekben, a pályákon 
átélt bosszúságokért. 

A legjobbak közön 

Igen, minden önelégültség, 
elfogultság nélkül büszkén 
állíthatjuk, hogy a MAV 
Szimfonikusok, akik működé
séről az utóbbi években olyan 
sokat, és csaknem mindig el
ismerően írtunk, s akik mind 
a hazai, mind a külföldi 
szaksajtóban egyre gyakrab
ban hallatnak magukról, az 
élvonalban vannak. S jólle
het a művészetben általában 
nem állítanak fel szigorúan 
pontozott minőségi sorrendet, 
de a zeneértő és zenekedvelő 
közönség értékítélete sokszor 
szigorúbb követelményeket 
támaszt bármilyen verseny
feltételnél. Ezért ha a köz
vélemény a MAV Szimfoni
kusokat a legjobb hazai 
együttesek között tartja szá
mon, akkor ez vitathatatla
nul magas művészi rangot je
lent. 

S hogy ez így van, mi 
sem igazolja jobban, mint az 
a széles körű igénybevétel. 
amelynek ez a - kezdetben 
csaknem kizárólag vidéki 
művészeti missziót betöltő -:-

együttes ma már csak nagy 
erőfeszítések árún tud eleget 
tenni. A Budapesti Művészeti 
Hetek keretében megrende
zésre kerülő nemzetközi ver
senyeken való állandó köz
reműködés, a győztesek <iá
la koncertje, az Országos 
Filharmónia ifjúsági hang
versenyei, különböző bérleti 
koncertjei, a rádió, a 6-os 
stúdiójában megrendezett 
nyilvánoo hangversenyek, a 
vasutas bérleti hangverse
nyek (idén 16 koncert), s 
nem utolsósorban a számta
lan vidéki meghívás, bérlet 
és kötelezettség a zenekar 
vezetésétől, de minden egyes 
tal(jától is magasfokú művé
szi-szellemi munkát igényel. 

Egyetlen bérletben 
öt nagy oratórium 

De egyetlen nagy zenekar 
vagy énekkar sem létezhet 
kizárólag a repertoárból. 
Nem lehet megrekedni egy 
korszaknál, sem a zene - el
ismert - klasszikusainál, sem 
a kizárólag klasszikus érté
k(l műveknél. A zene éppúgy 
fejlődik, amint fejlődik és nö 
a közönség igényessége is. Az 
állandó közönséggel rendel
kezó együtteseknek emellett 
még elő kell segíteniük ezt 
a zenei fejlődést. alakftani. 
befolyásolni kell a közönség 
művészi igényét és ez továb
bi nagv feladatot ró a veze
tésre. A mGsorok változatos
sága mellett, az évekre előre 

tekintő músorpolitikának ha
tározottan karekterisztikusnak 
is kell lennie. Ezért lehet a 
jól összeállított programban 
mindig valamely markánsan 
fogalmazott egységet, irányt 
találni. 

Pécsi lsti:án, a J\IA V 
Szimfonikusok közkedvelt, 
kitűnő karmestere az idei 
műsor 5 nagy oratóriumára 
hívta fel a figyelmünket. 
Egyetlen bérletben a zene
i rodalom öt ilyen mér,etü ora
tórlkus müve önmagában is 
nagy megpróbáltatás elé ál
lítja a zenekart és közön.sé
gét. Különösen, ha fi<iye
lembe vesszük azt a 400 évet, 
amit ez az öt gigászi m(l 
Purcell:  Arthur királyától 
Sztravinszklj : Oedipus Rex, 
Oedipus királyáig felölel. S 
közben a klasszikus Haydn, 
Svszakok c. műve, Schubert 
G-dur miséje, a romantika 
szellemén e� tipikus zen el 
e<ivenértéke és a ma zené;,., 
Orff :  Carmina Buranája. Ez 
a mGsor gerince. amely köré 
a gazdag zeneirodalom itt fel 
nem sorolható számtalan re
meke éppúgy felsorako?ik, 
mint néhány bemutató, Ju
bileumi aktualitás, vagy ami 
korunk zenéjének meGrisrnor
tetése (és megszerettetése) ér
dekében elengedhetetlen. 

Új kezdeményc:,é� 

Az előadások magas szín
vonalát az igényes művészeti 
vezetés biztosítja, A 16 hang-

Uglyai Sándor 

verseny közül hetet Luká.cs 
Miklós, az Operaház igazga
tója, hármat Pécsi István di
rigál. s a többit is a hazai 
és nemzetközi zenei élet is
/Jlert ki vá!óságal. Merészen 
újszeru, hogy az oratóriu
mokban a tradic!Qnális kóru
sok mellett az új, fiatal 
ének.karokat léptetik fel. tgy: 
az Ifjú Zenebarátok l!;nekka
rát, a Szabó Ferenc l!;nek
kart, a KISZ Központi Mű
vészegyüttes Egyetemi tnek
kará.t, valamennyi múyészet4 

kedvelő, zenét szerető, ama
tőr énekel'(yüttes. C.o;.ak grn
tulálni tudunk a kezdemé
nyezéshez. 

i\fegfeleló prób:tterem 
szükséges 

A MA V Szimfonikusok 
1948 után a vidéki zenekul
túra fejlesztésében járta], 
élen, s ma mint az ország 
egyik legrangosabb ze11,ekara 
szereznek elismerést maguk
nak, éppúgy. mint az egész 
vasutasságnak. Hírük bejárta 
egész Európát, ,; átgondolt 
koncertproi:ramjukban nem 
felejtkeznek meg továbbra 
sem alapvető feladatukról : a 
vasutasság zenei műveltségé
nek mind magasabb szlm:o
nalú fejlesztéséről. S ha fi
gyelemb� ,·esszük. h0!1,Y a 
fejlődés felfelé ívelő vonala 
töreeen, jóllehet évek, évti• 
zedek óta me!(oldatlan a pró
baterem kérdé�e. - ma is 
rossz világítás szellőzés mel
lett, egy olvan kis helyis�e
ben gyakorolnak. ahol két 
zongorás versenymüre fel 
sem lehet készülni. - akkor 
nem mlnósül ,zerénytelen
<égnek a zenekar vezetőinel, 
megoldást sürgető kérése. 

br. Csillag Ferenc 
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FERENCVÁROSI MOZDONYVEZETŐK PANASZA : Oroszváry Lászlót 
MÁV vezerigazgató-h.elyettesse 

nevezték ki 
A forgalom gyakran indokolatlanul elfekteti 

a tehervonatokat Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi minlsztell 
Oroszváry Lászlót, a Vas úti Főosztály gépészeti sza,kosztál;;,á
nak vezetőjét november 21-én MA V vezérigazga-tó-heiyet� 
sé nevezte ki. A ferencvárosi vontatási fő

nökség vöröstéglás új iroda
háza előtt kisebb csoport be
szélget a csípős szélben. Kilé
tüket tudakolni fölösleges len
ne, látnivaló: mozdonyveze
tök, beöltözve, útra. készen. 
Rögtön az is kiderül, nem jó
kedvükben koptatják a szót. 
Vonatra várnak. Ki reggel 8, 
ki pedill 9 óta. Most pedig már 
13 !�;.) i.art az óramutató. 

,,Várt gépre" 

Lipták Vladimir mondja: 
- Elég rég csinálom ezt a 

mesterséget, tudom mit jelent 
vonatra várni. De sosem bírok 
beletörődni, ha szolgálatban 
tétlenségre kárhoztatnak. Iga
zán ide;e lenne már megta
lálni a mód;át, hogy az őszi 
forgalom csúcsidőszakában is 
;abban haladhassunk a. TEEM 
tionatokka.!, és a fontosa.bb 
belfö!dí áruszállító szerelvé
nyeinkket. Sokszor gondolom, 
hog_v hasztalanul szerelték fel 
.az M 62-eseket rádióval, mert 
hiába magyarázom a helyzete
met a menetirányítónak. Nem 
mondom, ha Sturovóba me
gyünk, a szobi áthaladásig 
nincs probléma, de a Sturovo 
előtti Kamenicán azonban két
három órat könnyen elácso
roghat az ember. Haza.felé jő• 
t>et pedig már Dunakeszi, Rá
kospalota, Rákosrendező is 

-na.gy „elfektetö" hely. A két 
utóbbi állomás szinte csaknem 
minden esetben a félelmetes 
„lokál" vágányon fogadja a 
vonatot, ami rendszerint el
fektetést jelent. Ha pedig in
duló vonatra jelentkezünk, a 
menetlevélre már előre ráír
ják: ,.Várt gépre". Sajnos, 
egyes állomások kényük-ked
vük szerint adják be a gépet, s 
amíg nem jön meg, nem tu
dunk kijárni a vonatra. Hiá
ba van valahol közelqen a 
gép, nem küldik. Józsefváros 
egyldőben rendszert csinált 
belőle, hogy ö<.szevárt öt-hat 
gépet és igy küldte. Szerencsé
re Józsefvárost már nem mi, 
hanem a tákosi vontatási fó
nökség szolgálja ki. 

Szekeres Ferenc, aki hol Die
sel-mozdonnyal, hol gőzmoz
donya! jár Kelebiára, Dombó
várra, Szolnokra, a lassú jele
ket, a vágányzárakat nem kel
lően figyelembe vevő forga
lomirányítást bírálja. Október 
25-én Dombórárra. menet 8-tól 
1 1-ig ácsorgott M 62-es gépé
t>el t•ágányzár miatt, végül ön-

A mozdonyfelvigyázói he
lyiségben Farkas László fel
vigyázó a következőket mond
ta: 

Jelenleg képtelenség 

fordát készíteni 

Több, a!ap,-endszerben 
közlekedő biztos vonatra. len
ne szükségünk, hogy állandó 
fordákat csinálhassunk, a vo
nali utazószemé!yzetet terv
szerűbben, állandóbb rend
szerben vezényelhessük. A je
lenlegi vonattovábbltási rend
ben többnyire nem lehet far
dát kidolgozni. A távolléti idő 
az őszi forgalom növekedésé
vel együtt nő, a tényleges 
szolgálat pedig nem emelke
dik vele arányosan. Nem be
szélve arról, hogy nagyon sok 
önköltségi út válik szükséges
sé, ami rontja a gazdaságossá
got. Az erre a ,-endszerre 
épülö bérezés nem ösztönzi a 
dolgozókat, mert nagy részük 
a hónap elején képtelen ki
számítani, hogy mennyit ke
res. Senki sem látja előre, hogy 
a hosszú menettartamok miatt, 
a kollektív szerződésben meg
határozott havi maximális 270 
óra keretén belül, milyen tel
jesítményt ér el. Ilyen körül
mények között a pihenőidőt is 
nagyon nehéz kiadni. 

Más az átállítós gépek sze
mélyzetének a helyzete, ők 
biztosak lehetnek benne, hogy 
a keresetük a havi négyezret 
mindig eléri. A guritósok is 
számíthatnak közel négyezer 
forint keresetre. 

Hogyan látja a gondokat 
Giczei István, a főnökség ve
zetője és Kurucz Sándor, a 
szakszervezeti bizottság titká
ra? 

órák felső határát. A szak
szervezeti bizottság azonban a 
285 órás maximális terhelést 
látta jónak, a budapesti igaz
gatóság és a területi bizottság 
pedig még mérsékeltebb, a 270 
órás havi, illetve napi 18 órás 
maximális igénybevételt ta
lálta helyesnek. A kollektív 
szerződés függeléke most 
eszerint szabja meg a felső 
határt. 

A főnök úgy látja, hogy ez 
a szabályozás nincs összhang
ban a ferencvárosi vonóerő
és létszámkapacitással. Annál 
kevésbé, mert - mint mondja 
- sok a „mellékmunka" is, 
ami persze csak idézőjelbe té
ve az, mert állandó szolgálati 
kötelessége Ferencvárosnak. A 
villamos-felsóvezeték ;m,itá
sok gépeinek, a hidprovizóriu
mol( darugépeinek, a váltóát
építések, vágányfelújitások, a. 
hegyeshalmi vonali rekonst
rukció anyagvonati 1-•onta.tó 
járműveinek kiállítása is szá
mottevő kapacitást köt le. A 
vezényelhető személyzeti lét
számot csökkenti az is, hogy 
25-30 ember állandóan tan
folyamon van, mert a Diesel
mozdony vezetői utánpótlást 
sem lehet elhanyagolni. 

Maximális üzemkészség 

Ennyi munka, gond, nehéz
ség, probléma közepette sincs 
azonban szó arról, mintha a 
ferencvárosi vontatási főnök
ség nem tudna helytállni az 
őszi forgalomban. Legszemlél
tetőbben tanúsítja a derekas 
helytállást, hogy az idei csúcs
időszakban a nagyobb vonta. 
tási főnökségek elé fő célul 
kitűzött feladat, a maximális 
mozdonyüzemkészség eléré
sében példamutató eredmé-

nyekre hivatkozhat. Gépállo
mányának üzemkészsége min
den kategóriában magasan 
meghaladja a célkitűzést, ami 
dicséri a motorműhely kitűnő 
javítómunkáját és a mozdony
személyzet gondosságát, gépé
vel szembeni felel&ségét. 
Keszthelyi János, Kovács II. 
Lajos, Zsíros István, Gábor 
István, Marosvölgyi István, 
Horváth Imre, Vikor István 
mozdonyvezetők és brigád
jaik, de a többiek is példamu
tatóan do1goznak M 44-es és 
M 62-e; gépeiken, amelyekre 
a munka legnagyobb súlya ne
hezedik. 

A kocsijavító műhely is de
rekasan kiveszi részét az őszi 
forgalmi feladatok teljesítésé
ből. Kocsijavítási tervét szep
temberben is, októberben is 
túlteljesítette, teljesítménye 
112 százalék körül mozgott. A 
naponta két�zeri, délbeni és 
délutáni kihúzást pontosan 
megtartották. Szedmák István 
Leninről elnevezett szocialista 
brigádja és Zsíros Ferenc Dó
zsa brigádja jár elől a jó mun
kában. 
. Nem lenne teljes a kép, ha 

figyelmen kívül hagynánk a 
tmk-műhely áldozatkész mun
káját. A kocsimosó fővezeték.e 
a7: )dén már annyira megron
galodott, annyira folyt, spric
celt, csöpögött, hogy ilyen ál
lapotban nem maradh!ltott az 
őszi forgalomra. A pályafenn
tartás munkaerőhiányra hi
ntkozással nem vállalta a 400 
méter csővezeték teljes cseré
jével járó munkát. A tmk-sok 
vállalták, s másfél hónap alatt 
elvégezték a csőcserét sőt 
még az egyik rossz kazán't i� 
k!cserélték, hogy télen meleg 
v,zzel lehessen tisztítani a ko
csikat. J'" 

Szá z Ferenc 

A megbízatás átadásánál megjelent Rödönyi Károly állam• 
titkár, Urbán Lajos, a MA V vezérigazgatója, Gulyás János, a 
vasutass2Ja,kszervezet titkára, Györffy József, az MSZMP KB 
gazdaságpolitikai osztályának munkatársa, Gábor Zoltán, a 
KPM Pártbizottságának titkára és dr. Pethes Imre, a Vasúti 
Főosztály Pártbizottságának titkára. 

A MAV új vezérigazgató-helyettese 1923-ban sruletett, a 
Budapesti Műszaki Egyete-m gépészmérnöki karának villamos 
tagozatán végzett, itt szerzett mérnöki oklevelet. 1949 óta 
dolgozik a viasútniáL Egy rövid ideig a Landler Jenő Járműj!l-
1,-ítónál volt, s több mint 23 éve a MA V Vezérigazgatóságán 
dolgozik különböző műszaki irányító beosztásokban. 

Előbb a vasútvillamosítás, majd a villamosmozdonyok mű
szaki problémáival foglalkozott, 1970 decemberétől mostani ki• 
nevezéséi,g a 7. Gépészeti Szakosztály vezetője volt. 

Szerencsen még tart a répaszezon 
A VEZETŐK FONTOS FELADATNAK TARTJÁK 

A VAGONOK GYORS KIRAKÁSÁT 

A naponta érkező 120-160 
vagon cukorrépa, ezenkívűl a 
sok egyéb szállítmány tetemes 
munkát ad ősszel Szerencs ál
lomás mintegy 220 dolgozójá
nak. Erről beszélgetti..nk leg
utóbb Sárvári !Ászló állomás-

A legfőbb feladatnak tartjuk a 
vagonok gyors kiürítését, hogy 
azok ismét minél előbb meg
rakásra kerü1hessenek. A ré
paszezon előreláthatólag ;ianu• 
ár közepéig tart, mivel a gyár 
előrejelzése szerint most 25 
százalékkal több cukorrépa ke
rül feldolgozásra, mint egy év
vel ezelőtt. 

- A szá!!ítás és a. rakodás 
gyorsítását a. kocsihiány indo
kolja - vette át a szót az 
üzemgazdász, majc;) elmondta, 
hogy ebben az évben az építő
anyagok szállítása is növeke
dett. Kész cukorból naponta 15 
-16 fedett kocsit rak meg a 
gyár, s a répaszelet. valamint 
a melasz fuvarozásához ugyan
csak biztosÍ'tani keLI a szüksé
ges vagonokat. 

- Tudjuk, hogy az őszi for-
r-------------------------galom minden évben nehéz 

Az ablakon kitekintve is lát
ható a vasutasok serény mun
kája. Mozognak a tartalékok. 
zászlójukkal integetnek a ko
csirendezök. vagonokat ólmoz

feladat elé állít bennünket. 
Ennek megfe1elóen készültünk 
fel az idén is, de ekkora for
galomra nem számítottunk -
mondják. - Különösen meg
nőtt a TEEM vonatok forgal
ma., s ez a.laposan igén11be ve
szi a gépállományt meg a sze
mélyzetet, hiszen törvénysze
rú, hogy minél nagyobb a szál
lítás, minél telltettebbek a 
vonalak, annál la&úbb a for
galom. 

A vezetők időben gondoltak 
erre és a kollektív szerződés
ben eredetileg havi 300 órá
ban szabályozták a szolgálati 

KGST-tanácskozás Budapesten 

a konté11erf orgalom jövójéröl 
Kassai István 

'I nak a raktáriak, s kissé távo-
• labb vonatot menesz;t a forga1-

'/Utrn#4 mi szolgálattevő. 
- Van-e elegendő ember? -

adódott a kérdés. 
- Igen, létszám.gondunk mái' 

A KGST-országok konté
nei·-fuvarozásJ szakemberei 
az úqynevezett :\Ieghatalma� 
zotta.k Ta nácsának tagjai no
vember 23-án hazánkban tar
tották ha1madik ülé$üket. A 
különböző közlekedési ága
zatokat képviselő vezetők ez 
al'kalommal a Bu.da-pest-Jó
zsefváros állomáson épülő 
konténer-pályaudvart is meg
tekintették. 

A ,·endegeket Tóth János 
vasútigazgató fogadta, majd foo.ök-helyettessel, Kassai Ist
tájékoztatta őket a megvaló- ván szb-titkárral és Goda Irén 
suló tervekről. A kérdésekre üzemgazdásszal. 
valaszolva elmondta, hogy a - A cukorrépa többsége a 
MAV jelenleg 436 öttonnás debreceni igazgatóság területé
és 71 húszlába� konténerrel ről érkezik hozzánk - mon
bonyolítja a szállítótartályos dotta Sárvári László. - A bor
forgalmat. A közeljövóben szállitmányok M iskolcon át, 
újabb 50 darab, öttonnás kon- valamint Tokaj környékéről 
ténerrel bővíti a vasút a jönnek, ezenkívül sok volt a 
meglévll parkot. szőlő is a leadási kocsik között. 

költségben is a\i� tudott haza- .--------:----------------------------------------------

nincs - válaszolta az szb-tit
kár. --Btzony, ez is nagy ered-
711€ny a korábbi évekhez ké• 
pest. Ezen túlmenően kijelent
hetem, hogy állomásunk 15 
szocialista brigádját képesnek 
tartjuk a megnövekedett fel
adatok elvégzésére. Ezekben a 
brigádokban a nők a férfiak
hoz hasonlóan jól megállják a 
helyvket. A Létszám biztosítá• 
sához nagyban hozzájárult, 
hogy megfelelő szociális körül
ményeket teremtet.tünk. új 
fürdőt, nwsdót létesítettünk, 
bővítettük az étkezőt, a kultu• 
rális igények kielégítése érde. 
kében jól működő klubot hoz-

térni a maximális 18 óra szol
gálatban. 

Mozdony és ember 

kihasználatlanul 

Borbás Sándor friss példával 
szolgált. Ma, 9 órakor jelent
kezett szolgálatra egy TEEM 
vonatra. Immár a. negyedik 
órája. várakozik, mert Kele
biáról még nem érkezett meg 
a gép, amellyel indulnia. kel
lene. Már felkészült, hogy 
ugyanúgy jár mint pár napja, 
amikor négyórai várakoz·\ · 
után 13 órakor indulhatott el 
Sturovóban, de Gödön félre
tették. mert beleesett a sze
mélycsoportba. Nem is tudott 
eljutni a célállomásra. Szobon 
leváltották, nehogy túllépje a 
18 órát. · 

- Ilyen utak után sokszor 
úgy érzem, hogy aznap n.em 
csináltam semmit, pedig azért 
;övünk szolgálatba., hogy a 
vasút hasznosítsa a munkán
kat - jegyzi meg Borbás 
Sándor. 

Bíró Gyula reszortos is úgy 
összegezi a beszélgétést, hogy 
az utazószemélyzet tekintélyes 
részének a szolgálati ideje 
nincs kihasználva, a. tényleges 
teljesítményi órák száma. ál
talában 5-6 óra., a töb bt 
acsorgas. Ilyen körülmények 
között a dolgozók keresete 
nem nll, hanem csökken, a fő
nökségnek pedig problémát 
okoz, hogy az emberek. egy ré
sze a kollek.tlv szerződésben 
megállapltott 12 órai szolgála
ti Idő túllépése miatt nem ve
zényelhető, amikor szükség 
lenne rá. Pedig az őszi forga
lomban minden percet ki kel
lene használni. 

Kommunista szombat az Északi:Zan 
„Vendégmunkások" is érkeztek Záhonyból - Fiatalok és idősebbek 

egy sorban - A KISZ-szervezet jövő évi költs égvetésének alapja 

Zsúfolt 28-as vil1am01SOk 
álltak meg reggel fél hatkor 
az Északi járműjavító előtt. 
Mikor továt,b indultak, már 
alig üesörgött valaki a ko
csik belsejében. Az üzem be
járata pillanatok alatt meg
telt munkába sl� embe
rekkel. Ha a porta.s nem ug
rik félre, akkor talán elso
dorják a beözönlők. 

Mindez november 10-én 
történt. 

* 

Szabad szomba L 
A kerítésen kívül, a Kő

bányai út páz.sitjá t 20 tagú 
rohambrigád csinosítja A 
portánál vasútőrök forgatják 
a malteros kanalat: téglát 
húznak a kéttáblás ablak alá. 
Az Óhegyre már elindult a 
Barátság Parh építésénél 
közreműködő ötven fiatal. 
Az osztályokon kék mundér
ban serénykednek a szerelők, 
a próbateremben búgnak a 
motorok. kék-fényt vet az 
ívhegesztő pisztoly. 

A délelőtti műszak jelző
je: kommunista. 

* 

A vállalat KISZ-bizottsá-
gán adatokat hallok. 

Ezerkétszáznyo!cvanan 
jelezték részi,ételiiket 
mondja Nylllász János tit
kár. - Ezzel szemben leg
alább 1400-1500-an jöttek 
be. A KISZ-tagok 90 száro
léka itt van, s ugyancsak 

szerszámot fogtak az admi
nisztrátorok, a műszakiak., 
sőt az osztályvezetők is. Ma 
csak kimutatható, azaz köny
nyen elszámolható produk
tív munkát lehet , égezni. A 
teljesítményért kapott pénz 
KISZ-szervezetünk 1974-es 
költségvetésének a.lapját ké
pezi. 

- Hogy sikerült ehhez az 
idősebb korosztályt megnyer
ni? 

- Nálunk ntncs csak párt-, 
csak szakszervezeti i•agy csak 
KISZ-rendezvény. ötven pla
kátot már hetekkel ezelőtt 
elhelyeztünk a faliújságok.re, 
az üzemek falaira. Az idősebb 
szakik tehát jól tudták mire 
készülünk, s nem felejtették 
azt sem, hogy korábban a 
fiatalokat sem kellett un
szolni, amikor ők voltak a 
kezdeményezők, s többek 
között a vállalati óvodáról, az 
Egy üzem - egy iskola ak
ció sikeréről volt szó. Most 
például a. párttagok elsőnek 
jelentkeztek, a. többiek utá
nuk. 

* 

A XII. osztályon „vendég-
munkásokkal" találkozom. A 
Petőfi Sándor és a Kín!zsl 
Pál szocialista brigád tagjai 
Záhonyból érkeztek. Otthon 
becsomagolták a munkásru
hát, s pénteken megérkeztek 
Budapestre. Még aznap szét
néztek: a fővárosban, a jár-

., 

műjavítóban, és szombaton 
már az M-62-es Diesel

mozdonyokon a forgórészek 
bekötését végezték. 

- Szerződést kötöttii nk a 

XII. osztály két szocialista 
brigádjáva! - mondja a zá
hon}i vontatási főnökség 
párttitkára. - Vállaituk, hogy 
közösen részt veszünk egy
más kommunista maszakjai.n. 
A fogadalmat szeptember 7-
én írtuk alá, és máris bizo
nyíthatjuk, hogy nálunk az 
adott szó kötelez . • .  

* 

A XIV. osztály vadonatúj 
csarnokában Ecsedi Ernő 
osztályvezető csiszolóvászon
nal dörzsöli a forgórészt. 
Tréfás kedvében van. 

- ,,Ma szép termés" vár
ható - állapítja meg jó gaz
daként. - Akik itt vannak, 
a.wk termelnek is. 

A mellette dolgozó hegesz
tőre mutat. 

- Jól nézze meg ezt az 
embert, és ne felejtse el a 
nevét. Sereg Józsefnek hlv
ják. Tegnap szinte kétségbe
esett hangon jelentkezett, 
azon keseregve, hogy elfe-
ledkezett feliratkozni. Mit 
csináljak, kérdezte, majd 
hozzátette, hogy nagyon sze
retne bejönni. ö. zehúz.tam a 
szemöldököm, s • azt mond
tam: .,Szerencséd Jóska., hogy 
rendes ember vagy. Ezérl, de 

csakis ezért megbocsátunk. 
Gyere csak nyugodtan." 

Valaki odakiált Ea.edi Er
nőnek : 

- A darut ne 
főnöki 

tunk létre. A munkavédelmi 
felejtse ki feladatok végrehajtásában :is 

Az osztályvezető bólint. 
- Reggel elromlott a. da

runk. A IX. osztály szakem
berei fél óra alatt megjaví
tották . . •  

- És ha rancs kommurus
ta műszak? 

sikerült jócskán előbbre lép
nünik . . •  

A szakszervezeti bizottság 
titkára nem mulasztotta el, 
hogy meg ne említse név sze
rint azokat a vasutasokat, akik 
az őszi forgalom ídején máris 

Mosolyog, s rövid 
kotlás után válaszol: 

kiérdemelt&k az elismerést: 
gond01- - Tóth András tolatásveze. 

- Olyankor néha egy nap
ba is belekerül, a.mtg sikerül 
rendbehozni. 

* 

A X. osztály egyik KISZ
alapszervezetének titkárától, 
Hajdú Sándortól kérdem : 

- Kik nem jöttek be? 
- A vidékiek egy része és 

a délutánosok. 
- Mi a titka a jó hangulat

nak? 
- Valóban jobb a kedv, 

mint más munkanapokon. 
Talán azért, mert ez rendkí
vüli esemény. Nincs ellenér
zés, és önmagát senki sem 
akarja becsapni. Az pedig 
külön „hecc", hogy a főnö
kök is beszálltak a „meló
ba". Hétfőn lesz mivel „húz
ni" őket. 

* 

A pontos értékelés későb-
bi feladat. De a találgatás, az 
előzetes becslés sem jár 
messze az igaz.ságtól : a. no
vember 10-én megtartott 
kommunista. műszak 1400-
1500 résztvevője olyan érté
kű teljesítményt végzett, mint 
máskor q teljes létszámmal 
dolgozó műszakok. 

Horváth Kálmán 

tő, Nyitrai Győző és Fábián Ti• 
bor forgalmi szolgálattevő, 
Hajdú András és Rimán István 
kocsirendező, Deme Andrá., 
váltóőr és még jó néhányan 
rászolgáltak a dicséretre példás 
szolgálatuk révén . . .  

Kesztyűs Ferenc 

Nincs fogorvo1 

Sárospatakon 

Sárospatak forgalmi, keres
kedelmi és vontatási dolgozói 
elismerésre méltóan és állanJ 

dóan élüzem-szinten vég.zi1'i 
munkájukat. Ez alkalommal 
azonban nem erről, hanem egy 
jogos sérelmükről írunk: nincs 
fogorvosuk. 

A jól felszerelt rendelő gaz.. 
dátlan és a négyszobás orvosi 
lakás is lakatlan. Ötszáz em
ber - tényleges vasutasok és 
nyugdíjasok, valamint a hoz
zátartozók - kívánsága, hogy 
a probléma megoldódjon, s ne 
kelljen Sátoralja.újhelyre utaz
niok, gyakran eredménytelenül 
visszatérni, ha fogorvosra Vall 
szükségük. 

Uglyai Sándor 
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Több ú i ítás 
a Szegedi 
TBFF-nél 

Amit a ba lesetek üzemiségének elbírálásáról 
és nyilvántartásba vételéről tudni  kell 

' A fennálló rendelkezések 
értelmében az üzemi balese
tet az a szerv tartozik nyil-
1;ántartásba venni, amelynek a 
létszámában van a sérült dol
gozó. Más a helyzet a kiren
delésben levő dolgozó eseté
ben. A kirendelt dolgozó üze
mi baJ.esetét az a szei-v köte
les nyilvántartásba venni, 
ahol a dolgozót foglalkoztat
ják. Például, ha egy Dombó
vár állomás lét=á.mába tar
tozó dolgozót Ferencváros ál
lomásra rendelnelt ki kocsi
rendez&nek és a kirendelés 
helyén baleset éri, akkor a 
balesetet Ferencváros áUomás 
munkavédelmi ügyintézője 
tartozik nyilvántartásba ven
ni. 

A baleset üzemiségét 
el kell bírálni 

Ahhoz, hogy egy munka
napkieséssel járó sérülés a 
baiiesetnyilvántartási könyv
ben elő legyen jegyezve. elő
zetesen az adott szei-vnek el 
foell bírálni a baleset üzemi
ségét. Ennek gyakorlati lebo
nyolítását a vonatkozó előírá
sok alapján a következőkép
pen kell esziközölni :  

Minden S?JerV betegnyi!ván
tartási könyv vezetője köteles 
a táppénzfizetéssel egyidejűleg 
betegnyilvántartási és baleset
nyjlvántartási könyvet vezetni 
azokról, akik üzemi ba:eset 
vagy nem üzemi baleset miatt 
táppénzben ré6ze6ülnek. 

A szerv munkavédelmi ügy
intézője - ahol nincs munka
védelmi ügyintéző, ott a szerv 
vezetője - köteles az általa 
vezetett „üzemi balesetnyil
vántartást" a. ,.betegnyilván
ta.rtási és balesetnyilvánta.rtá
si könyvvel" kéthetenként 
egyeztetn.i. Az egyeztetés idő
pontját a betegnyilvántartási 
könyvbe elő kell jegyezni. Ab
ban az esetben, ha az üzemi 
balesetn};lvántartás és beteg
nyilvántartó.si, valamint bal
esetnyilvántartási könyv kö
zött eltérés mutatkozik, akkor 
a sérülésből eredő betegség 
köriilményeit megfelelóen 
ti6ztá2mi kell. 

Feltétlenül szükségesnek 
tartjuk hangsúlyomi, hogy a 
baleset körülmenyeinek tisz
tázása mindenkor a szerv 
munkavédelmi ügyintézőjének 
- ahol ilyen nincs - ott a 
szerv vezetójének a kötelessé
ge. 

Hogyan kell a baleset üze
mi vagy nem üzemi voltát 
tisztázni ?  

Amennyiben a szerv mun
kavédelmi ügyintézóje vagy 
a szerv vezetóje a sérült állí
tásával egyezően azt állapítja. 
meg, hogy a. keresöképtelen.
séget üzemi baleset okozta, 
akkor köteles az -üzemi bal-

A Kiskunhalas és Bátaszék 
közötti vasútvonal korszerűsí
tése során nyújtott kieme)
kedő teljesítménye elismere
séül a közlekedés- és posta
ügyi miniszter a Közlekedés 
kiváló dolgozója kitüntetésben 
részesítette Ambrus Já�s. fe!
v;itvázót, a szentesi ép1 te!!1 f�
nökség létszámába tartozo elo
munkást. 

A fiatal mindössze 40 éves 
vasutas �tét hajában . ősz 
tincs húzóc:ik. Élénk tekinte
te. határozot� beszéde _is sa
játos egvénisegét mutatJa. 

_ Mióta dolgozik a vasut-
nál? .. 

h t _ Ezerkilencszázotven a 
óta és mind.végig a szentesi 
építési fönökségnél • • · 

Ezen kívül tudni kell rola, 

eset utólagos bejelentéséröl, 
nyilvántartásba véte!éröl és 
k!vizsgáLásáről gondoskodni. 

Mikor kell a sérülttől 
nyilatkozatot kérni f  

Ha azonban a szerv mun
kavédelmi ügyintézője vagy a 
szei-v vezetője a sérült állí
tásával egyezően azt állapít
ja meg, hogy a keresöképte
lenséget „nem üzemi baleset" 
okozta, alckor egy rövid nyí
l atk-Ozatot kell a sérült aláírá
sával felvenni, a,mely tartal
mazza a sérült személyi ada
tait, a sérülés időpontját, he
lyét, körülményeit, vagyis 
konkrétan meg kell határozni, 
hogy miből keletkezett a bal
eset. 

Az a. tapasztalatunk, hogy a. 
.,nem üzemi balesetek" szá
ma többszörösen meghaladja 
az üzemi balesetek számát. 
Azt sem hallgathatjuk el, 
hogy számos esetben a pa
nasztevők, airnikor a korábbi 

állítása miért nem volt elfo
gadható. A jegyzőkönyvben 
hivatkozni kell a sérült :illí
tásával ellentétes tanúvallo
másra, orvosi kórismére. 
egyéb bizonyítékokra. A jegy
zőkönyv egy péltlányát a bal
eseti táppénzes jegyzékhez 
kell csatolni egy példányát 
pedig a sérillt rendelkezésére 
kel! bocsátani. Ugyanakkor a 
sérültnek átadott példánynak 
azt is kell tartalmaznia, hogy 
az esetleg további panasza-i
val ehsófokon a helyi szak
szervezeti bízott 'ighoz, núg 
má�odfokon a területi bizott
sághoz fordulhat. Ugyanis a 
3/1967. VII. 2l .  sz. SZOT-ha
tározat hatálya alá tartozó 
balesetek üzemiségének elbí
rálásánál a. döntés joga a 
szakszervezetek kezében van. 

A balesetek • üzemiségének 
tisztázására azért hívjuk fel 
n,·omatékosan a munkavédel
mi ügyintézők és a szervek 
vezetőinek űgvelmét. mert en
nek elmulasztása szabálysérté
si eljárást vonhat maga után. 

Takács József 

A szegedi távközlési és blz� 
tosítóberendezési fenntartási 
főnökségen a közelmúltban 
tartották meg a második fél
évi újítási ankétot, a területi 
újítási ügyintézők és a legered
ményesebb újítók részvételé
vel. A tanácskozáson Rakito. 
István, a TBFF vezetője el
mondotta : a jövőben fontos 
feladatnak tekintik a. benyúj
tott újítások átfutási idejének 
rövidítését, a szakvélemények 
gondos elkészítését. Ennek ér
dekében a főnökségen szakvé
leményező biztottságot szeret
nének létrehozni. 

Az idén nagyon eredményes 
vo:t a szegedi TBFF újítóinak 
tevékenysége. l\Iíg tavaly 21 
benyújtott újításból hetet fo
gadtak el, az idén harminc 
újítást nyújtottak be elbírálás
ra, és ezek közül tizene,..")·et el 
is fogadtak. Az újítások gaz
dasági eredménye a tavalyinak 
több mint négyszeresére nőtt. 
A további jó munka érdeké
ben tervbe vették Sze�eden 
egy újító klub létrehqzását. 

sérülé.,ek utólagoo üzemiségét ,__...;... ________________________ _ kívánják érvényesíteni, arra 
hivatkoznak, miszerint sérülé
süket a munkahelyükön azért 
kezelték nem üzemi baleset
nek, mert a munkahely köz
vetlen vezetője vagy a mun
kavédelmi ügyintéző külön
bözó okokra hivatkozva rái:et
te óket arra, hogy ilyen nyi
latkozatot tegyenek. 

Ezt persze később már ne
héz bizonyítani, h.iilönösen 
akkor, ha a sérült saját alá
írásával igazolta sérülésének 
nem üzemi eredetét. Az ilyen 
gyanú elkerülése végett azt 
javasoljuk a munkavédelmi 
ügyintézőnek, a szerv vezető
jének és a hel}i szakszerve
zeti bizottság munkavédelmi 
felügyelőjének. hogy a nyilat
kozat felvételével egyidöben 
vizsgálják meg, hogy a. kere
söképtelenséget megelözö na
pon a sérültek a. munkaidejü
ket teljes egészében kidolgoz
ták-e? Amennyiben a sérült a 
hivatalos munkaidő befejezé
se előtt távozott el a munka
helyéről, akkor vizsgálni kell 
az eltávozás okát, hogy az 
nincs-e ÖS'>Zefüggésben a sé
rüléssel. Javasoljult azt is 
megnézn,i hogy a sérült elsó
segélvben részesült-e munka
helyén. Ezzel a módszerrel 
számos kellemeUenségtól kí
mélhetik meg magukat a vizs
gálattal megbízottak. 

Jegyzőkönyvet kell 
felvenni ... 

Ha a szerv munkavédelmi 
ügyintézője vagy a szei-v ve
zetöje a sérült állításától el
térően. azt ál/.apítja meg, 
hogy a. baleset nem üzemi 
eredetű., akkor jegyzökönyvet 
kell felvenni, amelyben meg 
kell indokolni, hogy a sérült 

A BUDAPESTI /GAZGA TÓSÁGON : 

Kitüntették a legjobb ú j ítókat 

Tóth János vasútlg3.7<'rató á.tadja a Kiváló Do!gozó oklevelet 
Tóth IV. István lakatos csoportvezetonek. 

A budapesti v•asútigazgató
ság legjobb újítói november 
22-én tanácskozást tartottak, 
az igazgaJtóság kultúrtermében. 
A tanácskozás jelentőségét nö
velte, hogy a meghívott újítók 
mindegyikének Kiváló dolgozo 
kitüntetést, illetve igazgatói 
dicsérő oklevelet adott át Tóth 
János vasútigazgató. 

A 33 kitüntetett és megjutal
mazott résztvevö közül a leg
term�kenyebb újítónak Csapó 
II. Jánost, a szolnoki vontatási 
főnökség üzemlakatosát nevez-

(Tenta György felvétele) 

hetnt-iú, aki húsz éve dolgozik 
a MAV-nál, s ez alatt minteoy 
240 újítását fogadtak el. 
Ugyanezt a címet érdemelné 
ki Tóth IV. István, Rákos von
tatási fónökság lakatos-cso
portvezetője, ha csak a leg
utóbbi újításának gazdasági 
hasznát, az áÍtala elért meg
takarítást vennénk alapul. A 
Diesel-motorok fötengelycsap
ágyához használt fúrógép át
alakításával ért el ige-n értékes 
eredményt. 

S-R 

A KITÜNTETETT ELŐMUNKÁS : 

Nem pihenhetünk a 
hogy szakvonali munkf.ja 
mellett fontos társadalmi 
megbízatása is van : a baja! 
építésvezetöség sza.ksznrvezeti 
műhelybizottságána.k a. titká
ra. 

- Ezt pártmegblzatásnak 
tekintem, hiszen kommunista 
vagyok - jegyzi meg szeré
nyen. 

Beszélgetés közben szóba 
került hogy az elmúlt évek
ben �ilyen sok nehézséggel 
kellett megküzdeni. Gondokat 
okozott a létszámhiány, az 
anyagszállí tások pontos szer
vezése, vagy például elég a,:ra 
gondolni. hogy az említett vá
gánykorszerúsítés szinte 
mindvégig a forgalom zavar
talan fenntartása mellett zaj
lott le. 

- Azt hiszem, a. bajai épí
tésvezetöség nehéz, de ; 5 l  vg:;
zett munkájána.Tc elismerését 
jelenti az. hog11 a lel_/jobb_ik 
- köztük én is - kitttnt,tes
ben része�iiltek mondja 
Ambrus János. 

- !gy igaz, ám tulajdon
képpen mi volt az elért sike
rek titka? 

- Mindenekelött az, hogy 
so1ui.t jai,ult a. kapcsolat a. 
oazdasági vezetés és a munka
csapatok között. Ez persze, 
egl·magában kevés lett volna, 
ha hiányzik a munkabrigádok 
jó hozzáállása, lendülete, 
munkakedve, a sokéves szak
mai gyakorlat, a törzsgárda 
tagjainak rutinja . . .  

- De vajon elegendő mind
ez a jövőre is ? 

- Aligha. Nagy hiba volna, 
ha most elbíznánk magunkat 
és nem látnánk, hogy a szo
cialista brigádokban még 
mennyi kihasználatlan energia 
rejlik. Szerintem - folytatja 
a megkezdett gondolatot az 
előmunkás - a gazdasági ve
zetöknek és a. szakszervezeti 
tisztségviselőknek. páH ·u:-
lcásoknak arra. kell töreked
niük, hogy ezeket az eröket 
iobban kiaknázzuk, illetve 
méginkább hasznosítsuk a 
torábbi feladatok megoldásá
nál . . .  

- Mit jelent ez pontosab
ban? 

- Azt például, hogy a tár
sadalmi szervek az eddiginél 

babérokon 
nagyobb részt vállaLhatnmak 
a munkák szervezésáből. A 
külsó szervek, illetve társszol
gálati ágak gyakran támaszt
hatnak nehézségeket, ezért kí
vánatos lenne a szoros."lb'J 
kooperáció. Ebben a szocia
l ista brigádok is kereshetnék 
a jobb együttmúködés lehet.ö
ségét. Szükségesnek tartom 
azt is, hogy az elömunkások 
és a. társadalmi tisztségvise
lólc torább bövítsék ga.zda
sag,, politikai ismereteiket, 
feilesszék általános műveltsé
güket. Ezáltal mélyebben lát
hatják munkájuk értelmét, 
célját, s véleményükre jobban 
alapozhat a gazdasági veze-
tés . • •  

Ambrus János mindebben 
példát mutat. Élénk figyelem
mel kíséri a politikai és gaz
dasági élet napi esemény-:t. 
Sokat olvas. Saját ma.gá1'ak 
mintegy 150 kötetes kis 
könyvtára. van. A könyvek
ből merített tudásnak b sze
repe van abban, hogy meg
kapta a miniszteri kitüntetést. 

FQgas Pál 

19'73. DECEMBER 1, 

Huszonhárom éve újít 

Orbán Sándor /épesopor1vezető 
Az lskolakapu alig csu

kódott be mögötte, már 
újabb tanulásnak, a músze
részképesítés megszerzésé
nek látott neki Orbán Sán
dor, a l\,lA V Távközlési és 
Biztosítóberendezési Épí
tési Főnökség trnk gépcso
portjának vezetője, aki 
1947-ben lépett vaseszter
gályosként a vasút szolgá
latába. 

A tmk gépcsoport hét 
tagja alkotja a „Petőfi" 
szocialista brigádot. Orbán 
Sándornak n em kis része 
,·an abban, hogy már meg
sze1·ezték a zöldkoszor1is 
jelvényt és számos okle
véllel is elí merték érde
meiket. A brigád „Sanyi 
bacsija'' 59 esztendós, de 
kiegyensúlyozott lénye, ru
ganyos járása rácáfol ko
rára. Két és fél évtizedes 
vasutas múltját a törzsgár
dajel vény ezüst fokozata, 
valamint két Kfráló Dolgo
zó jelvény és megannyi ok
levél dokumentálja. 

Orbán Sándor nem sok
kal az újítómozgalom ki
bontakozása után már 19a0-
ben eljegyezte magát a 
jobbra, tökéletesebbre tö
rekvő újítani akarással. El
ső, kiemelkedö újítása - a 
,,Hidraulikus emelőberen
dezés kábelfektetéshez" -
azonnal jelentös népgazda
sági hasznot eredménye
zett. Újító múltjának le<J;
szebb emlékei közé tarto
zik a „Szulat•idob excentri
kus csapja." újítás, amelyet 
ugyancsak már 19a0-ben 
kiállításon mutattak be a 
szakmának. Huszonhárom 
benyújtott újítt\si javaslata 
közül tizennyolcat fogadtak 
el és ezeket be is vezették. 
Egyik legjeLentósebb újítása 
19 600 forintos népya;:dasá
gi hasznot jelentett. 

Orbán Sándor újító a 

közelmúltban renderett ju
bileumi ünnepségen - ahol 
az újítómozgalom 25. esz
tendós évfordulójáról em
lékezett meg a MÁV Ve
zérigazgatóság kapta 
meg a Kiváló Újító jelvény 
bronz fokozatát . 

Felesleges mondanunk, 
hogy szereti a munkáját. 
Szerinte a munkához úgy 
hozzátartozik az újítás, 
mint a traktorhoz a S?..ántó
föld. Amikor a műhelybe 
javítás céljából alkatrész 
kerül be, Orbán Sándor 
már a munkadarab „foga
dásakor" azon töri a fejét: 
hogyan is lehetne másként, 
jobban, tökéletesebb darab
bal pótolni a rosszat. 

Kedvenc idótöltése az 
ut:uá . Amikor hozzájut -
kocsit vezet. Másik szenve
délye a könyv. Kedvenc 
írója:  Hemingway. 

A Tá\'közlési és Bizto í
tóberendezési Építési Fő
nökség „Sanyi bácsija"' sze
retnJ, ha újítani akarását, 
töretlen hitét az újban még 
sokáig gyümölcsöztethet
né. Mert a hagyományost 
jobbal felcserélni ez 
előbbre viszi a világ fejlő
dé ét is . . .  

Gáspár Judit 

Az egykori térközőr 

Bajcsy-Zsi l inszky Endre 

szel lemi örökségét ka pta 
Szark:i. Istt•án müsm1q feJ

(,gyelő, a tapolcai p.\lyafenn
!3.rt.ási fónöksé� e,u-kori i»\lyü
munkása, majd pályame ·tere, 
késobb személyzeti. illet,·e mű
szaki elöadója 36 é,·i szolgálat 
után nyugalomba vonult. 

Indokolja ennek a tényne:;: a 
nyilvános emlilését, hogy Szar
ka Istvánt annak idején Baj
csy-Zsilinszky Endre, a nei:es 
ellenzéki 1,épviselö segítette ti
lágnézete formálásában. Barát
ságuk akkor kezdődött, amikor 
a fiatal vasutas Balatonrendes 
megállóhelyen teijesített tér
köz_ és jegykiadóőri szolgála
tot, ugyanakkor az antifasiszta 
politikus, illetve lapszer'.<esztv 
a feleségével együtt gyakran 
megfordult a ,·asútí megálló
helyen. mivel annak közelében, 
Pálkövén volt a nádletós, né
pies stílusban épített családi 
üdülőjük. Az így kialakult szi
vétyes viszony éveken át tar
tott, és Szarka Isti:án minden
kor szíi:esen látott vendég volt 

Bajcsy-Zsilinszky Endre „ta
nyáján". Az ellenzéki lapszer
kesztö folyamatosan ellátta 
vasutas barátját t!szteletpél
dánnyal és egyéb sajtótermék. 
kel. 

Az olvasottság, a po:itikai 
tisztánlát.ás és az állandó ön
képzés külonösen hasznára vá'.t 
Szarka Istvánnak a felszaba
dulás után. Munkahelyén pél
dául ő volt a szocialista brigá
dok elsó szervezóje és a Bat
sányi János brigád alapítótag. 
ja. A mozgalmi munkából 
mindig kii:ette részét, és nagy 
megbecsülésre tett szert a dol
gozók körében. Számos tiszt,;é
get viselt, s a városi pártbi
zotl"ligba is beválasztották. A 
munkásórségben szakaszpa
rancsnokként szerzett érdeme
ket. Kiemelkedő munkájáért 
többször kitüntettéx a kiváló 
\"qSUtast. 

Bognár Károly 

PAJ KO S 1\tl I KU LÁS 

- Yajon, ki tehette . . .  ? 
(Kesztyüs Ferenc rajza) 
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Elismerés 

KESZTHEL YI HÉTKÖZNAPOK 
A L E G J O B B  

A K T I V I S TÁ K N A K  
A debrecen1 vasútigazgató. 

ságnál mintegy 70 dolgozót -
a párt- és a szakszervezetben, 
a munkásőrségben, valamint 
az MHSZ-ben tevékenykedő 
aktivistát, szocialista brigád
tagot - tüntettek ki, illetve 
jutalmaztak meg a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 56. 
évfordulóján, 

Közülük a Túzrendészeti 
Erem arany fokozatát ketten, 
az MHSZ Kh'áló munkáért 
arany- vagy ezüstjelvényt ha
tan kapták, ezenkívül a mun-

,_kásórség országos és megyei 
parancsnoksága is dicsérő ok
levéllel Jutalmazott egy-egy 
igazgatósági dolgozót. 

A kitüntetéseket, Jutalmakat 
Szegedi Nándor vasútigazgató 
és Fábián Andor, az igazgató
ság pártbizottságának titkára 
ad-ta át. 

Dévényi Gyula 

Termelést tanácskozáson 
búcsúztatták Abony állomás 
dolgozói nyugdíjba vonuló 
munkatársukat, Szabó Béla 
fóellenőrt. A MA V szolgála
tában 34 évet el töltött vas
utas 1946 óta dolgozott az 
állomi,; közösségében, s a 
Kossuth szocialista brigád 
aranykoszorús és Kiváló dol
gozó jelvénnyel is ki tiln te tett 
ta1tja volt. A búcsú7.áskor ká
v�k71ettel és nyugággyal 
ajándékozták meg az eddig 
fáradhatatlannak ismert Sza
bó Bélát az ál.lomáslak. 

Rozsnl/(7.f László főfelilgye. 
lőve!, Keszthely állomás ÍÓ· 
nökével véletlenül hozott ösz
sze a sors, éPpen a takari
tónc)]c munJcáját ellenőrizte. 

- Tiszta ez az állomás! -
mondom. 

Elismeré...i 
a iakarítónők:nek 

- Ha ez a uélemén11e, na
g11on köszönjük az eli.sme
rést. Pedig, ha tudná, há
n>·an fordulnak meg itt na
ponta. Min<len eli,;,merés a 
takarítónőké, hogy ilyen ren
det tartanak a váróteremben., 
a mellékhelyiségekben és a 
peronon. Iga.z, háromszor is 
takarita.na.k naponta, mire 
befejezik, kezdhetik újra. 

- Nagy a forgalom? 
- Nyári idószakban, na-

ponta. 14-15 ezer ember for
dul meg az allomáscm. De 
il11enkor is megvan a napi 8 

ezer utas. Itt van a közelben 
Hévíz, az ország Jegforgalmo
sabb gyó�yfürdője, kórMz.. 
zal. SZOT-szanatóriumokkal, 
MA V-!(yóg)·ház.zal es számos 
más intézménnyel. NAAYon 
jó, h�>· a SZOT a s1.an:1tó
riumi váltásokat széthúz
ta. Most n tur"wv�I " a fő
városi gyárak, üzemek kezdé
sehez hasonlóan lépcsőzetes 
és ez a mi forgalmunkat is 
kiegyensúlyozottabbá teszi. 
Hogy mit jelent ez az utas
töm cigarettacsikkekben, 
szétdobált sztaniolpapírban é'! 
e�yéb szemétben, azt csak 

Gasztronómiai kiá l l ítás a Nyugati 
Utasel látó éttermében 

A KGST Közleked ,s.i Allandó Blzottsága a közelmúltban 
hatá..-ozatot hozott a vasúU háló- és étkezókocsik szo\gált.at.i
sa.inak egJ-s�t· e. Az Utasellátó, e határ=t szellem'ben 
cs a vállalat fennállásának 25. évfordulója alkalmából novem
ber 16-án Nemzetkoz:i Gasztronómiai Kiállítást Tendezett a 
, 'yugati pályaudvar Ut.aseluító Ettermé�n. A klA!l!tá•on rl ?.t 
,·ettek a szovjet, csehszlovák, • 'DK és lengyel háló- és étkezó
k i r-saságOlC, valamint a-,; Uta. cll.-itó é:SZOlgálatána!< sza
k e . !elszol�lói · cukrasza... 

A kll:állftá..<t Tóth László fő gaz,.�tu bct·ezetó szavai után 
Urbán Lajos, a MAV vezért i:gatója nyitotta me0• A n -::y-
zab, sú versennyel egyb;,kóWtt klallitós aL Utasellátó dolgo

zóinak s:.ke:-át hozta. A ,-Lakácsok é cukrászok versen)·ébe:n 
ug;-a:.:i„ az e· - hc! ·en , _gezte.'l:. a fel zolg lólc versen) bcn 
a másod,k helyet �zerezték m<,g. A e, patvcrse:iyt az Uta el
látó nyerte. 

Pii Lajos és Fehér Károly, a Nyugati í.tszolgálat két sza
kán;a elsö diJat kapott csodálatosan szép hidegtál késl.Ít

ményeikért 
Szöveg: Vlsl Ferenc 
Fotó: Laczkó Ildikó . 

Gya.ltori kép a f6nöki irodában: Rozsnya.l László állomásfőnök 
(köz.épen), Pet6 Ern6 pártutkf.r és JQ&s István szb-titkár tár-

saságában a napi feladatokról beszélget. 
derek takaritónóink tudják, - óvodai, bölcsődei gorr-
akik mindennap megkilzde- dok? 
nek vele. 

- Hogyan győzik az uta� 
sok kiszolgálását? 

- Állomásunk hat pénz
tárral rendelkezik. Eg11 nyá
ri hónapban 52 ezer jeg11et 
is kiadnak. Van mit csinál
ni napjainkban is. Szeren
csére régi kipróbált vasuta
solt doll(oznak Ke zthelyen. 
Azt Is elmon.cthatom, hogy a 
szombathelyi i"azga.tós:íg 
messzemenően segíLségilnkre 
van, munkán'kat eli."1"lleri és 
a jutaLmaz.áshoz anyagi ala
pot is teremt. 

A jó közérzet dtka 

Kiss lstván szb-titklir el
mondja: - a dolgozók min

den ügyes-bajos dolgát kol
lektívan tárgyaljuk me • a 
legkisebb probléma mellett 
em megyünk e! Ú"Y, hogy 

arra megnyul(tató elintézést 
ne találnánk. Ez a magyaráza
ta a dolgozók jó közérzeté
nek. a keszthelyi ,-asutasok 
ö zeszokottságána.k. 

A vasutat,ok lakásvL·zonrnl 
�em rosszak, lakásgondja Ún
kinek sincs. A kówlmúltban 
ép:t_ t a MAV hét új szol
"álaU lak: , egy dol ozó la
kárilg ·e mos ,·nn a váro 1 

taná�r.fil, elin!ézé· alatt, ó 
vidékröl költJz.ilc be K""''l
hc!yre. A dolgozó:, egyhar
ma:la ,-e_• m_;yi!!; kcizcll fa-
lubm 1 •�k. le"''>bbjen 
szép családi h Ul van. 

Egy napi fizeté 

óvoda-böluődére 

En'e a kérdésre Petó Emó 
párttitkár ad választ; 

- Mikor !elvetődött a vá
rosban egy óvoda-bölc.sóde 
kombinát építésének a gon
dolata, a t•asutasok javasol· 
ták, hog11 járuljanak hozzá az 
épttkezés/iez egy-eg11 napi f!
zetésükkel, így :.zerezzünk 
heJvet a dolgozók gyerme
keinek. Elindult a mozgalom, 
más vállalatok és üzemek 
is c.,;atlakoztak hozzá, egy
mlfüó forint gyúlt így ösz
sze. Húsz g11erekiínk van 
óvodd ban és tizenöt bölc-•ó
dében. 

Az üzemi étkeztetést az 
Utasellátó szolgáltatja. Az ebé
det hel)·ben is el lehet fo
gyasztani, de el Is lehet vin
ni. 

Hogy Keszthelv állomáson 
ren.cl, fegyelem és jó munka
helyi k<izérzet tapasztalható, 
arra magyarázatképpen talán 
azt is el kell mondani : a 
szert:ezet .•ég 100 százalékos. 
Az állomás zakszervezeti bi
zottságához tartozó h vízi 
gyó h , B<i on örök, Ba

latonederics � Vonyaret•a -
lie(111 vasutasaival együtt 180 
zakszervezetí tag és 130 nyug

díjas szerepel a szakszervezeti 
ta�ok n ·vsorában. 

Balt)gh JÓ:r.st'C 

Tiszta váróterem, 
ragyogó ablakok 

Várpalota vasútállomása 
nem fekszi · Idillikus, fe.st61 
komyezetben. A szelló is 
többnyire port és kormot hoz 
a bányák, üzemek !elöl. A 
felvételi épület sem új, s mi 
több: néhol a falon lehullni 
készül - vagy már le is 
hullott - a vakolat. 

Az umsnak azonban nem ez 
túnJ.k a szemébe, ' hanem azt 
veszi eloozör is észre, hogy a 
váróhelyi.ségek rendkívül tisz
ták, mindenütt ragyognak az 
ablakok, s a széntüzelésú 
öreg kályhák barátságos me
leget árasztanak. Sehol egy 
eldobott cigarettacsikk, el
használt Jegy vagy egyé-b sze
mét, papírdarabk:a. Kevés 
Ilyen állomás található az or
szágban. 

Kívánc:s.ian utánaJArtunk, 
hogy személy szerint kit le
het ezért a tisztaságért di
csémi. 

-;- Csepi Istránné vag11ok 
mutatkozik be néhány 

perccel később az állomá,; ta
karítónője, majd szerényen 
elhárítja az elismerő szava
kat: - Kérem, ez természe
tes, c.,ak a kötelességem tel
jesítem. A forgalmisták, a 
váltókezelők, kocsirendezők 
becsülettel végzik a maguk 
munkáját. az én dolgom ped[g 
a takarítás. Ki-ki azt végzi 
el rendesen, ami a feladata 
�n azért kal)Om a fizetése
met, hogy rend és tisztaság 
legyen . . .  

- Mióta dolgozik ebben a 
beosztásban? 

- 1;ppen not•ember elsején 
múlt tizenkilenc ét•e. hogy 
Várpalotán takarítónő va
g11ok. A nyugdijig még négy 
évem van. hátra . •  , 

- A fútés Is az ön fel
adata? 

- Nem. a kályhat a mál
hazó gondozza, de mc,1e'11/e;:
tilnk. hogy én is beseglthetek. 

- Hogy ne fagyos.kodjanak 
az utasok? 

- El ó.sorban azért. S az 
igazsághoz tartozik az l , ecy 
nő jobban tud a tüzelésnél 
és a hamu kiszedésénél vi
gyázni, mint a férfiak. Tet
szik látni, nálunk egy szem 
hamut sem találni a kályha 
elött . . .  

- S az utasok megbecsü
lik-e a gondos munkát? Nem 
szoktak szemetelni, csikkeket 
szé !szórni? 

- Azzal számolunk, hogy 
az utasok között mindenféle 
ember akad. Többségük m.1r 
megszokta, hogy a rendre vi
gyáLni kell, de olyanok Is 
nkadnak köztük, akiket nem 
árt figyelmeztetni. De t•égső 
soron kizárólag rajtunk, vas
utasokon múlik, hogy milyen 
a rend és a tisztaság eg11-
egy állomáson. Un például 
nálunk naponta csak egyszer, 
esetleg kétszer sóprógetnénk, 
takarítanánk, akkor olyan 
lenne a varóterem, a peron, 
az előcsarnok, mint 1«>k he
lyen . . •  

- Miért, Itt hlíny,;zor söp
rögetnek? 

- M!nden t·onat után. Most 
is arra t,árok, hogy elmen
jen a pesti és a szombathelyi 
gyors, Ha valaki i·életlenill 
eldob va'711 elhullat t·alami 
szemetet, azt könn11ü mind
járt összekapkodni, a tiszta
ságot megőrizni. Utána foly
tatom a munkát az irodák
ban . •  , 

Azt hiszem, a várpalotai 
C6epl Istvánnétól sokan ta• 
nulhatnának. 

(k.ovács) 

Megjegye••üh : 

A szabályok nem tiltják 
az emberséges tetteket 
Egy=ú és könnyű lenne az élet, ha a szabályok, ren<le� 

letek, paragrafusok alkotásáva.1 mindent egycsapásra elren
dez.hetn.énJ<. Az élet azonoon bonyolult, ezért hiába k�zft at ember jobbnál jobb rendeleteket, a dolgok „elrendezése 
sokszor megköveteli, hogy a paragrafusokat tiszte!ó e, alka!
mazó ember - érezzen., értékeljen, gondolkozzon isi Nem ve
letlen, hogy aki a „szabály az szabál11" elvet mindig mereven 
alkalmazza, gyekrabban kerül ös:szeütköresbe a társa_daloDl 
értékítéletével, mint az oki soha nem felejti el, hogv ő IS em
bernek született, s világosan látja : nem Zene� szabál11-:>kdt _ug� 
alkalma.zni, hogy a tettekért csakis a szabal11ok, utas,taso,. 
szövegezöire hárítsuk az egyéni felelősséget. 

A fenti gondolat még érthetőbbé válik . .amint közreadJu_!c 
Zemen János ellenőr, ferencvárosi vonatvezető srerke:;.z.tösé• 
günkhöz küldött alábbi levelét : 

Ne vegyék Tossz néven, amiért elkeseredésem miatt egy 
jele�téktelennek látszó üggyel foglalom le id�jtiket. l:J,i 
Martfú.n lakom, és Budapest-Ferencváros állomcí.son teljesite1' 
szolgálatot 1951 óta. A feles�em s:z:ű!é,;i szabadságon van, m!• 
vel még csak 14 hónapo,; a kisfiam. Jeleni� azonban a fele• 
séaam ezen túlmenően is beteg, máj- és epebántalmaldrnl fek
sziic odahaza. Raj\G,m kivill senki nincs, alti valamit tudna 
segíteni neki , . •  

Október 20-án reggel 18 órai szolgálattal i'liitottak le, de 
még taxit'<l-1 sem tudtam elérni a békéscsabai rmor.sot, amel!I 
7 óra 10 perckor indul a Keletiböl. Pontosan 7.:?6-ot mutatott 
az óro. am,kor a l.a.'<iból berohantam a c.9arnokba. Ott állt 
még a négy perc múlva induló 2502-es mos?Jkvru gyors. 

Megpróbáltam na�yon s?Jépen megkérni a vonat két jegy� 
v!zsgálóját, akik a Keleti pályaudvar létszámába tartoznak: 
,.Legyenek szívesek, vigyenek el S::olnoklg, a vonat i•égén leeó 
üres kalauzkocsiban • . • " Ridegen elutasítottak, s nem engedte]; 
felszállni. A szorjet hálókocsikalauz segftent akart rajtam -
ezúton is köszönöm nagyszerű emberségét -, de a MAV-jegiJ
vizsgálók nem adtak beleegyez�sü.ket, hog11 a szovjet i-asutas 
elt'igyen . , .  

Tulajdonképpen csaik ennyi, amit mondhatok. S talán még 
azt tehetném hozzá, hogy huszonhárom évi szolgálati időm 
. orán körülbelül egymillió kilométert rettem meg a gondjaim
ra bízott vonatokon, s tisztában vagyok azzal, hog11 mit tehet 
meg eg11 ua.mtas emberségből, úgy, hogy azzal ne sértse meg az 
utasítás szabályait, hanem inkább aláhúzza a szabályok he• 
lyességét. �n például jól tudom, hogy a vasút legfelső veretól 
- ha lett volna idő és lehetőség engedélyt kérni - paral!l.CSba 
adták volna a S7)emélyzetnek, hogy "\.igyenek el Szolnokig, s 

így jussak minél előbb haza, pici gyermekemhez és beteg re� 
le-aégemhez, akik mellől csupán kötelességem teljesítése szólf• 
tott el. 

Amint biztos vagyok ebben, ugyanúgy kétlem, hogv a k t 
jegyvizsgáló valaha is utazott zárféken Ferencvárostól Hegyes
halomig, dennesztó h.ideg éjszakákon, e.mint mi te<.<T-iik. Vagy 
ha mégis volt benne részük, akkor már rég elfelejtették. 
Al-árhOflll áll a dolog, nekem ann11ira rosszul esett a segitenl 
nem akarás ilyen dttl'1•a megn11ilatkozása, hog11 t•asúti pál11a
futásom alatt talán most csalódtam legjobban az emberekben. 
Szeretném ugyna.kkor, hogy másokat soha ne érjen hasoo1o 
csalódlís . . .  " 

A levél nyomán véleményt kéritünk a Keleti pályaudvn!' 
vez:ényletétől. s elmondhatjuk, hogy nem dí�rték a név su--
rin említett két jegyvizsgáló jelen esetben tanú.:ított ma�tar
tá.sát. Egyébként tapasztalt sok éves helytállásuk ismeretében 
c•a.k egye!llen „men 'i:örillményt" tételeztek fel Tőluk: - Attói 
f Plrtek, hogu a legkisebb .s?abálytalan.ság miatt elresrthetil.: 
JÓ pozíciójukat, t·agyis Ide hetnek a nemzetkö::i fordából . . •  

Ková<"s JóZ'll'f 

Író-olrnsó találkozó Kiskunhala on 
Zslgra11 Jtl!lanna írónc'.lvcl, a 

Szil' Mara házassága, a L.í.za
dó z.iv, a Sugár úti palota, a 
Tragikus keringő címú re;,,é
nyek szerzójé\·el találkozott 
not·ember 14-én Klskunhal.a.s 
ál\omás több szocialista bri
gádja. A jól sikerült író-olva
só találkozó létreho1..isát az ál
lomásiak Zrínyi Ilona szocia
lista brigádja kezdemimyezte, s 
ezáltal egyben kulturális prog-

ramot teremtettek minden brl• 
{:ádtagnak. 

A sikeres találkozó a .szak
szervezeti klubkonyvtárba� 
zajlott le. Zsigray Júllanna 
többek között elmondta, hogy 
szí,·e�en tett eleget a meghí
t·ásnak, s szemlátomást öröm
mel beszélt nz alkotá-; ,.mű
helytitkairól • a rnsutas brigád
tagok körében. 

Tóth Tibor 

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK 
BUD�P�STI IGAZGATÓSÁGÁNAK 
fELHIVASA ! 

Budapest és Pest megye területén 
a személy- és á ruszál l ítás zavarta lan, kulturált 
lebonyol ítása érdekében, 

azonnali belépéssel felveszünk: 
érettségizett, i l l�tve az á ltalános iskola 8 osztályát 
elvégzett, 1 8-40 év közötti férfiakat: 

kocsi rendezőnek, 
saru kezelőnek, 
váltó- és jelzőberendezést kezelőnek, 
vonatfékezőnek, 
vonatvezetőnek. 
Női dolgozókat 
forgalmi szolgálattevőnek, 
személypénztárosnak, 
jegyvizsgálónak. 

A. budapesti pályaudvarokon, elsősorban 
3udapest-Ferencváros és Rákosrendező 
ál lomáson kiemelt bérezést, 
korszerű munkásszállást biztosítunk. 
Várjuk a vasutas dolgozók hozzátartozóit, barátait, 
ismerőseit bármely budapesti, i l letve 
lakhelyéhez legközelebb eső állomáson. 
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KÖVETENDŐ PÉLDA Szerényen, csendesen, de 
Torna a tanítás szünetében rrn1tm eredményesen dolgozni . . .  A torna, a munkahelyi test

nevelés rendkívül hasznos és 
egészséges. A Miskolci Oktatá
si Főnökségen már tavaly óta 
tornáznak a tanulás szünetei
ben a hallgatók. Azóta nem
csak megszokták, de meg is 
szerették a frissítő mozgást, 
pedik voltak, akik kezdetben 
idegenkedtek tőle. 

Ez Utassy József, a CVSE kitüntetett elnökének hitvallása 

Ma ilS fájón Vetődik fel em
-lékezetében : a birkózósző
!lyegról a szülői féltés, az at
létikai pályától az orvosi inte-
1,an para.ncoolta le. így nem 
lett sportoló a ma 49 eszten
déiis Utassy Józsefből, a Ceg
lédi Vasutas SE eLnökéból, 
akit az OTSH elnökének ja
vaslatára a Magyar Népköz
társaság Minisztertanácsa az 
é.n'orduló alkalmával tünte
tett ki a Magyar Népköztársa
i;ági Sportérdemérem arany 
folwza.tával. 

A sportegyesületért, a sport 
tejlődéséért eddig végzett, si
kerekben gazdag negyedszáza
dos pályafutás elismerését 
jelenti ez a szép kitúntetés, 
amely osztatlan eli=rést 
váltott ki a CVSE házatáján, 
éppűgy, mint a vasutasok 
sportéletében, 

Tíz szakosztály 

ll:ppen 30 esztende;e annak, 
hogy vasutas lett Utassy Jó
zsef, aki évekig a ceglédi ál
lomáson a kereskedelmi szolgá
latban tevékenykedett. Ami
kor 1948. június l-én hazake
rült a tisztképzőről, mint a 
birkózószónyegek világának 
szerelmesét, felkérték a szak
osztály vezetésére. Ez volt a 
kezdet, az elindulása egy soha 
el nem múló szerelemnek . . •  

Két ízben került a Ceglédi 
Vasutas SE élére, először 
1950-ben, majd hatéves mun
ka után űjból csak a birkó
zóknál tevékenykedett. 1960 
óta ismét a sportegyesület el
ső embere. aki a sport kiváló 
dolgozójaként és a SZOT ki
tüntetettjeként most eljutott 
a Magyar Népköztársasági 
Sportérdemérem arany foko
zatáig is. 

Nálunk, Cegléden a 

� 
I 

a következő bajnoki évben 
ta1án a felikerülés lehetőségé
vel is számolhat. 

Jelenleg három olyan Ja
ték.os is helyet kap az együt
te!lben, aki megjárt.a az NB I 

� csapatait is : Oláh József, 
1, Cseh Sándor és Pintér Ist
• ván. Mellettük a jó helyzet
i felismeréssel rendelkező Ka
' bak József, Liptai János 

Utassy József 

pont ebben a szakosztály,ban 
elókeló helyet biztosít a ceg
lédiek számára, a nevelő egye
sületek sorában. 

- Mi a helyzet az NB II
es labdarúgásban ? 

- Három esztendeje na
gyon fontos sorsfordulóhoz 
érikeztünk - mondja az el
nök. - Nem sok választott 
el bennünket attól, hogy fel
kerüljül1lk a második vona:1-
ba, az NB I B-be. A hazai 
l :0-ás vereség a Jász berényi 
Lehel csapatától - sajnos -
szertefoszlatta álmainkat. 
Azóta is sokat emlékezünk az 
elszalasztott nagy lehetőség-
re . . .  

Idő és türelem 

Ezt a bajnoki évet kísérle
ti esztendőnek tekintik ; idót 
és türelmet szavaztak meg az 
új edzőnek, Nagy Jánosnak, 
hogy tehetséges, fiatalokból 
álló gárdát szervezzen, amely 

csatár, Zátonyi László, Kes
;ák János védók, a 19 éves 
Dobozi János és Varga Ist
ván az együttes legjobbjai. 
A középhátvéd poszton ki
tűnően szerepló Lenduai Tör
telről - egy falusi csapatból 
- került az NB II-be, s ki
tűnően megállja helyét. 

Nagy figyelem fordul Ceg
léden a CVSE ökölvívói felé 
is, akik közül Pákozdi László, 
aki a Zalka HSE-ben ver
senyzett, ma már a város szí
neit a válogatott keretben 
képviseli a nehézsúlyban : 
,,A szakvezetők számítanak 
f'á a montreáli olimpiára ké
szülő csapatban, - mondja 
az elnök - s sikerei bűv
körében egyre erőteljesebb a 
fiatalok érdeklődése e na
gyon kemény embert kiván6 
sportág iránt." 

A CVSE a hűsz kiemelt 
sportegyesület közé került, 
s mind a vasutas-szakszer
vezet, mind a bázisszerv, a 
MAV Budapesti Igazgatósága 
résreről megkap minden tá
mogatást. 

Szerényen, csendesen, de 
eredményesen dolgozni . . .  Ez 
a cél lebeg Utassy József és 
kollektívája előtt, amely -
mint mondta - ugyanúgy 
megérdemelte a sportolókkal 
együtt a kitüntetést, amelyet 
ó vehetett át a Népstadion 
press-lermében. 

Maros László 

A munkahelyi torna sikere 
nagyrészt Simon Mátyásné fel
ügyelőnek, a tanfolyam egyik 
tagozatvezelójének köszönhetú. 
ő egyébként Eördögh József 
testnevetó tanártól tanulta a 

�legl1h·ásos 
lövészverseny 

, A miskolci vontatási főnök
ség MHSZ lövészklubja no
vember 7-e tiszteletére meghí
vásos lövészversenyt rendezett 
a Csokonai utcai lőtéren. A 
versenyen Miskolc-Tiszai pá
lyaudvar, Szerencs állomás, a 
miskolci járműjavító, valamint 
a versenyt rendezö vontatási 
főnökség csapatai vettek részt. 

A verseny a vontatásiak si
kerével zárult, mind az egyé
ni, mind a csapatversenyt meg
nyerték. Egyéniben első Feke
te László, második Kókai Sán
dor, harmadik Szabó Gusztáv. 
A verseny szervezéséért, vala
mint lebonyolításáért Zalán 
Ferenc és Lassu László moz
donyvezetőket illeti d ir0éret. 

Sep;,i Gyula 

CVSE a város minőségi sport- ,------------------------------------------
egyesülete, amely nagyon 
népszerű - mondta. - Tíz 
szakosztálvunk van: asztali
tenisz, atiétilGa, birkózás, ké
zilabda (női), labdarúgás, 
ökölvívás, teke; torna, úszás 
és vízilabda. 

Elmondta, hogy a magy,ar 
sport jelenlegi élvonalában 
a CVSE asztalitenisz szakosz
tálya a legismertebb, hiszen 
jól állta meq a helyét az NB 
I-ben is. :&dekesség, hogy 
egy nagy szerelem járult hoz
zá a CVSE sikereihez, a fe
hér kaucsuklabda sportágában. 
Kolozsvárról hazatelepült dr. 
Réti Albert, az egykori ro
mán válogatott egyik legered
ményesebb játékosa, aki két 
éve Cegléden kötött házassá
got dr. Horváth Agnes or
vosnővel. Az ő játéka, edzői 
munkája, több kitűnő játé
kos - Lukács, G. Biró, Far
kas és a volt ifjúsági válo
gatott Bodrogi tehetsége 
járult hozzá ahhO'Z a szép si
kerhez. hogy a csapat meg
lkapas:z:kodott a sikerekben 
gazdag magyar aszta,litenisz 
sport élvonalában. 

A leglcedvel,ebb 
sportág 

� De hagyományaink is 
vannak, - teszi hozzá Utas
sy József -, hiszen Cegléd
ről indult el a sokszoros vá
logatott és Európa-bajnoksá
gokon is sikerrel szerepelt 
Lukácsné Máté Sári, akinek 
eredményei sok fiatalt von
zottak a szakosztályba. 

Még nagyobb hagyomá-
11.YOkra tekinthet vissza a 
sportköri elnök legkedvel
tebb sportága :  a birkózás_ 
Az NB !I-ben szerepló szak
osztályt annak idején az tet
te naggyá, hogy a válogatott 
versenyzők egész sorát adta. 
A CVSE színeiben szereoelt 
az 1950-es stockholmi világ
bajnok Gál József, aki most 
is a . egyesület vezetőségében 
tevékenykedik. Kívüle Rez
nák János, Soltész László, 
Kenéz Béla, Balla István és 
Fábri Tibor voltak a váloga
tott keret ceglédi tagjad. A 
azakosztályban ma Is jó és 
eredményes munka folyik 
Fábián, Kenéz és Balla ed
zők vezetésével. Most lett or
szágos serdülő bajnok Ko
oocs Béla, az Ifjúságiak so
rában Pálinkás Miklós és _J11;
t'ászik Béla a iövő nagy 1ge
retel. Az évről évre elért 40 

B RAV Ú R O S  GY ŐZELEM A TF ELLE 

NB I-be ju,tott a Dunakeszi VSE 
férji kézilabda csapata 

A közel ötvenéves jubileu
mához közeledő Dunakeszi 
VSE sportélete, a többi vas
utas egyesületéhez haso:ilóan 
sikerekben gazdag múltra te
kinthet vissza. 

A labdarúgók az NB II. 
északi csoportjában a közép
mezőnyben tanyáznak. Egy 
újinc csapattól ez 5'l:ép telje
sítmény. l':itűnően szerepeltek 
a kézilabdázók is. Az idei 
bajnoki évben, végig szoros 
küzdelemben biztosították az 
NB Z-be jutást. Ez egyébként, 
a Testnevelési Főiskola elleni, 
idegenben elért 13 :12 arányú 
győzelemmel vált lehetséges
sé. Jellemző, hogy a küz.delem 
az utolsó percig nyílt volt. A 
győztes gól a mérkőzés befe
jezése előtt 25 másodperccel 
esett. 

A sikert növeli, hogy ezen a 
döntő mérkőzésen kétszer is 
több gólos hazai vezetés után 
egyenlítettek a dunakesziek. 
Mi 6em természetesebb, mint 
az, hogy az örömmámorban 
űszó szurkolók. berohanva a 
pályára, vállukon vitték le a 
játékosokat. A mérkőzés után 
szinte talpalatnyi hely sem 
volt a csapat öltözőjében. 
Mindenki kezet akart szoríta
ni a győztesekkel. 

Ilyen sem volt még az egye
sület fennállása óta. hogy egy 
évben két sportáq, a labdarú
gó- és a kézilabda-szakosztály 

A Dunakeszi VSE NB I-be jutott férfi kézilabda-csapata. Alló 
sor balról jobbra: Gendur Pál edző, Zsiga Imre, Szabó István, 
Kalossa Károly, tdelman György, Czipó István, Márta István. 
Guggolnak: Merkl Aladár, Németh Zoltán, Pákozdi Imre, Ger-

gye Lajos, Gákovics Gábor, Szénási László. 

ben, idegenbe is, szép szám
mal elkísértek bennünket. s a 
hazai mérkőzéwken is lelkesí
tették a fiúkat - folytatta. -
S külön köszönjük az üzem 
vezetőinek a segítségét. 

A sikerben az edző mellett 
a csapat másik két lelkes ve
zetőjének, Bazsó Sándor 

(A szerző felvétele) 

sza.kosztályvezetónek és Vá
radi József intézőnek is nagy 
szerepe volt. 

A kézilabda-5,1;akosztály ve
zetőségét most a téli program 
lebonyolításának és időrendi 
szer-vezésének munkálatai fog
lalják le. 

Szőnyi Lajos 

leg;obbjai magasabb osztályba ,---------------------------
jutottak. Nagy az öröm tehát 
a DunaJreszi VSE kézilabdá
zóinak háza táján. 

- Három évet töltöttünk 
az NB Il-ben, további hármat 
az NB l B-ben. és most elér
tük, amiről egykor csak ál
modtunk - mondotta öröm
től sugárzó arccal Gendur Pál 
edző. akinek 1957 óta, 16 éves 
munkája érlelte most meg 
gyümölC6ét. - Egységes csa
patmul1lka tükröződik az ered
ményességben. Az ószi dél. 
kezdetén sérülések nehezítet
ték munkánkat, de végül is si
került a második helyet meg
szereznünk, ami az NB I-be 
jutást jelentette. 

- Köszönet a szurkolóknak, 
akik az egé6z bajnoki idé<ny-

Savanyú a szőlő - már akinek . . .  
Az MNK tizenhatos döntőjében a Ferencváro;i VSK 

A Ferencvárosi Vasutas SK 
labdarűgó csapata a Budapest 
II. osztályban szerepel, de a 
Magyar Népköztársasági Kupa 
küzdelmei során már négy 
NB Ili-as csapatot fektetett 
két vállra. Az Ikarus, az 
EVIQ, a Tűzoltó Dózsa és a 
Budapesti Vegyiművek legyő
zésével előkelő helyezést ví
vott ki magának., bekerült a 
legjobb 32 csapat közé. 

A legyőzött ellenfelek nemes 
és sportszerű magatartását 
példázza, hogy valamennyien 

gratuláltak a ferencvárosi já
tékosoknak. Kivétel csupán 
egy akadt: a Bp. Vegyiművek. 
Ennek csapata és közönsége 
az alacsonyabb osztályba tar
tozók tüntető lebecsülésével, 
öntelit viselkedésével is pró
bálta „megfélemlíteni" a fe
renevárosiakat, akik azonban 
mégis kiharcolták a győzel
met. 

Ilyenkor szokták azt monda
ni: .,Savanyú a szőlő . . .  " 

P. F. 

gyakorlatokat, amelyeket a 
haHgatókka.l végeztet. Közben 
mindig figyelembe veszi a 
résztvevők korát, testa1katát, 
egészségi állapotát, úgy, hogy 
az , aktív pihenés" valóban jót 
tesz' a padokban napi 8-9 órát 
ülő hallgatóknak. 

A „tornázók" is úgy nyilat
koztak :  a gyakorlatok elvégzé• 
se után szellemileg és fizikai
lag egyaránt felfrissülnek. Re
mélik, hogy példájukat még 
nagyon sok helyüflt; követLk or
szágszerte a vasú tná1 is. 

A szerkesztőség 
üzeni 

szacs Ferenc. Hatvan: Hoffmann 
Józ.sef, Veszprémvarsány; Uglyal 
Sándor, Mi::,kolc; Illés István. 
Gyöngyös; Halma! János, Pécs ; 
Bognár Károly. Tapolca ; Tóth 
Tibor, Kiskunhalas : s,trókay Jó
zs-ef. Abony : Drégelyi Ferencné. 
Ész.a.kJ JJ. ü. ; Boldiz.sár Gyula. 
Bekéscsa-ba ; Pac-z József. Curtic1 : 

leveleiket lapunk anyagához 
felhaszná.Jjuk. 

Juhász rstvánné, Budapest: le
velét Wetékes helyre tovibbltot
tuk. 

A Hivatalos Lapbót 
A Hivatalos Lapból a SU!kner

vezetl bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a követ.kező
ket : 

A 43. számból: 100 956 1973. Utasl
tás a költségvetési Intézmények 
dolgozói lakásépll.ésének támoga
tásáról. 

111 483,1973. A lakbér-hozzáJiru
lás 1974. január 1-én esedékeo; 
esökkentéséhez szilkséges kereset
számltás. 

111 5481973, ','�grehaJtásl utasltás 
a MA v Kollektív Szerződés 4. sz. 
mellékleteként közzétett. a lakás
éplt.és vállalati támogatásáról &zó-
16 szabályzathoz. 

A «. szl.mból : 112 584'1973. Egyes 
munkaügyJ rendelkezések klegé
szitése. 

A t5. szi\mból : ElőkészilO tanfo
lyam a Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskola felvételi ,1zs
gáira. 

LAKÁSCSERE 
- Elcseré�m mAsfél szoba, 

komfortos (40 négyzetméter) :;ze
kesfehérvAri tan.á�l fobérleti la
kásomat - Budapestre történt 
áthels,·ezésem miatt -, budapesti 
tanácsi vagy MA V szolgálati la
kásra. "erdekllldnl lehet : a 16-87 
üzemi telefonon, G.30-16 óra kö
zött, valamint 17-19 óra közöt..t a 
258-257 városi telefonon. 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok szakszervezetének 

tapla 
5z.erkeutt a szerkentO t>1zottsát 

FOszerkesztó: Gulyás János 
FeleJös uerkesztO: Visi Ferenr 

Szerkesl töség: 
1068 Bpest VI. Benczllr utca U 

Telefon várost : '!29-872 
llzeml: 111-71 

Kiadja és terJesztl: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

11164 BpeS1 VII. Rá l<óezl út &4 
Telefon: 224-319 

Fele!Os kiadó: Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Csekks'lám\aszámunk: 

MNB 21�11 859 
Szikra Lapnyomda 

b 

- EGYRE TÖBB FIATAL. 
Curtici magyar-román kö
zös határállomáson az utóbbi 
évben megkétszereződött a 
fiatal vasutasok létszáma. A 
KISZ-szervezet annak érde
kében, hogy elősegítse az új
felvételesek beilleszk�dését, a 
közelmúltban ismerkedési es
tet rendezett Lökösházán. A 
jól sikerült összejövetelt ha
marosan újabb ismerkedési 
est követi, s azon az ifjúsági 
törvény végrehajtásának ta
pasztalatait vitatják meg a 
fiatalok. 

- Tanácskoú.st t.artottak a 
szocialista brigádvezetők a 
békéscsabai vontatási [ónök
ségnél. A felajánlások telje
sítésének értékelésekor ki
emelkedőnek minősítették a 
Dózsa György szocialista bri
gád eredményeit. A Váli 
István vezette közösség tag
jai kiváló szakvonali munká
jukat igen sok társadalmi 
munkával tetéz;ték. aminek 
csupán töredékét képezj, hogy 
egy nyugdíjas lakásának 
rendbehozására 550 munka
órát fordítottak. 

Az Anakonda folk-rock 
nevű fővárosi együttes önálló 
koncertet rendezett a kiskun
halasi vasutas klubkönyvtár
ban. A magyar és amerikai 
népzenei motívumokra épült 
saját szerzeményű, három
és négyszólamú énekszámo
kat bemutató csellót. hat- és 
tizenkéthúros gitárt, he�edűt, 
furulyát, congadobokat és 
egyéb r!tmushangszereket 
használó együttes nagy si
kert aratott a fiatal vasuta
sok körében. 

ttnnepélyesen értékel
ték a szakszervezeti aktivis
ták évi munkájának eredmé
nyeit a budapesti területi bi
zottságon. Az igazgatóság kul
túrtermében megtartott ün
nepségen Rékasl István, a 
vasutas-szakszervezet buda
pesti terület\ blzottságának 
titkára ez alkalommal 210 jól 
dolgozó aktivistának adott át 
oklevelet, illetve pénz- é3 
tárgyjutaJ.mat. 

ltommunlsta szombat 
Záhonyban. November 24-én, 
szombaton különvonat vitte 
Debrecenből Záhonyba a vas
útig,azgatóság, a MÁV Ren
delőintézet és az oktatási fő
nökség 253 dolgozóját. hogy a 
záhonyi átral,ókörzet KISZ
fiataljaival együtt ré--szt ve
gyenek a Szovjetunióból ér• 
kezó küldemények átrakásá
ban. A társadalmi munkások 
összesen 93 széles nyomtávú 
kocsit raktak át, s a mun
káért járó bért, részben a 
debreceni sportcsarnok épí
tésére, másrészt a KISZ-szer
vezet céljaira ajánlották fel, 

Utazós elött és utazós után 

ÉDESSÉGET, 
AJÁNDÉKOT, 

TRAFIKÁRUT 
nagy választékban vásárolhat az 

�UTA S E LLATO;,' 
pályaudvari pavilonjaiban. 

, 
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Zalakaroson le/avatták 
a 80 ágyas vasutas 

gyógyházat 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XVIL 8VFOLYAM, Z4. SZAM ARA: 70 FILL:e& 1973. DECEMBER 17. 

N AP I R E N D E N  

a szakszervezeti bizottságok 

balesetvizsgálati te�ékenysége 
December 7-én ülést tartott a szakszervezet elnöksége 

A szakszervezet elnöksége 
december 7-i ülésének napi• 
rendjén négy jelentós téma 
szerepelt. Elsőként a Közle
kedéstudomán11i Egyesület és 
a Vasutasok Szakszervezete 
közötti együttműködési meg
állapodás tervezete került vi• 
tára. 

A téma aktualitását alátá
masztja, hogy a szakszervezet 
kezdettől fogva nagy jelentó
sé�et tulajdonít a vasutas 
műszaki és gazdasági értelmi• 
ség munkájának. A tudomá• 
nyos-technikai forradalom ha
tására szerepük, jelentóségük, 
létszámuk egyre növekszik. A 

m tl&zaki-gazdasági dolgozók 
fonta, 1zerepet töltenek be a 
szállítási feladatok tervezésé• 
ben és azervezésében, a műsza• 
ki-szervezési intézkedések, a 
korszerű technológiák kidolgo
zásában, a korszerű technika 
hatékony múködtetésében. 

Fentieket szem előtt tartva 
döntött úgy a két szervezet 
vezetl!sége. hogy a jövőben 
lobban öanehangolja tevé
kenységét, kidolgozandó prog
ram alapján szorosan együtt
működik. Mindkét testülPt 
,-endszeresen vizsgálja, ho1711an 
tudj11 aZ e(71/Üttmúködést fo• 
J11amatosabbá tenni, és ezzel 
Is segíteni a vasúton a népgaz
dasllgl. Illetve tudománypoli
tikai célkitűzések megvalósítá
sát. 

Szorosabb együttmúltödést 
biztosítanak : 

- 11 vasúton dolgozó mllsz11-
kt és gazdaaág! értelmiségiek 
aktivitásának széles körú ki• 
bontakoztatásában; 

- a 1:asút múnaki haladá
lát meghatározó fejlesztési 
tervek, intézkedések társadal• 
ml bírálatában; 

- 4Z h-telmlséql dolgozók 
munkájának hatékon11abbá té
telében. 

A tárgyalás során lefektet• 
ték az együttműködés fóbb 
elveit. tartalmát, szervezeti 
formáját. A határozat szerint 
kidolgozzák a közös progra
mot. Intézkednek arra vonat
kozóan, hogy a szakszervezeti 
alap- és középszervek a meg
dllapodás 11lapjtln szfikség su
rint kössenPk hasonló megál
lapodást a KTE helyi szervei
vel, 

Napirendre került a s1.ak-
11zervezeti bizottságok balesct
vlzsgólali munkájáról s�óló 
jelentés . .  Az anyag tárgyalá
&ának szüksé�ességét az indo
kolta, hogy a szakszervezeti 
bizottságok balesetvizs,::álatl 
te,·ékenysége, a balesetek ala
kulásának javuló tendenciá ia 
ellenére sem éri el a kívánt 
színvonalat. 

Az üzemi balesetek bejelen• 
tése, nyilvántartása, kivizsgá
lása, az előidéző okok feltárá
sa és megszüntetése, a közre• 
h'ltók személyének ml'gállapl
tása. felelósségrevonása el
sődlegesen a gazdasági szervek 
jog,zal)áJvokban meghatáro
zrtt kötelessége. De ebben a 
kOlönböző szintű szakszerve
zeti szerveknek Is vannak sa• 
játos feladataik (ellenőrzés, 
flzemlség elblrálásával kap
csolatos vitás fi'1tlek Intézése, 
intézkedések kezdemén11ezé1e 
stb.J 

A központi szervek határo• 
zatal alapján ez a {evékeny-
11ég kétségkívül egyre ered
ményesebb. Ennek ellenére 
■zólni kell azokról a fogyaté• 

ko ságokról, amelyek gátjai alapozottabb testületi dönté• 
a jobb munkának. sek kialakitásához igényeljék 

Az , alapszervezetPk vezető jobban a bizalmiak és szak
testületei elé kerülö beszámo- szervezeti csoportok vélemé
ló ;elentések legtöbbször csak nyét, javaslatát. 

A MA V-dolgo:i:ók úJ gyógyháza Zalakaroaoa 

!1a��
l

l��e,1: �:��ná:.
zám

�!��! sá;k� �i�r;�r::�g�:i
tt

; N��iti��om=: 
szó esil( a balesetvizsgáló bl- munkamegosztásnak és a sza-
zottság munkájának értékelé- bályozásnak megfelelően erö- egy ma még alJ,g i,;mert helyen, 

séró!. sítsék a blzalmi11kat jog- és Zalakc,r.on pár évvel ezelótt, 

A baleseteket nem elemzik határk/jrük gyakorlásában, ez• 2000 méter mélységből feltöró 
i Ö 1 . "k t k" •-'l .. k l 93 C fokos hómérsék.letű, ás-

kellő alapossággal. Nem tár- zel s n ,·e Je e m..., yu ·e 
BI t 'tsák h bl l l k ván)·i anyn,gokban gazdag hó-

gyaljdk kellő s.:lgorral a bal- z O 1 ' ogy 8 za m a 
forrást találtak. A h6forrást 

esetek újbóli előfordulásának k6zvetlenül képviselhessék a 
megakadályozását célzó illtéz- csoportjukhoz tartozó dolgo- gondC\S elemzés után, hivatalo-

kcdé�ek hatékonyságat. Ez is zók érdek'eit. sa.n gyógyvízzé nyilvánították. 
kozrejátszik abban, hogy - A két szolgálati ág nagy- A köz:;égben ezután szálloda 

gyakran csak a sérUlt maga- mérvű széttagoltsága szilkl;é- és több nyitott medence épült, 

tartásának tudják be a bal- gessé te�zl, hogy azok az alap- amelyet strandolás és gyógyu
e etet, megelózó Jnlézkedés- szervezetek, amelyek eddig lás cé]Jából vettek .Igénybe el· 

ként pedig _ a tárgyi felté• nem éltek a patronálás lehe- sósoro.-m a ikörny "iken lakók. 

telek biztosítása helyett tőségeivel, körillteklntően vá- A Zala megyei Tanács a 
megelégszenek a séri.lU újbóli lasszák ki az arra alkalmas gyógyvíz melletti terilletekct 
oktatásával. aktivistákat. s készltsék fel felparcellázta és s.zállodával 

A jelentés leszögez! :  4 szak- őket a bizalmiak scgfte�ére. együtt eladásra felkínálta. A 

mintegy 3000 � te- A vasutas biztositottalt nagy 
rület, amelynek pa,rlcoeí'tása tábora örömmel veszi tudo• 
folyamatosan t.ört�k. másul, hogy már m06t és a 

Az új, 80 ágyas, korszerú jövőben, a hévízi gyógyház 
létesitmény'ben. a vasútegé! z- átépítési munkáinak befejezé
ségügyi szolgálat évenként kö- se után, nagyobb lélszámben, 
zel ezer mozgásszervi bánlal· rövidebb várakozás után utal
mak, n6gyógyi1szati, neurotikus ják be a rászoruló betegeket. 
megbeteg,eciések gyógyítását, A zalakarosi UJ vasutas valamint egyé-b betegségek gyógyházat - a MAV hatodik ut.ókerel.ését biztosíthatja a gyógyházát - november 27-én rászoruló betegeknek. Ezzel, 
figyelembe véve az eddigi a �a _m�ei tanács, a nagy-
MÁV gyógyházak befogadó- kanizsai J�ás, Zalak�os köz• 

�gét - Harkánv 120, ség vezetomek _J�étében -

Hét'ÍZ 56 f6 - 50 ,zázalékkal , Sza.bó Antal fotitkár adta ál 
több különféle betegségben dT". 7'4ri Andrá.s igazgató fő
szeni,edó giiów(tciaa vcfük le- orvosnak, a MA V egésmég,-
het6oé. ügyi igazgatóság vezetőjének. 

,zcri·ezcti bizottságoknak arra - A szakszervezeti -és mű- Vasutasok Smkaurr,ezete a 
kell törekedniök, hol71/ a tdr• helyblzotlságok a kapcsolatok mewei tanacs ajánlatára 4 •--------------------------

aadalml munkavédelmi fel- erősít e, 8 szervezeti élet biz- t-asut4.., biztosította/s ;obb BRIGÁDOK AZ ÜZEMERT 
íi111telók a balesetet kln:etö tosltása érdekében nyújtsanak egészségügyi ellátás4 érdeké
ösv:efoola!ók kéi::lté e alkaJ- a: eddiginél hatékon11abb •e• ben, a már ft!épltett Q fel• 
m a! t;-ndlló vélem yt alll• oltség,t o bizalmi e.•Of)Ol't rle• uerelt r...dllodát q-.r'>ln,hftz dl• 
kltsanak ki, ne csak alálró- kezletek el6ké1zlt séhez 11 jdro, o fél ,zázalé!-os önkén-

, 

Utépílés Gyöngyösön,• 
társadalmi munkában ként &zerepeljenek. A jelen• Tendv:ere, megtartá áho.:. tes Támogatási Alap és a MAV 

tés ké. zitésénél a kiinduló- - A bizalmi tanfolyamok Vezériga.zgató.!ág egvüttes ösz
pont az ok és az okozat üsz• propagandistált - a közpon• szefogástiva.1 megi,á3árolta. A 
sze!üggésének feltárása l&- tii!!" biztosított tematika mel- gyógyház háromszintes, a szo-
gyen. lett - a helyi jellegű kérdé- bált kétágyasak. Minden szin- Gyöngyösön, a MAV ki• sftl termelési feladatait, el� 

Ezután került sor az épfté• sck megvitató.ára is készít- ten van társalgó, :kö7.ÖB étte- tér&?yártó üzemben 13 éves segítve ezzel is a vasútüzem 
sl, a pályafenntartdsi, a td1'- sék fel, ahhoz adjnnnk érv- rern, orvosi rendelő, klubhe- múltja van a szocialista bri• egészének munkáját. Ez 
közlö- és biztosltóbet'endezést anyagokat. ly:lsóg. 1075-ben a gyógyház- gádmozgalomnak. 1959-ben azonban tennészetes, ezért 
szolgálat területén dolgozó bl- - A szakszervezeti és mll- hoz tartozó fedett medence Is alakult az első brigád, s hat inkább arról a nagyarányil 
zalmíak tevékenységének ir- helyblzottságok fokozottabban megépül, amely'hez a gyógy- évvel később már 12 brigád társa.dal.mi munkaakcióról ej
tékelésére. Az eredm�nyck �$ gondoskodjanak a bizalmiak házból zárt folyosó vezet. lgy 205 tagja versenyzett a hár• tünk most néhány szót, ame
hiányosságok osszevetése után anyagi és erkólcsl • megbecsü- a gyóg_vvfz jótékony hatását mas jelszó valóraváltásáért. lyet az üzem szocialista bri. 
az eln kség az alábbi határo- léséról. fedett helyen télen .Is ig...--nybe Jelenleg 46 brigádban 548 gádja.l indítottak, és amely. 
zatot hozta: Az ülésen a Budapesti va- vehetik majd a beutaltak. dolgozó kü.::d a felajánlások nek a jutalmazására ez i1' 

- A központi vezetőség osz- sutas Sport Club elnöksége Am.{g !IZOnban a fedett meden- teljesitéséert. márciusában az üzemvezetés, 
tályai helyszíni, seg!tö ellen- beszámolt a klubnál folyó er- ce elkészül, a téli idószakban A szocialista brigádmozga. illetve a szakszervezeti bf• 
őrzéssel fokozzál{ az elnökség• köles!, politikai, szakmai ne• gyógvfilrdókezelést nem igény- lomnak kiemelkedő szerepe :zottság által kitúzött 15 OOO 
nek a bizalmiak tevékenysé- velómunkáról. E1TÖI lapunk ló betegeket utalnak be-. A za- van abban, hogy a kitérő- forint jutalmat utólag Z5 OOO 
gére vonatkozó határozata más helyén számolunk be. lakarosi gyógy'házhoz tartozik gyártó üzem évről évre telje- fortntra emelték fel. 
végrehajtásának szervezését. Tudni kell ezzel ka� 

- A gazdasági szervezet ----------------------------------------· latban, hogy az üzem több 
v:\ltozásakor és a soron kö • SZ,ÍLLÍT.ÍSl RE'KORD A VASÜTO.Y: 

pootján tárolják a gyártál 
vetkező v lasztásoknál nyújt- Lt. során felhasznált anyagokat, 
sanak segítséget a területi bl- a belső szállítási útvonalak 
zottságok útján az alapszer- azonban eddig hiányoztak. 
vezeteknek, hogy azok a sajá-

Az , t• h , •áh 
Amint beálltak 4Z esó, idők, 

tosságoknak legmegfelelóbb ev IZenegy onapJ an a targoncák elakadtak, 116& 
szervezeti keretekkel blztoslt- még jó Idő esetén Is nehéz• 
sck a szakszervezeti csopor- kes volt a közlekedés. 
tok rendszeres, tartalma, 1 12 nn•llio' 171 ezer tonna áru A brigádok: társad� 
szervezeti életét. munkája révén lassan mind• 

- A bizalmiak oktatásának ez a múlté lesz. Má,- elki-
elókészítéséhez, lebonyolltá- A november második felé- setten közlekedett I személy- 11 hóna.p alafl 112 millió szült, mlnte1111 126 métemuf 
r.ához, a propagandisták te!- ben hi�gre fon:lult Időjárás szállító vono.tra jutó késési iclö 171 ezer tonna árut ml· útszakasz, • ehhez csatlakoz. 
készítéséhez nyújtsanak mód- ellenére Is derekasan dolgoz- 31,5 perc, ami a bizlsnál 26.5. oo még e1111 73 métemyt utal 
szerbeni segítséget. A központ tak a vasutasok, A MA V Ve- az októberi eredménynél 24 lított a MAV, 18 épltenek a brigádok. Ezen. 
szervezésében lebonyolítandó zérlgazgatóstgán elkészOlt elő- százalékkal rosszabb. Ha december második felé- kívill salakkal töltik fel u 
tanfolyamok tematikájában zetes elcm7.és szerint a sze- ben a t-.él nem bénítja meg a úgynevezett geo-Jemezet 
biztosítsák a bizalmi munka m&lyszállító vonatokat 30 mii- A hidegre fordult idó az gyártásához szolgáló azál• 
javítását szolgáló el6 dásokat. lió 450 ezer utas �·ette lgenybe. áruszállít:ísm\l ke...-ésbé érez- vasúti közlekedést, egészen anyagok raltodóterit fs. Ez 
konzultációkat és gyakorlati Ezzel a MAV az utasfoben ki- tette a hatását. Zahonyban é5 biztos, hoW 122 millió tonna utóbbi munka elvégzélére kü
foglalkozásokat. r I tt '! -�llítá i • a nagy rendez6pal •audvaro- áru ellzdllltásá„al záTjuk -• lön 10 OOO forln• jutalmat t" 

- A területi bi7.ottságok a 
e eze szeme y�,.... s ,er- kon előfordultak kisebb-na- e·vet. Ez 4 m1·111�ó tonna··-' h-a- z�tt kd az ozem• lg�-atója. ... 

á 
vét 100,5 s7.ázalékra teljesitet- gyobb wkkenók, de ezek alap- v.u .._ 

soron következő v lnsztások• le. Az utas!•Jlométer terv vár-
6 bef 1 · lták !adja meg az eddig! rekoroot. Dlés ldv'8 nál segítsék a bizalmiak es hatóan 104,8 ,a menetdíj bevé- vet en nem O yaso 3 

bizalmihelyettesek körültekin- teli terv pedig 104,5 százalék szállftásl teljesítmények ala- 1
--------------------------

tó kiválasztását. körül alakul. kulását. Ml sem bizonyítja 
ezt jobban, mint az, hogy - Az alapszervezetekt61 kO- Az év eddig eltelt ld&;zaká- a MAV novemberben 11 veteljek meg az alapszabaly ban, vagyis mlllló 87l ezer &onna irat szerinti tevékenységet, a blzaJ. januártól november végélc 87.álli&oU. miak irányítását, segítését 11- a MA v llsszesen 33% mll• lelően. A bázishoz képest az elszállí• 

lló 303 ezer utast l!Zillf• tott árutonna 3,2 százalé�al - Azokon a helyeken, ahol tott. emelkedett. Az árutonnakilo-a szakszervezeti bizottságok á ál nem tudják biztosítani a bl- E� a tervezettnél ugyan keve- méter pedig a b zlsn 4.1, a 
zalmiak rendszeres, szervezett sebb, de ennek ellen · re az tervezettnél 6,3 százalékkal 
oktatását, a terllletl blzoitsll- utaskilométer tervet 100,8, a jobb. 
'10k gondoskodjanak a szemé- menetdíjbevételi tervet pedig Kedvez6en alakult a novem-
lyl, tár,.,•I feltételekr6l. 101 .3 százalékra teljesítettük. beri fuvardíjbevétel Is. A ter-.,,, A menetdíjbevétel 1.3 százalé- f lT f d "j é 1 b - A helyszíni segit<'I, el- kos túltel;esltése 30,6 millió ven e u I uvar I bev te a -
lenőrzó munka során az etl- terven felil.li be,,ételnek felel 

szolút értéke mintegy 46 millió 
digleknél rendszeresebben vt-- meg. forint. 
gycnek részt a bizalmiak er- Ha a személyszállítás mlnő- Mint már korábban Is jelez-
tekezletén. ségét vizsgáljuk, már koránt- tük, az áruszáilftásban eddig 

Az alapszervezetek a sem Ilyen jó a helyzet. Sajn05, még nem tapasztalt rekord 
szakszervezeti demokrácia a menetrendszerűség az egész teljes!tmény várható. Ezt mu-
erósítése érdekében a meg- hálózaton romlott. Az egy ké• tatja, h<>iY 

· Számítástechnikai kiállítás Szolnokon 
Tfznal)OII azámftastechn.ikal 

kiállítás nyílt december 10-én 
a szolnoki Galériában. Tlzen• 
nyolc számítógépeket gyártó 
és felhasználó vállalat, Intéz
mény blz.onyftja, hogy a szá. 
mítástechnika mind nagyobb 
tért hóclft korunkban. 

A „Baráhmk o 1zámítógl!p" 
című kiállításon helyet kaptak 
a MA V Budapesti Igazgatóság 
kibernetikai berendezéseinek 
képel, modelljei is. A vasüt 
szakemberei a többi között be
mutatják a haza:! viszonylat• 
ban egyedülálló - a szolnoki 
rendezópályaudvaron il7.emeló 

- SELEX berendezést. Aa 
éroeklódők megtekinthetl,k to
vábbá a majd ugyancsa,k S:r.ol· 
nokon üzemelő, rende7.6pálya. 
udvari számítógépes Irányító
rendszer szervewberendefáé.. 
nek modelljét Is. 
. A ldáJlitás keretén beiQl 
14-én ikerill t sor az igB7.p.tó• 
ság szakmai napjára, amelyen 
Tóth Jáno., va:sútlPZ11Btó, So
l'IIOf11/Í lmT"e osztályvezet6..he
lyettes .és Földi Iatvdn rend• 
&zerSZervem tartottak e1ióadút 
a vasútnál alkalmazand6 aá• 
mít�pek fei.ha:sználásárc5i. 
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.... Többek leszünk„ mint amik vagyunk . . .  " VONA TON 

LÁTOGATÁS A LANDLER MÚVELÓDÉSI HÁZ ESTI ISKOLÁIBAN 
Acéhíton - micsoda i·ágta 
na.ppalokba. ·és éjszakákba! 

Több rnlll}t egy évti2leden át 
a Nemzeti Színház színésze 
volt. Három éve a Landler 
Művelődési Ház Igazgatója 
Sándor Géza., aki nem kis 
büszkeséggel adhat számot ar
ról, hogy két évvel ezelőtt a 
kultúrházban megkezdódöttt a 
dolgozók általános iskolai és 
gimnáziumi esti iskolája. Ez a 
fordulat régebbi, nagyon fon
tos hagyományok újraéleszté
sét. jelenti, szinkronban a kor
mány határozatával és a mú
,·elődésügyi rÍ'l.ln!szter utasítá
sával Ma má1' mindenki tud
ja., hogy a.z álta.lános miivelt
ség ma.ga.sa.bb szintre való 
emelése egyben a szakmai 
múveltséa fejlesztéséneJ;, is 
a.lapja. 

FIOlltáltörés 

Helyileg a IV. kerü:lethez 
tartozik, de közigazgatásiJ.ag a 
XV. kerület legnagyobb üzeme 
a Landler Jenő , Jánnújavító, 
amelynek művelődési otthona 
nagyon kellemes és otthonos 
körülményeket biztosít a dol
gozók tanulása számára: 

- Kezdjük azzal, hogy a mi 
üzemünk 2000 dolgozója közü.1 
mintegy 700-an nem végezték 
el az általános iskolát. Közü
lük 250 főre már nem is szá
míthatunk, hiszen koruk már 
meghala.dja az 50 évet. Ez a 
generáció már nagyon nehezen 
ültethető az iskolapadokba. 
Kétségtelen : nem volt könn.yú 
egyébként is „frontáttörést'' 
'Dégrehajtani, hiszen a nehéz 
fizikai vagy szelllemi munkával 
eltöltött nap után az esti is
kola idősebb korúak számára 
nem kis áldozatvállalás. 

Sándor Géza elmondta, hogy 
az általános iskola és a gim
názium megszervezése nem si
kerülhetett volna az üzem 
smkszervezeti bizottlságának 
segítsége nélkül. A szakszerve
zeti bizottság nagy odaadással 
;járt el a gazdasági vezetőknél, 

- s például az általános iskola 
- életrehívását azzal segítette, 

hogy anyagi előnyt !s biztósí-
- tot!t a tanulásban részt vevők 
• számára: 

A dolgowk gimnáziumának el16oszUlyoaai (Gyergyói .Jánoa felvNle.) 

kór7..6, vinágafllaszok, kémia! és 
biológiai kísérletezések.re al
kalmas felszerelések könnyítik 
a 1lainárok dolgát. 

- Nagyon iól érzem ma.gam 
a hallgatók között, hálásak, 
hogy tanítjuk őket, szívesen 
jönnek, szorgalmasak, az órá
kon figyelnek, pedig nehéz 
munkanap után ülnek a pa
dokba - mondja Horváth 
Györgyné, a XV. l<;erületi Pat
tantyús utcai álta1ános iskOila 
igazgatója, alti két éve tanít az 
ero általános iskolában. Az 
órákon van számonkérés, el
lenőrizzük a házi feladatokat. 

Szeretek idejárni 
mondta e111."Ól az iskolatípusról 
a 40 esztendős Makai István, 
a VII. o. Cserejavító műhely 
hegesztóje. - Nem buzélt rá 
senki, hog11 iratkozzam be, s 
nem bántam meg. A tanárok
ban megértést tapaszta1ok, 
tudják, mit lehet elvárni egy 
fizikai munkában elfáradt 
embertől. Ahhoz, hogy -vafióban 
többek �nk mint· •atnik 
vagy�mk. mega�nak "minden 
elképzelhE'tó segítséget. 

A 33 esztendős Kákos ln
ván kőműves, a jármújavító 
IX. karbantartó osi;tá.lyán.: 
,.Nehezen szánta.m rá magam, 
de végül mégis csak kötélnek 
álltam - mondta. - Hajnali 
4 órakor kelek, Erdőker:ltesről 
járok munkahelyemre, s he
tenként két alka'lomma!l még 
este is van elfog.laltság. Most 
már minden áldozatot rnegho
zok, hogy elvégezzem a nyolc 
osztályt." 

Az ötödik nekifutás 

A gimnázium tanulóival is 
beszélgettünk. A hallgatók 
ebben az iskolában anyagi ál
dozatot is válla,lnak: a tan
díj 600 forint egy évre, s meg 
kiEill vásárolmi a kön)'V'ekElt is. 
Másodéves hallgató Arvay 
Anikó, 25 esztendős, a művelő
dési ház adminisztrátora : ,,Na
g11on jó légkörben folynak az 
órá.k - mondta kérdésünkre
a, taf&árok kitúnóen adják le 
az �yagol, A 'tempó e!éggé 
gyors, sokat ltell otthon tanul-

ni, • lllégyéveg gyermekem 
mellett ez nem könnyú fel
adat. A történelmet szeretem 
a !l.egjobban, s ha leérettségiz
tem, nevellez6 tagozaton a 
könyvtárosságot s:r,eretném ki
tanulni." 

A TIT tanárainak a vezeté
sével fdlyó esti gimnázium 
hallgatója Istvánfi G11tLláné, 
aki a Landler könyvelési osz
tályán tevékenykedik: 

- Huszonhárom éve dolgo
zom a jármiijavitóban, azért 
határoztam el, hpgy tanulok, 
mert régebben két kis gyerme
kem miatt erre nem nyilt le
hetőségem, most már ők 16, 
illetve 20 évesek - mondja. -
Könyvelési tan!cllyamot vé
gezáem ugyan, de ez a mai 
éil�tben önmagában nem elég. 
Osztályunkban jó a hangu:l,at, 
sok a fiatal 

Amikor távoz6ban vissza
néztem az épulet első emeleti 
ablakaira, a kéndioxidos, szür
kés, egészségte!en levegő mö
gött nt1!0"on tenyesek vol.tak 
az blakok 

· · • Maros László 

Minden célunk holnapba-vívó. 
A tegnap csak 1ntésnyi idő. 

Acéluta.k, - élet-vcma.tok: 
áwm-terhii, végtelen -napok. 

S utunk mellett fölzúgna.k a fák, 
mint reggel az ébredő i:Uóg. 

Fazekaa L&Jc,11 

Jóbarátok 
Szíla.sligetnél fölszáll minden T'egge? 
egy komoly, nagy legén11 egy kis(TlleTekkel. 

Pött/lm Dávid kiséri Góliátot. 
Furcsa, de elt'álhata.tla.n barátok. 

A ki.möi·ésú kama.,z beszél folvton, 
izeg-mozog, nevet. Az rá néz morgón, 

elmosolyodik végül s tovább ha.llga.t. 
Azért látszik, nagyon jól s vígan vannak. 

A na.gy legény bal kezén f/1/ŰTÚ fén11li'lc. 
1 örpe társa gyermekes fecsegésit 

hallgatja mégis, mintha érdekelné, 
s mert az játszani óhajt, leül mellé. 

Csak papír, toll kell s kezdődhet a. móka. 
E fejtörosdit ;átsz4k ta.i-a.ly óta. 

Ha megn6si!l a legény s nő kíséri, 
barátságuk is más !esz, nem a régi. 

Kis pajtása majd bú-Stllhat magában. 
Vagy körülöttük tiblábol vidáman, 

mint kiscsikó a. nagyok könll? - Játszik. 
S abba se hagyják a. végállomásig. 

Be1edüs Lász16 

A FA VÉD Vállalatnál 
anyagilag is ösztönzik a tanuló munkásokat 

püspökladánytak köziU végzíl= 
az általános iskolát, ebben G 
tanévbe1t. 

- Az általános iskolások a ,---------------------------------------

A Faanyagvédelmi és Fate
l!tő Válla.la.t vezetői párt- és 
•kwmáayhatáiro;r.atok nyomán 
indították el az.t a folyamatot, 
amelynek során - a technikai 
és műszaki követelményekhez 
igazodva - mindjobban elő
térbe került a fizikai dolgozók 
szakmai és általános'műveltsé
gi szirutjének emelése. 

Az 197Z-73-as oktatasi l!v• 
ben 18 fizikai dolgozó végezte 
el a vá.llalatnál szervezett 
számviteli gépkezelő tanfolya
mot, ezenkfvill húszan szerez
tek hasonló tanfolyamon gáz• 
palack:kezelői ismeretekEll:. A:I 
tíj tanévben már 87 munleú 
tanul különböző szaktanfolya
mon a 37 a.lkalmazotti állomá• 
,iyú dolgozóval együtt. Közü
lük - az idei oktatási terv 
szerint - tizennégy munkás 
és ugyanannyi munkásnő vé
gez faipari művezetői tanfo
lyamot, és ugyancsak 14 nő é• 
14 férfi részére szervezett a. vál
lala.t faipari gépkezelői tanfo• 
tyamot, Faipari szerszámélezó 
tanfolyamra tíz dolgozót küld 
a vállalat, ezenkívül a szárltó
é.; telítőgép-kezelől tanfolya
mon is ,14 dolgozót képez to
vább. Négy fizikai dolgozót -
megyei pártbizot"..sági határo
zat alapján - munkahelyi ve
zetőképző tanfolyamra irányí
tottak a vá11ralat vezetői, egy 
munkás pedig felsőfokú mun
kavédelmi tanfolyamot végez. 

sikeres vizsga. után - folytatta 
- 200 forint jutalmat kapnak, 
3 ehhez Jár az egyébként is 
biztosított háromnapos tanul
mányi szabadság. A két tanul
mányi évet tekintve ezek az 
előnyök megkétszereződnek. 
örömmel regisztrálhattuk, 
hogy az 1972/73-a.s évben a ta

mdmányi átlag 3,7 volt, senki 
sem bukott meg, pedig a Cza
bán Samu téri általános iskola. 
tanári karából alakult vizsga
bizottság ala.posan számon 
kérte a tanuitakat. 

Az esti iskolák tanulóinak 
!!'Zervezésében Simon László 
szb-titkár és Judovits Lajos, 
kultúrfellelős ad nagy segítsé
get, egyénileg is elbeszélget
nek azokkal ,a dolgozókkal, 
akikre számíthatnak a beirat
kozás sziempo1�tjáb6.L 

A szeptemberben kezdődött 
általános iskolai tanfolyam 
létszáma 18. A kezdeti lemor
zsolódás után - minden jel 
arra mutat -, hogy ez az 
együttes már eljut a vizsgáig. 
.4 Javarészt férfiakból álló 
osztály 25-40 éves korúakat 
�·onultat fel, nemcsak a Land
ler já,nnújavi:tóból, hanem a 
Hámán Kató vontatási f&nök
ségről és a rákospalotai Bór
konfekciógyárból is. 

Könnyes szemmel 

Az általános iskolában öt 
tárgyat taníta;nak, s a tanítás 
ideje: hétfőn és csütörtökön 
16 órától 18.30-ig tart. Ad-e 
élményt, örömet a tanulás a 
résztvevőknek? 

- Feltétlenül! - hangzik az 
igazgató határozott vá1asza.. -
Májusban vizsga utáni fehér 
abrosz né1küli ,,villám-banket-

1 tet" tartottunk az egyik elő
adóteremben. Többen i& szin
te könnyezve beszéltek a1'Tól, 
hogy milyen hálások a pedagó
gusok fáradozásáért, s arról, 
hog1J � ta.nulás hónapjai s01'án 
milyen ked1-•es koblektívát ala.
kitottak ki maguk között. 

Sokat jelentett a tanítás si
kere szempontjából az az 5000 
forintos támogatás, amelyet a 
Vasutasok Szakszérvezete Bu
dapesti Terü1eti Bizottsága 
adott taneszközök vásárlása 
céljából Két politikai világ
térkép, egy nagy 87.Ögméró, 

A M U NKÁS M O Z GALO M HALAD Ó HÁCYOMÁNYMT Ő R Z I K  
Mit jelent ez a gyakorlat-

75 éves a debreceni járműjavító Egyetértés férfikórusa ban? • 

Azt, hogy az előző �vekben 
A debreceni járműjavító 

fenmáillásának 75. évtordulóját 
az idei vasutasnapon ünnepel
tük. Most az üzem Egyetértes 
férfikórusa jubilált, gazdag 
programmal, két egymást kö
vető nap délutánján emlékez
ve a megalakulás óta el telt 75 
esztendőre. A jubileumi ün
nepségén részt vettek az üzem 
párt-, szakszel"Vezeti és gaz
dasági vezetői, s elküldte kép
viselőjét a Vasutasok Szak
szervezetének elnöksége, Deb
recen város pártbizottsága, a 
városi tanács, a Szakszerveze
tek Hajdú-Bihar megyei Ta
nácsa és több testvérkórus. 

A jánnújavító férflkórusá
nak múltja eseményekben és 
eredményekben egyaránt gaz
dag. Az egykori vagongyár 
dolgozóinak kezdeményezésére 
1898 novemberében megala
kult az Egyetértés Onképző és 
Segélyegylet. Magában a név
ben is bennefoglalltatik a 
munkások kulturális igénye, 
az összetartozás gondolata. Az 
egyesület munkáskórusa célul 
tú..>te ki, hogy tagjah,al és 
Debrecen város munkásait,al 
megismerteti a magyar nép
dalkultúrára. épülő kórusmii
vészetet, ezen túlmenoon vál
lalja, hogy a tagságot egységes 
közösséggé fonnálja és a ha
ladó munkásmozgalmi hagyo
mányok őrzésére neveli. 

Az Egyetértés férfikórus ki
tűzött céljainak eléréséért 
mindig következetesen har
colt. 1905-ben a Szombathe!lyen 
rende?-ett országos dalosverse
nyen elsó díjat nyert. Az 1908-
ban rendezett zászlóavató ün
nepségén részt vettek a Deb
receni Petőfi Dalkör, a Debre
ceni Kossuth Daokör, a Debre
ceni Munkás Dalegylet, a Bu
dapesti Dal- és Önképzőegylet, 
a Tt>.stvériség, a MA V Miskol
ci Dal és Önképzőköre, Sze
gedről a MA V Hazánk Dal és 
Olvasókör. A zászlóavató ün
nepség tehát a munkások 01'• 
szágos dalos találkozójává 
nóti. 

Az Egyetértés férflk6rust 27 
évig Mácsai Sándor vezette, 
alti korának országos hírű 
szakembere volt, s méltán so
roljuk öt a munkás dalkultúra 
szervez.ői és vezetői közé. Ha
lála után a kórus szakmai ve
zetését az akkor még ifjú, de 
lelkes Szigethy Gyula vette át. 
ő még ma is szívesen eljár a 
kórushoz, és a dalosok már 
csak szeretett Gyula bácsi
ként emlegetik. 

-'z elnyomás éveiben e:sö-
ként tanulta és mUJtatta be a 
kórus Kodály műveit, a Kará
di nótákat, a Felszá1lott a pá
vát, Halmos-Acl11: Isten har
sonája című kórusművét. Eb
ben az időszakban több orszá
gos dalosversenyen vettek 
részt és mindig az első három 

A múvésreti színvonal az oktatásban elsősorban az 
egyenletes emelé •ével párhu- alkalmazotti állományba tar-

tozó dolgozókat vonták be -zamosan javul a kóruson be- őket is csalt korlátozott kerelüli nevelő tevékenység, amely tek kö:zött -, ma pedig a.z a 
kihat az üzem dolgozóira, a jellemző, hogy a fizikai dolgo
gazdasági munkára is. zók is egyre nagyobb számban 

A kórus szakmai vezetését tanulnak, méghozzá a válla.
viszonylag rövid ideig, de latvezetés által biztosított ked
eredményesen látta el Potyók vezmények felhasználásával. 
Balázs. 1968-ban az énekkar Sőt, anyagilag is ösztönzik 
országos minősítésen ezüstko- azokat, a/cik tanulnak Ennek 
szoros diplomás kórussá tiej- eredményeként tudható be, lődött, s ezt követően nagy si- hogy az 1972/73-as okta,tási évkerrel ,s7,erepelt Finnország-

ben Dombóvárott 31, Püspölcban. 1971-ben a kórus é'.ére a 
fiatal. igen tehetséges Tarna.y ladányban 36, Tokodon 4, ösz
György karna;iy kertiJlt. Az ő szesen tehát 71 vállalati dolgo
szakmai és nevelői hozzáértése zó fizikai munkás pótolta a 
révén újabb sikerek következ- hiányzó általános iskolai vég
tek. 1972-ben, a minősítő hang- zettséget, ketten gimnázium
versenyen, kiérdemelték az ban folytatták tanulmányai-
aran11koszorú.s minősítést. kat. 

helyezett közöbt szerepeltek a 
Az ._J_.,_\UlheI debreceni dalosok. t:n:111111:11, na� A vállalatvezetőség által kJ

dolgozott Idei állami oktatási 
terv szerint már 11 fizikai dol
gozó tanul gimnáziumban, 
kettő közgazdasági szak
középiskolában, ezenldvül két 
munkás jár műszaki szakkö
zépiskolába, egy vegyi-gépipa
ri felsófokú technikumba. Ál
talános iskolába. járó dolgozó
;a ;elenleg 36 van a vállalat• 
nal:. A legtöbben - 26-an - a 

Hazánk felszabadulása., a hozzájárul, hogy az uzem 
munkáshatalom kivlvása a kó- párt-, szakszervezeti és gazda
rus életében is nagy változást sági vezetői elismerik, támo
hozott, 1944 decemberében az gatj:ík munkájukat. Az erköl
üzemi nagygyűlésen a kórus csi és az anya�i elismerés íel
először mutatta be szabadon, tételei adottak. s a kórus tag-

k' · jaiba.n él a mawar dalkultúra négy sz(>lamban a mun assag 
iránti szeretet, lelkesedés. himnus-z.'it, az Internacionálét. Mindez biztosítja. a kórus toMár nem kell őröket kiállítani, 
vábbi fejlődését, az ú "'bb sí-tartani az esetleges rendőri ,.,., 

atrocitásoktól. A munkáshata- kerek elérését. 

Vetélkedö Hajdú-Biharban 

Az adatok végső sorOlll azt 
mutatják, hogy az állami okta
tásban és a különféle szakmai 
tanfolyamokon részt vevő vál
lalati dolgozók száma évről 
évre nő és a tervszerűen vég
bemenő oktatásszervező mun
ka eredményeként 1971/72-ben 
124, a következő oktatási év
be:,. 148, az idén pedig 195 dol
gozó beiskolázása történt meg 
a ki.ilö:1böző oktatási formákra 
a Faa11yagvédelmi és Fatelltó 
Vállalatnál. lom persze megteremtette a Az ünnepi köZgyúlés a1"tal

kórus számára a gazdasági mával sor került kitüntetések, 
alapot is. Az anyagi támoga- jutalmak átadására is. A mú
tással ugyanakkor állandóan velódésügyi miniszter Husi Jó
magasabbak lettek a követel- zsefnek, a művelődési ház 
mények is, ám a kórus lépést igazgatójának, Ma.kai Kálmán
tudott tartani ezekkel a köve- 11ak, Kovács Gyulának, Nagy 
telményekkel. Ezt bizonyítja a Gyulának a „Szocialista Kul
dalosok egész további tevé- túráért kitüntetést adományoz
kenysége. ta, Sárközi Istvánt és Fekete 

Ismét első helyezést ért el 

Rendszeresen szerepelnek az Józsefet „Miniszteri Dicséret"
üzem1 rendezvényeket!, részt ben részesítette. A Vasutasok 

, Szakszervezetének elnöksége a válla:tnak Debrecen város es kórust értékes emlékvázával az ország kórusainak kulturá- ajándékozta meg. Az üz.em velis megmozdulása�n. R�pe1:,- zetösége és szadtszervezetü:nk, toárjuk igen szeles skáláju, illetve a debreceni területi biam';1yben �a.ránt_ megtalál- zottság pénzjutalmait is az ünhaták a régi es ma� ,  �unkás- • nepségen adták át. A meghímozgalmi dalok, Bartók, Ko- vott testvé!'kórusok szintén kö
dály művet, a „patinás" pre- szöntötték és megajándékoz
klasszikus művek és az élő ze- ták a jubiláló kórust. 
neszerzők alkotásai. Kaszás Ismm 

a járműjavító Április 4. brigádja 
A Hajdú-Bihar megyei szo

cialista brigádok szellemi ve
télkedőjét az idén is megren
dezték, Korunk valósága '73 
címmel. A debreceni járműja
vító Aprilts 4. brigádja -
amely 1971-ben az első, 1972· 
ben a második helye7..ést sze
rezte meg a megye 375 brigád
ja több mint 3000 tagjának 
versenyében - az idén ismét 
kivívta az első helyezést, és az 
azzal járó 15 OOO forint jut.al-

mat. Ezúttal tehát egymásután 
immár hal'madszor kapták meg 
az aranykoszorú� jelvényt a 
\'BSUtas szocialista brigád tag
jai. 

A �-őzelemhez gratulálunk 
mind a brigádtegoknak, mind 
a járműjavító és a művelődési 
ház vezetőinek, aki:k messze
menő segítséget nyújtottak a 
bri�ádta�oknak a felkészülés 
soran. 
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IIACWAR VA�UTAS 

MUNKA VÉDELEMRŐL MINDENKINEK VIII. 

A baleseteket előírás szerint 
kell kivizsgálni 

Se j -huj, feketevonot . . .  
Milyen tanulságokkal zárult a bét végi munkásvoaatok ellenőrzése ? 

Mint köztudott, a balesetek 
kivizsgálásának, az elóidézó 
okok feltárásának legközvet
lenebb célja, hogy az egész
ségvédelemben és a biztonság
technikában egyaránt ér-vé
nyesüljön a ter-vszerúség és a 
megelőzés. Ez alapvetően a 
gazdasági jogszabályokban 
meghatározott kötelessége, de 
ebben a különböző szintű 
szakszervezeti szerveknek ts 
vannak sajátos feladataik. (El• 
lenórzés, üzemiség elbírálá
sával kapcsolatos vitás ügyek 
intézése, intézkedések kezde
ményezése stb.). 

Ha ebből a szemszögből 
vizsgáljuk az 1973. évi tevé
kenységet, megállapítható, 
hogy számos olyan intézkedés 
történt, amely hozzájárult a 
vasút személyi és üzemi bal
eseti helyzetének javulásához, 
a balesetvizsgáló bizottságok 
hatékonyabb munkájához. 

Kerüljük 

a párhuzamos ügyintézést 

A SZOT munkavédelmi osz
tályának szer-vezésében ez év
ben megtartott orszagos mun
kavédelmi felügyelői tanács
kozást követően négy Igazga
tóságnál - Budapest, Mis
kolc, Debrecen, Szeged - a 
munkavédelmi felügyelőség, a 
SZOT és a MAV Vezérigazga
tóság munkavédelmi osztá
lyával együttesen megvizsgál
ta a baleseti jegyzőkönyvek 
felülvizsgálatával kapcsolatos 
tevékenységet. A párhuzamos 
ügyintézés elkerülése és az 
ügymenet meggyorsítása ér• 
dekében intézkedés történt, 
hogy a jövőben elsődlegesen az 
igazgatóságok munkavédelmt 
csoportjai kötelesek a köve
telrp�eknek nem megfelelő 
balesetvizsgálati Iratokat a 
szakvonali szervek vezetőinek 
újabb vizsgálatra visszaadni. 

Az intézkedések célja nyil
•ánvaló. Kényszeríteni a szak
vonali szer-veket - ezen belül 
a balesetvizsgálattal megbí
zott személyeket - a balese
tek előírás szerinti vizsgála
tára, az ok és a11: okozati ösz
szefüggések feltárására, a ha
sonló balesetet megelőzó in
tézkedések megtételére. 

A balesetek megelőzése és a 
balesetvizsgálat színvonalának 
emelése érdekében a MAV Ve
zérigazgatóság munkaügyi és 
szociálpolitikai szakosztályá
nak munkavédelmi osztálya 
rendszeresen és folyamatosan 
biztosította az újonnan meg
jelent óvórendszabályokal 

Megszer-vezték a 6/1972. 

KPM sz. Utas!tás alapján a 
biztonságtechnikai vizsgákra 

való felkészülést, ezzel is elő
segítették valamennyi vezető 
és irányító munkakörben fog
lalkoztatottak részére a szük
séges munkavédelmi ismere
tek elsajátítását. 

A munkavédelmi felügyelő
ség az elnökség által biztosí
tott lehetőségekkel élve foko
zott gondot fordított a tiszt
ségviselők szervezett oktatá
sára, munkavédelmi ismere
teik bővítésére. Az előadások
ban és az ezt követő vitákban 
jelentós helyet foglalt el az el
nökségi határozatok Ismerteté
se, a balesetek vizsgálatával 
kapcsolatos munkamódszerek 
átadása, a vonatkozó szabá
lyok értelmezése stb. 

Siemléletbeni változásokra 

van nükség 

Még hosszan sorolhatnánk 
azokat az intézkedéseket és 
kezdeményezéseket, amelyek 
végső soron jelentős segítsé
get adtak a különböző szak
szolgálati szer-veknek és szak
szer-vezeti bizottságoknak a 
balesetvizsgálati tevékenység 
javításához, a balesetek meg
előzéséhez. 

A felsorolt Intézkedések és 
kezdeményezések azonban 
csak a jobb munka lehetősé
gét biztosítják - a végrehaj
tást nem. Ahhoz, hog11 ezen a 
területen eredményesebb mun
ka alakulhasson ki, szemlélet
beli változásokra van szük
ség. Ezt az elnökség december 
7-i ülésén is határozottan 
megfogalmazták a vitában 
felszólalók. 

Ma eléggé jellemzó, hogy 
ha egy vasú ti kocsit kímélet
len tolatás vagy szabálytalan 
gurítás következtében össze
törnek, akkor .az igaagatóság 
illetékes vezetői a vizsgálatot 
a leggyorsabban elvégzik és a 
mulasztást elkövetőkkel szem
ben sürgősen meghozzák a 
fegyelmi határozatot. Ha a 
tárgyi baleset olyan ;ellegú, 
hogy a vonatközlekedésben 
zavart idéz eUJ, akkor szinte 
az igazgatóság teljes vezéf'ka
ra kivonul a hel11szinre. Ez 
érthető is, mert a vasúti köz
lekedés folyamatosságának 
biztosítása gyors és határozott 
intézkedést Igényel. 

Az viszont már kevésbé ért
hető, hogy ez a gyorsaság és 
személyes ;elenlét a 1.·asutas 
dolaozót ért halálos vagy 
csonkulásos balesetnél nem 
mindenkor tapasztalható. En
nek igazolására szolgáljon az 
alábbi eset. 

I. L. vonatfékezó Tatabá
nya-alsó állomás dolgozója 
1973. július 31-én 21 órakor 
az állomásfőnökség távirati 

Szertári brigádok diuérete 

jelentése szerint ismeretlen 
körülmények között elhalálo
zott. Az 1973. augusztus 14-i 
rendőrorvosi boncjegyzőkönyv 
szerint a halál okát nagy ere
jű tompa ütés okozta. A főnök
ség ezen megállapításról érte
sült, ennek ellenére a baleset 
bejelentését, valamint a bal
esetvizsgálatot elmulasztotta. 
Miután erről az igazgatóság is 
tudomást szerzett, · 1973. 
augusztus 31-én megkezdték 
a baleset vizsgálatát. A vizs
gálatot az igazgatóság munka
védelmi csoportjának egyik 
munkavédelmi főelőadója ve
zette. A vizsgálatban az igaz. 
gatóság III. osztálya részéról 
senki sem volt jelen, annak 
ellenére, hogy a vasúti mun
kavédelmi szabályzat az osz
tályvezető jelenlétét előírja 
A III. osztály vezetésének te
vékenysége csupán „vélemé
nyes jelentés" aláírására szo
rítkozott. A vizsgálatból ha
sonló módon kimaradt a he
lyi szakszervezeti bizottság 
munkavédelmi felügyelője. 

Son,iatos mulantások 

A vizsgálati anyag beérke
zése után a munkavédelml 
felügyelőség, a MAV Vezér
igazgatóság, munkavédelmi 
osztályával és az igazgatóság 
munkavédelmi csoportjának 
főelőadójával vizsgálatot tar
tott. Miután számos olyan mu
lasztást tapasztaltak, amelyet 
a véleményes jelentés koráb
ban nem tartalmazott, ezért 
az ügyben újabb vizsgálatot 
rendeltek el. 

Az újabb felülvizsgálat le
folytatásának, valamint a mu
lasztásokat elkövetők felelős
ségre vonásának határidejét 
1973. november 15-ében jelöl· 
ték me�. A jf!lülvizsgálat 
1973. október 26-án meg "is 
történt. Az ezzel kapcsolatos 
megállapításokat, az elköve
tett mulasztó.sokat az igazga
tóság munkaügyi-szociális-el
látási osztályának vezetője 
1973. november 22-1 keltezés
sel a munkaügyi és szociálpo
litikai szakosztály munkavé
delmi osztálya részére meg
küldte. Viszont nem került 
sor az újabb véleményes je
lentés összeállítására, az újabb 
jegyzókönyv (baleseti jegy
zőkönyv) módosítására. vala
mint a mulasztást elkövetők 
felelősségre vonására. 

úgy gondoljuk, hogy az 
ügyhöz nem kell kommentárt 
fűzni. A munkavédelmi fel
ügyelőség részéről a mulasz
tók felelősségre vonása folya
matban van. 

Takács József 
(Folytat;uk) 

A MA V - az egymást kö
vető tervidőszakoknak megfe
lelően - következetesen való
sítja meg a személyszállítási 
célkitűzésekben kör-vonala
zott feladatokat. Korszerűsíti 
vasútvonalait. Elektronikus 
berendezésekkel növeli a vo
natforgalom biztonságát. Óvja 
az utasok életét és a milliós 
értékű népi vagyont. Nagy tel
jesítményű gépeket állít a vo
natok elejére, hogy a gyor
sasá� és a pontosság növelhe
tő legyen. A 4 tengelyes sze
mélykocsik közlekedtetése 
már nemcsak a fő-, hanem a 
mellékvonalakon is általános
sá válik. A korszerű technika 
alkalmazásával a szemünk 
előtt emelkedik mind maga
sabbra a személyszállítás 
színvonala. 

,,Keresztmetszet" 
a képernyőn 

Naponta mintegy egymillió 
utas száll fel a 2500-2600 
személyvonatra, s ennek foly
tán olyan munkafeladatok há
rulnak a vasutasságra, ame
lyeket nem képes érzékeltet
ni semmiféle statisztika. Az 
utazóközönség mégis elisme
ri és értékeli a vasút törekvé
seit. Új élete kiteljesedésének 
egyik eszközét látja ebben. 
Ezért megbecsüli a vasúti ko
csikat ás megtartja a vasút 
rendelkezéseit. Egy jelenték
telen - egyáltalán nem jel
lemző kisebbség - magatar
tása mégis alkalmas arra, 
hogy egy-egy vonatról rossz 
vélemény alaln1ljon ki. 

A forgalmi szakosztály sze
mélyszállítási osztálya eddig 
Is figyelemmel kísérte a sze
mélyforgalmat. Reagált az 
érkező panaszokra. Intézkedé
seket tett, növelte ellenl5rzé
seinek számát. Szer-vezési kor
rekciókkal javított a helyze
ten. A kereskedelmi szakosz
tály és a Belügyminisztérium 
szer-veinek Igen aktív támoga
tása, együttműködése Is ked
vezően járult hozzá az ellen
őrzés sikereihez. 

De miről Is van szó? Nem 
másról, mint az úgyneveze,tt 
,,feketevonatokról", az 1716, 
1716 b, 1736, 1720, 6708 stb. 
vonatok pénteki napokon ta
pasztalt állapotáról. 

A televíziónézők milliói 
döbbenettel láthatták novem
ber 24-én a megjelenó képso
rokat. A BM az „allcoholíz
mus elleni harc" ;egyében 
kérte fel a Magyar Televíziót 
közreműködésre, az 1716. sz. 
�•onaton. 

Jó munka, udvariasság a jelszavuk 

Bár a riporterek csupán 
Szolnokig kísérték el a szerel
vényt, az adás mégis teljes 
keresztmetszetét adta az el
uralkodott állapotoknak. A 
bor-, pálinka- és vermutgőzös 
interjúk, a tántorgó interjú
alanyok kommentár nélkül 
bizonyították az alkohol rom
boló erejét. A dáridós hangu
lat, a hangoskodás, a része
gek vitái elviselhetetlen zajjá 
fokozták a csendet. A józan 
utas fáradtságot, kimerültsé
get érzett. Örült, hogy lát
hatta a megálljt parancsoló 
ellenőrzést. Bár a vasúti csomópontok 

mun·kaversenyében a szertár
főnökségek Is részt vesznek, 
a szertári dolgozók munká
járól, helytállásáról, az érté
kelésen túl, viszonylag kevés 
szó esik. 

- Megérdemlik pedig az 
elismerést - mondja Ver
mes Lajos, Kisterenye állo
más szertárfőnöke. Ná
lunk például négy szocialista 
brigád dolgozik a szertárnál 
- a Hámán Kat6, a Lenin, 
a Petőfi és a Kossuth brigád 
-, s nagyon elégedett vagyok 
a brigádtagok lelkiismeretes 
munkájával. Nekik Is ki
emelkedő szerepük van ab
ban, hogy Kisterenye élüzem
szint fölött teljesítette eddig 
is a szállítási feladatokat. 
Ezenkívül brigádtagjaink 
gyakran meglátogatják a köz
ségi szociális otthon idős la
kóit, hogy derűt, kelleme, 
hangulatot adjanak élet!ik
höz . . .  

A salgótarjáni szertár ve
zetóje, Özse Gábor, ugyan
csak elismeréssel beszélt a 
szolgálati hely két szocialista 
brigádjáról: - A Vörös Olt
tóbernek nyele, a Béke bri
gádnak hat tagja van, ezen
kívül mindkét brigádra jel• 

lemző még, hogy a létszám 
fele férfi, a másik fele nő. A 
Vörös Októbert, például meg
alakulásától, 1967 óta, So
moskői Arpád11é vezeti. A 
végzett munka alapján viszont 
nem lehet különbséget t.enni. 
hiszen mind a két közösség 
tagjai nagy hozzáértést tanú
sítanak a · szolgálati helyek 
anyaggal történő ellátásában, s 

sem lehetett volna találni. A 
vevőkö:zönséget tényleges és 
nyugdíjas vasutasok alkották, 
s ha valakire nem illett a 
kiválasztott ruha mérete, 
mindjárt készségesen segített 
a gondon l\Iundi Antal, a 
szertári brigád szabómeste-
re. 

Szúcs Ferenc 

lltánfizetés, leadás 

A személyvonat semmi szln 
alatt nem lehet „guruló kocs
ma". A tettek felelősségének 
súlyát nem tompíthatja el az 
alkohol mámora. Ezt igazolta 
a november 16-1 és 23-i átfo-

ha kell. bármikor közremú- :---------------------------
ködnek az önkezelési vasúti 
kocsik gyors klrakásánál . . .  

A Budapest Nyugati pá
lyaudvar 6-os szertárában 
dolgozó Szabadság szocialis.. 
ta brigád munkájának elis
merését bizonyítja, hogy ez 
a közösség a közelmúltban 
már kétszer nyerte el a 
bronzkoszorús jelvényt, a bri
gád vezetője pedig - Lukács 
Istvánné - a MAV Vezér
Igazgatóságtól kapott juta
lomképpen utazott két hétre 
a Szovjetunióba. Ez a bri
gád október 15-16-án ismét 
kWinőre vizsgázott. A Bizomá
nyi Aruház egyik pénztárosá
nak közreműködésével kiáru
sítást rendeztek. 

A „bolt" a szertár volt, s 
mondhatjuk, hogy a brigád
tagoknál udvariasabb keres
kedelmi dolgozókat keresve 

Nem jó ez az egyenlősdi !  
Rákosrendező pályaudvaron már hónapok óta fosztogatta 

a vagonokat egy négytagú banda. Az általuk okozott több 
mint 50 OOO forintos kárért már-már súlyos felelősség terhelte 
az ott szolgálatot teljesítő vasútőröket, saruá!Utókat, kocslren
dezőket is. 

A fosztogatóknak végül lealkonyult, mert egy októberi éj
szakán megzavarta őket, sőt egyiküket el is fogta, élete koc
káztatása árán Fischer János vonatvezető és Koha;da Ferenc 
vonatfékező. Az éber és bátor vasutasoknak megérdemelten 
kl is ,utalt 2000 forint jutalmat az igazgatóság illetékes osztálya. 

Nálunk azonban annyira mereven tartja hadállásait az 
egyenlősdi, hogy a jutalomból egyaránt 400-400 forintot kap
tak történetünk hősei is, meg azok is, akik csak a póruljárt 
fosztogató kézrekerítésének hírére jelentek meg a térfónökl 
irodánál, ahová a két vasutas vitte a jómadarat. 

Vajon a jutalmazók nem éreztek lelkiismeretfurdalást, 
amikor olyanoknak adták át az anyag! elisme1·ést, akiknek az 
orrule előtt szinte naponta sétálgattale be a banda tagjai a pá
lyaudvar területére zsákmányszerző -útjaik alkalmával? 

(k) 

gó ellenőrzés is. Húsz vizsgáló 
főkalauz és a BM ugyanany
nyi dolgozója szállt fel 10-
10 vonatra, hogy megpróbál
ják helyes útra terelni a ma
gukról megfeledkezett, ,,be
szeszelt" utasokat. Mert nem 
könnyű óvni a szolgáltatás 
megbízhatóságát, védeni an
nak hitelét. Erről vall beszé
desen a két napon megírt 311 

utánfizetés, amely 10 530 fo
rintot hozott „vissza" jogosan 
a vasút konyhájára. 

Ezeknek az utánfizetések
nek „minőségére" jellemző : 
menetjegy nélküli utazás, 
helyjegyhiány, rövid menet
jegy, szemetelés, 1-2 osztály 
közötti különbözet, ajtók ön
hatalmú felnyitása, pótdíj nél
küli felszállás gyorsvonatra, 
dohányzási tilalom megszegé
se, hangos magnózás, vállala
ti igazolás hiánya dolgozók 
menetjegyénél és menetked
vezmények jogtalan igénybe
vétele. 

Nem volt jobb a helyzet az 
utasleadások tekintetében sem. 
ötvenhat esetben éltek a jegy
vizsgálók és a vizsgáló főka
lauzok a legszigorúbb személy
díjszabási szabály alkalmazá
sával : az utas leadásával, 
jegyzőkönyveltetéssel. E mö
gött is mintegy 5000 forint kö
vetelés húzódik. Az ok majd
nem teljesen ugyanaz, mint 
az utánfizetéseknél. Csupán a 
figyelmeztető és felszólító 
hangra való reagálás nem. A 
,,csak azért is szabályszegés" 
miatt kényszerültek leszállni 
a vonatról azok, akik mások 
nyugalmát nem átallották za. 
vami. 

Az elmondottak mélyen el
gondolkodtatóak. A megállapí
tott tények elemzése és érté
kelése a jövő feladata. Olyan 
következtetések levonására 
ösztönöznek, hogy növelni 
kell a menetjegy-ellenőrzés és 
általában a jegyvizsgálói 
munka hatékonyságát, szapo
ritani ezeken a .uonatokon 11z 
ellenőrzéseket. 

A vizsgáló fókalauzok 
akik derekas munkát végez
tek -, jelentéseikben leírták, 
hogy az ellenőrzésben segít
séget nyújtó belügyi dolgozók 
megjelenése miként éreztette 
hatását. Csupán a jelenlétük 
egy árnyalattal visszafogot
tabbá tette a hangulatol Az 

ellenőrzés v.gyanakkor felúw
ta az intézkedéseket követelő 
problémákat is. Ezt példázza 
többek között; hogy már a 
következő pénteken mentesi
téssel indult az 1716-os távol
sági személyvonat. 

Az Utasellátó Vállalat is 
gyorsan intézkedett. Három 
egymást követő pénteken 
megszüntette előbb 4, majd 
6 személyvonaton a sör és a 
vermut árusítását. De már 
hallatszott olyan vélemény, 
hogy „sebaj, amíg a Nyugati
val szemben a Közérti" 

Az ilyen vélemények is arra 
figyelmeztetnek, hogy a sze
mélyszállítás kultúráltsága ér• 
dekében sok még a teendő. 
Mindenekelőtt társadalmi ösz• 
szefogásra lenne szükség. Ar
ra az átható erőre, amely a 
nagy feladatok megoldását 
mindig előre viszi. 

Hogyan továhb ? 

A szakszervezetek, a válla
lati szakszervezeti bizottságok, 
a párt- és KISZ-szervezetek., 
a szocialista brigádok, a ;obb
érzésú utasok összefogása be
folyásolhatja az emberi mci
gatartást, még mielőtt az al
kohol eltorzítaná a tudatot, • 
gondolkodást! 

A vasút nem vállalkozhat 
nevelésre. Ez szolgáltatói cél
jától eltérő terület. De az er
kölcsi érdekek védelmében. 
keresnie kell az utakat, ame
lyeken az utazóközönség kul
turált és pihentető utazását 
biztosíthatja. Azon túlmenően. 
hogy a Személydíjszabás elő
írásait visszatartó erőként szi• 
gorúan alkalmazni kell, jó 
lenne, ha a budapesti és a 
debreceni vasútigazgatóság a 
pénteki napokon e vonatok 
továbbítására teljes létszámú, 
férfiakból álló jegyvizsgálót 
szakaszokat vezényelne. A ka
lauzok munkáját pedig ezután 
is :,eg(tsék az e napokra kon• 
centráltan összevont fővizsgá-
161 ellenőrzó együttesek. Két
ségtelen ugyanis, hogy csak 
átgondolt és következetes 
munka vezethet sikerre, ami
hez erőt ad, hogy az elmúlt 
évek során sokkal nehezebb 
feladatokat Is megoldottak 
már a vasút dolgozói. 

Szabó Béla 

Új M 41 sorozatú mozdonyokat kapott a MAV 
A Ganz-MAVAG az év utol

só negyedében további 10 da
rab 1800 lóerős teljesttményú 
Diesel-hidraulikus mozdonyt 
gyártott a l\1AV számára. A 
mozdonyok átvételére az előírt 
ellenőrző vizsgálatok és terhe
lési próbák után decemberben 
kerül sor. 

VAG-nak a MAV időben átad
ta a módosításokra vonatkozó 
feltételeit. A sorozatmozdo
nyoknál már a gyártás sorá11 
figyelembe vették a szűksége& 
változtatásokat. Az átalakítá
sok főleg a villamos fűtés sza
bályozására és üzémbiztos be
rendezések beépítésére vonat
koznak, amelyeket a már üze
melő mozdonyoknál visszame
nőleg is át kell vezetni. 

A mozdonytípusból az első 5 
darabos nullszériát ez év elején 
szállították. Az üzemi tapasz
talatok alapján a Ganz-MA-

-

ASZTALOS, 
JARM0SZERELO, 

ALT ALANOSLAKA TOS, 
Fl:NYEZO-, MAZOLO 

VlllANYSZERELO, 
ELEKTROM0SZERtSZ. 
LANG-, IVHEGESZTO, 
SZAKMUNKÁSOKAT, 

BETANITOTT MUNKASOKAT 
es FÉRFI SEGÉDMUNKASOKAT. 

Ozemünk rekonstrukciós beruházások 
révén mind jobban fejlődik, korszerűbbé 

válik. 1 
Ez a fejlódés vonatkozik a szociális, 

kulturális és sportlétesítményekre, 
ellátottságra is. 

Balatonlellei és· királyréti údülónkben 
üdülési lehetőség. 

Dolgozóink és csoládtagjaik számára 
ingyenes, illetve kedvezményes belföldi 

és külföldi utazás. 
Munkásszállást biztosítunk. 

44 6rós munkahét, 
Kéthetenként szobad szombat. 

Felvilágosítás a munkoügyi osztályon, 
munkanapokon 7-15 óráig. 

MAY DUNAKESZI JARM0JAVITO UZEM 
Dunakeszi Gyártelep. 



4 \f.\(;YAR VA�lTTA� 

UNIVERZÁLIS MOTORSZERELÓK Készül a vasút fejlesztési koncepciója 
az V. ötéves tervidöszakra Huszonévesek, akikre m·indig számítani lehet 

A 
z öt�dik �téves tervidőszak fejlesztési 

elkep2.elese1vel már most foglalkoz
nak a vasút vezetői. Negyedik ötéves 

tervünk tapasztalataiból okulva egy ho;;z
szabb tervidöszak feladatainak kidolgozásá
hoz alapos, megfontolt előkészítés, műsza
ki és gazdasági elemzés szükséges. Ez az 
előkészítés különösen nálunk fontos, mert 
a _vasút nemcsak a következő öt évben, de 
később is a közlekedés gerince marad. Tö
rekvésünket az is indokolja. hogy egyetlen 
gazdasági vezető sem nélkülözheti a dolgo
zók észrevételeit a vállalat! tervek kialak!
wsában. 

A tervkoncepció kidolgozásánál a vasúti 
közlekedéssel szemben támasztott mennyi
ségi igények ,kielégítése mellett a minőségi 
színvonal, a forgalom-, a személy- és áru
biztonság további fokozását tűztük ki célul. 

A tervidőszakban a vasúton elszállítandó 
utasok mennyisége kisebb mértékben - öt 
év alatt 1-2 %-kal - csökken, de ezen be
lül növekednek a hos.szútávú utazások, kü
lönösen a nemzetközi utasforgalomban. A 
kisebb mérvű csökkenés ellenére a személy
szállítás vasúti közlekedésre háruló feladatai 
növekednek, mivel az egyre sürgősebben 
jelentkező minőségi követelmények - az 
utazási idő röt•idülése, a zsúfoltság csökken• 
tése, a fokozott tisztaság és kényelem, az 
udvarias magatartás stb. - lépnek előtérbe. 

A vasút áruszállítási feladatai tovább nö
vekednek. őt év múlva várhatóan 2-3 %· 
kal több árutonnát keU szállítani, mtnt 
1915-ben. Növekszik az átlagos szállítási tá
volság is, ami viszont nagyobb szállítási tel
jesítményeket eredményez. 

Az áruszállítás nemzetközi forgalmában 
Is nagyobb. feladatokkal számolhatunk. Az 
import volumene 15 %-kal, az exporté 16 
%-kal, és a tranzit forgalomban els2:állí
tendó áruk mennyisége 12-14 %-kal bővül. 
A számokban kifejezett növekedésnél azon
ban nagyobb feladatot jelent a várható áru
szállftási igény kielégítése. Változik ugyanis 
az áruösszetétel struktúrája, és az arányok 
a speciálisan szállítandó áruféleségek felé 
t.olódnak el. Az áruszátiitás fokozódó eg11en
l6tlensége ugyancsak nehezíteni fog;a az 
áruszállítási feladatok megvaZósltását. 

A 
várható szállitási feladatok, a közle
kedéspolitikai célkitűzések, valamint 
a műszaki fejlesztési és rekonstruk-

delkezésünkre álló építőipari kapacitás je
lentős bővítése. Ehhez fokozottabb gépesí
tés és hatékony munkaszervezési intézkedé
sek szükségesek. 

Vasúthálózatunk szúk keresztmetszeteinek 
felszámolása érdekében nélkülözhetetlen né
hány budapesti és vidéki nagyállomás, elá
gazó állomás, valamint határállomás fejlesz
tése. A fejlesztési koncepcióban szerepel : 

- Záhony és körzetének továbbfejlesztése, 
- a szolnoki rekonstrukció II. ütemének 

befejezése. 
- Budapest egyes állomásainak - Bp. 

Kelenföld, Bp. Nyugati pu., Rákosrendező, 
Kőbánya-Kispest - korszerűsítése, 

- Debrecen, Hegyeshalom, Murakeresztúr, 
Biharkeresztes állomások teljes és vég
leges rekonstrukciójának megk�zdése, Illet
ve végrehajtása. 

Az élet- és vagyonbiztonság fokozása, a 
sebesség növelése, és nem utolsósorban a 
munkaerő-tartalékok kimerülése megkövete
li a vonalak és állomások korszerll biztosí
tóberendezésekkel történő felszerelésének 
megg11orsítását, a vasúti munkafol114matok 
komple::r: gépesítését és automatizálását. A 
magyar vasút e tekintetben nem csupán kül
földi összehasonlításban hanem a belső mű
szaki felszereltséget tekintve Is elmaradt. 

Az elmaradás részleges felszámolása ér• 
dekében 700 km-en önműködő térközbizto• 
sftó berendezés építését, a pályaszinti keresz
tezések biztonságának fokozására minte1111 
400-500 önműködő aorompó létesítl!sét, kö• 
rillbelil! 35 állomáson korszerű vágányfog
laltság-ellen6rzéses, egyközpontos biztosító
berendezés üzembe helyezését tervezzük. A 
korszerű információs szolgá\at technikai 
alapját a vasútüzemi hírközlőhálózat kor
szerűsítése jelenti. Számottevő beruházási 
összeg áll rendelkezésünkre a vasúti üzem
irányítás operatív munkájának segítésére, és 
a vasút gazdálkodásával kapcsolatos ügyvi
teli feladatok gépesítésére. 

A 
vontató járműpark további korszeril
sitésével a gőzvontatás részesedése 
folyamatosan csökken. Igaz, hogy 

A szombathelyi vontatási fő. 
nökségen 14 fiatalból áll a Lu
ganszk1 Diese!-mozdonygyár 
nevét viselő ifjúsági szocialista 
brigád. 1970 óta dolgozik 
együtt ez a munkáskollektfva 
Vezetője Bata Ottó. Irigylésre
méltóan fiatalok : 25 év a.2: át
lagéletkoruk. Valamennyien 
univerzális motorszerelők, ér
tenek a motor minden ré
széhez, s ismerik az összes 
motortajtát. A régi mdhelyben 
:lolgoznak, s hogy nem rosz
szul, bizonyítja:  tavalVI mun
kájukért elnyerték a azoeia
lista brig4djelvény broru: fo
kozatát. 

Ahogy feletteseik elmondot
ták, mindig lehet rájuk szá
mítani. Amikor a főnökség 
előtt álló egy-egy !d&szak leg
fontosabb feladatait megbeszé
lik a szocialista brigádvezetők
kel, ezek a ftatalok elsők között 
;elentkeznek társadalmi mun
kára, a 1'endkívillí feladatok 
elvégzésére. tgy történt ez ak
kor Is, amikor a főnökség 15 
db M62-est kapott, s D3-as ja
vításuk összetorlódott, hiszen 
a kilométer-teljesítmények 
nagyjából azonosak voltak. In
tézkedni kellett, hogy a nagy
teljesítményú mozdonyok ne 
álljanak kihasználatlanul. Ja• 
vításra várva. Az ifjúsági 120-
ctallsta brigád tagjai társadal
mt munkában munkaidőn túl 
is dolgoztak, s társaikkal 
em,fltt hozzájárultak a javítást 
Idő csökkentéséhez. Részt vet
tek munkahelyük környékének 
csinosításában, s a dolgozók 
tájékoztatását célzó, a baleset
veszélyt; megelőző hangosbe
mondó szerelésében. Az idén 
az elsö félévben 139 ónJ tá1'• 
sadalmi munkát végeztek a 
brlgádnapló tanúsága szerint. 
Nem riadnak vissza a téli idő
járág okozta nehézségek soron 

A szombathelyi vontatási főnökség Bata Ottó által vezeteU 
ifjúsági szocialista brigádja 

adtak, az idén 3,6 litert sze
retnének adni. Ha valamelyi
kük betegágynak dől, rendsze
resen meglátogatják. Közös 
pénztárukból két színházbérle
tet vásároltak. Eljárnak a vá
rosban nemrégen indult mun
kás-filmklubba Is. 

A tanulásban színté1' példát 
mutatnak. Hárman marxista 
középiskolába, ugyanennyien a 
Savaria Közlekedésgépészeti 
Szakközépiskolába járnak. 
Emellett a brigádtagok három
negyed része társadalmi funk
ciókat tölt be; aktívan 1'é&zt 
veunek az üzemt párt-, azak
nervezeti és KISZ-munkában. 
Erre az évre három közös újí
tást vállaltak. Valamennyi a 
nehéz fizikai munka könnyf
tését, a fokozott biztonságot 
célozza. Nemrégen adták be a 
kollektlvan született ötleteket, 
s valószínű lrett6t közülük be 
18 vezetnek. A brigád közös 
büszkesége, hogy közülük Bo
hua Sándor kiváló dolgozó lett. 

Annak ellenére, hogy a brl• 
gád tag.lai valamennyien fiata-

!ok, de máris bekapcsolódtak 
az utánpótlás nevelésébe. 
Négy ipari tanuló dolgozik 
mellettük, akiket igyekeznek 
a szakma minden fogásába be
vezetni, mindennel megismer• 
tetn!. Emellett a nyáron a Sa
varia Közlekedésgépészeti 
Szakközépiskola négyhetes 
üzemi gyakorlaton levő diák
jaival is foglalkozott a brigád
vezető. 

Nem szabad elhallgatni - a 
brigádot is állandóan foglal
koztató kérdés -, hogy na
gyon várják a , megfgért új 
múhely építését. Mostani 
munkahelyük ugyanis zsúfolt, 
korszerűtlen. Fűthető, ugyan, 
de télen gyakran huzatos, 
egyes részel hidegek, Az öltöző 
sem megfelelő, de már épül az 
új 850 személyes, közös hasz
nálatra a szertárlakkal. S 
amíg elkészül türelemmel vár
nak. Az azonban bizonyos, h4 
korszerűbb körülmények k/S
zött dolgozhatnak, teljedtmi
nyeík i8 tovább fokozódnak. 

8L T, ciós feladatok következetes végrehajtása ér
dekében - az igények és lehetőségek egy
�áshoz történő kéizeJíJ.�ében. :-. az al(lbbi 
alapelveket kell érvényesítenünk: ,....... 

oonalvillamosítást programunk valószínű
leg szerényebb lesz a IV. ötéves tervtdő
szakéná!, és egye, hálózati pontokon úgy
nevezett „gőzös szigetek" fennmaradásával 
számolunk. Ennek ellenére 1980-ban vonta
tási teljesítményeink 9�7 %-át, és tola
tási teljesítményeink 80--4!5 %-át korszerű 
járművekkel kívánjuk biztosítani. E cél el
érése érdekében 60 villamosmo.i;don1,, lZ5 
nagy-, és 100 kistelJesitmén11ú Dieae1-moz
dony beszerzését tervezzük. Teherkocsipar
kunk szállítókapacitását 7:!00-8000 teherko
csi beszerzésével növeljük, a személyszállí
tás kulturáltságát pedig 1000 korszerű, új 
személykocsi szolgálná. 

kívüli lekilzdésétol '!etn. ,-----------------,--------

- az állóeszközök hatékonyabb kihaszná• 
lása céljából törekedni kell a fenntartá:11 
igények maradéktalan kielégítésére; 

- a vonatkozó párt- és kormányhatáro
zatok alapján az anyagi esz.közök koncent• 
rálásával és a komplexitás fokozásával 
csökkenteni kell a befejezetlen állóeszköz• 
állományt; 

' 
- a vasútüzem termelékenységének fo

kozására, a meglévő szúk keresztmetszetek 
feloldására - az egyenkapacitás kialakítá
sára - és a forgalombiztonság növelésére 
irányuló beruházásoknak elsődlegességet 
kell b!ztosít.anl, ugyanakkor - a szociális és 
munkavédelmi célokat szolgáló beruházáso
kat kivéve - a nem termelő jellegű magas
építéseket csak korlátozott mértékben lehet 
előirányozni ; 

- a belső aránytalanságok részleges fel
számolására mintegy 1600 km - elsősorban 
törzshálózati - pályakorszerűsítés elvégzése 
szükséges, az egyenkapacitás biztosításához 
elengedhetetlen állomasfejlesztésekkel 
együtt; 

- fokozni kell a vasútüzem biztonságát 
elsősorban a hagyományos biztosítóberende
zések telepítésével és a számítástechnika 
reális ütemű fejlesztésével ; 

- elengedhetetlen a vontató- és vontatott 
;árműpark további korszerúsftése, a gőzvon
tatás részesedésének fokozott ütemű csök
kentése, a karbantartó és javító bázisok fej
lesztésének arányosítása a kvrszerú Jármű
vek beszerzéséhez; 

- a nehéz fizikai munka könnyítése és a 
hiányzó létszám póijása érdekében fokozott 
mértékben kell gépesíteni ;  

- összehangolt intézkedések szükségesek, 
hogy a nagyobb volumenű beruházások ki• 
vitelezése szakaszosan valósuljon meg az 
egyes önálló üzemrészek 'kellő időben tör
ténő üzembehelyezésével, és törekedni kell 
a folyamatban levő nagyberuházások m!• 
előbbi befejezésére. 

L 
egnagyobb problémánk a pá!yakorsze
rúsítésekné! mutatkozó lemaradás, 
melynek felszámolása érdekében 

évente mintegy 300-320 km vágánycserét 
kell végrehajtani, Ennek előfeltétele a ren• 

A tervidőszak egyik legfontosabb felada
ta, hogy a korszerű járművek beszerzésével 
összhangban fejlesszük járműjavító üzemein
ket, vontatási telepeinket és kocsijavító részle
geinket. E feladatok körébe tartozik az �szaki 
járműjavítóban a v!llamos- és Diesel-moz
donyjavító bázis rekonstrukciójának, Szol• 
nokon pedig a korszerű Diesel-bázis mun
kálatainak befejezése. A Landler Jen(j jár• 
mű;avítóban a nyitott teherkocsi javítást. 
Miskolcon a többtenge!yes teherkocsi javí
tást, Debrecenben pedig a tartálykocsi javí
tást és tisztítást szolgáló beruházásokat kell 
megvalósítani Korszerűsíteni kell többek 
között Dombóvár, Békéscsaba, Szombathely 
és Záhony vontatási telepeit, Debrecenb1!11, 
Szegeden, Pécsbánya-rendezón a kocsijavító 
üzemeket. 

A vasutas dolgozók szociális ellátásának 
további javítását - a nagyberuházások ke
retében m11gvalósuló szociális és kulturális 
fejlesztéseken kívül - többszáz millió Ft 
összegű beruházás szolgál,14. A vállalati la
ikásépítési hozzájárulások és fejlesztések 
céljaira is többet fordítunk, mint a IV. öt
éves tervben. A jelen tervidőszakhoz viszo
nyítva nagyobb összeget biztosítunk jóléti 
beruházásokra, vagyis üdülők, gyermekin
tézmények fejlesztésére, kulturális és sport
létesítmények korszerűsítésére. 

V 
asutasaink egészségügyi ellátásának 

javítását szolgálná mintegy 500 mil
lió Ft értékű létesitmén11 épltése. J e-

lentős ÖS6Zeget kell fordítanunk oktatás! cé• 
!okra, valamint a nehéz fizikai munkát gé
pesítő és munkavédelmi fejlesztésekre. 

A felsorolt fejlesztés! program - a teljes
ségre való törekvés nélkül - csak tájékoz
tató jellegű, de alkalmas arra, hogy átfogó
an körvonalaz7,a a MÁV ötödik ötéves terv
időszakának célki túzései t. 

Dr. Botló Lajos 
szakosztályvezető 

Kedves, hangulatos ös:sze
jövetelt . tartottak november 
utolsó napján Rákos vontatási 
főnökség dolgozói a helyi kul
ú'.irt.eremben. Milyen alkalom
ból? 

Családi körben 
mert es2Jébe jutott, hogy biz
tosan sokan szeretik a t.ormát. 
Kiásott egy jó ölre valót . . .  
Beke József, a kocsijavító mű
hely vezetöje, aki a disznóto
rok híres mestere, tzletes kol
bászt készitett . • . J Nem volt ennek ser:pmi kü

]iörueges oka, csak egyszerűen 
érezték, hogy nem árt néha 
fehér asztalnál összeül.nd, be-
117.élgetni. kö:tföen egy jóízűt 
enni, hozzá valamit kortyol
gatni, azután hazamenni, s 
másnap újult erővel munká
hoz látni. Otthon sem szok--ták 
keresni az okát a családtagok, 
hogy miért ülnek le együtt a 
terített asztalhoz, márpedig 

Rákoson régóta vallják a von
tatási.ak, hogy ők val.ameny
nyien egy nagy család tagjai. 

A rendezvény köl!ségeire a 
pénzt az emberek Ö6Szeadták, 
a többit Zombort Jáno&ra, a 
sza_\cszervezetl bizottság titká
rára bízták, de a SU'rvel"hlben 
nem maradt egyedül. 

Kocsis Sándor, · a motor
részleg művezetője az összejö
vetel napjának reggelén -
mielőtt munkába Indult hat
vani lakásáról - még vissza
szaladt a kapuból a keritbe, 

Mire minden készen állt, 
benépesül� a nagyterem és 
Buzár Ferenc vontatási főnök 
üdvözlő beszédként csak eny
nvi.t mondott: - Az évi tervet 
október 15-re teljesítettük, . 
most tehát a terített asztal
nál „dolgozzunk" ugyanolyan 
lelkesen. Jó évágyat, ;ó szó
rak.ozást! 

K- J. 

CIKKÜNK NYOMÁN : Az ifjúmunkások nemcsak a 
mun�ban, hanem az emberi 
kapcsolatokat Illetően Is össze
forrtak. Ahogy elmondták, fgv 
telje, az életük. Közösen ké
szülnek az egyik brigádtag 
kisfiának a névadó Onnepségé
re. A nyáron két alkalommal 
voltak családostul balatoni ki
ránduláson. Horváth János 
családi házat épft, s a brigád
tagok egy emberként segítet
tek a fészekrakásban. Közösen 
adnak vért a betegek' gyógyí
tásához. Tavaly három litert 

A síp is anyag 

A Magyar Vasutas augusz
tus 1-i számában megjelent 
Csizma és jelz6sip e. cikk nyo
mán a MA V Anyagellátási 
Igazgatóság részéről javasol
tuk a Vezérigazgatóság 12. B. 
osztályának, hogy a jelzősípo
kat ne felszerelési tárgyként, 
hanem anyagként kezelje a 
vasút. 

Javaslatunk eredményeként 
a 47. számú MAV Hivatal0& 1 

Lapban már meg is jelent a 
közlemény, miszerint az ed
dig fogyóeszközként nyilván
tartott sípokat anyaggá minő
sítették, így a jövőben a dol
gozók részére kiadott jelzősí
pokat nyugdíjba vonuláskor 
nem ikell visszaszolgáltatni. 

Hajós Jenő 
ooztá!yvezető 

Anyagell. Igazgatóság 

Fiata lok üzeme Jászkiséren 
Együtt az ifjúságért, az ifjúsággal 

Nem túlzás, hogy szinte cso
dákra képes az az erő, amely 
egy-egy munkahelyen a gazda
sági vezetők, a párt-, a szak
szervezeti bizottság és a KISZ
szervezet aktivistáinak össze
fogásában rejlik. Ezt bizonyít- 1 
jált a MAV Jászkiséri tpítő- ' 
gép;avftó üzemében szerzett 
tapasztalataink is. 

Hazatértek a gépláncok 
Ez az üzem 1964-től 1968-!g 

mezőgazdasági gépjavító állo

másként működött, majd át
vette a vasút. Azóta egyre fon
tosabb szerepet tölt be a pálya
fenntartási és építőgépek elter
jedésével együttjáró üzemelte
tési, i lletve karbantartási fela
datok megoldásában. Az or
szág különböző vasútvonalai
ról éppen most térnek „haza" 
főjavításra a kitérőaláverő gé
pek, valamint az egyenként 
6-6 munkagépből álló géplánc
sorok, s amíg előkészítik őket 
a „befagyás" elmúltával újra 
kezdődő rohamra, addig sem 
szünetel az üzem dolgozóinak 
másik fa tevékenysége: a pá
lyafenntartási főnökségektól 
beérkezett, megszámlálhatat. 
lan mennyiséoú, mintegy 30 féle 
kisebb-nagyobb gép generálo
zása. Nem mellékes ezenkívül 
a g11ártási tevékenység sem, hi
szen Jászkiséren Diesel-moto
ros teher-vágánygépkocsikat, a 
felsővezetékeseknek létrás 
mozgóáUványokat, egyéb célra 
kisebb daruko.;stkat Btb, készí-

Zacher Ferenc 
tenek. Kapcsolatban vannak 
nem vasúti üzemekkel is. Ren
delőjük közé tartozik a Buda
pesti Közlekedési Válalat, a 
Metró, a Ganz-MÁVAG, a kon
zervgyárak, hőerőművek és 
még számos más vállalat. 

Az egykori mezőgazdasági 
gépjavító tehát rohamosan fej
lődött, s ma már mintegy ezer 
környékbeli lakosnak biztosít 
állandó megélhetési lehetősé
get. 

Az erre vonatkozó számok, 
adatok lepik meg a kívülállót 
először. Kezdjük talán azzal, 
hogy az üzem teljes létszámá
ba 1024 dolgozó tartozik, ezzel 
szemben jelenleg például csak 
850 a tényleges munkát végzők 
száma. Miért? Mert ötszázan 
1'4nMk a 30 éven aluliak, akik 

közül elég sokan katonai ide
jüket töltik. Ezenkívül a szülé
si- és gyermekgondozási sza
badságon levő kismamák szá
ma i� jóval magasabb egy 
Ilyen iizemben, ahol a dolgozók 
átlagéletkora mindössze 31 év. 

Bízni kell a fiatalokban 
Pethes Sándor, az üzem 

Igazgatója 42 esztendős, tehát 
már az idősebb korosztályt 
képviseli. Mégis: november 
7-re a KISZ Központi Bizott
ságától megkapta az Ifjúságért 
Erdemérem kitüntetést. 

- Nem tettem én mást, csak 
mindig azt, amit a szívem dik
tált - mondja szerényen. -
Tapasztalatból tudom, hogy 
bízni kell a fiatalokban, és 
mindig sokszorosan megtérül 
az a bizalom, amit nekik 
adunk . . •  

Az igazgató szavait a követ
kező számok is alátámasztják: 
A jdszkiséri üzemben az utóbbi 
néhány évben 81 ftzlkai dolgo
zót helyeztek irányító munka
körbe. A kiemeltek 60 százalé• 
ka 30 éven alult. Azt Is el
mondhatjuk, hogy a vezetők 
mind Itt kezdték a munkát, Itt 
tanították őket. és a szakisme
reteikhez 97 százalékuk meg
szerezte az érettségit, i1Jetve 
elvégezte a marxista-leninista 
esti egyetemet-' 

Az emberekről való gondos
kodás természete�en nem re
ked meg a következetes veze
tóképzésnéL Erről Csőke Pál, 
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Téli utazás 
hideg kocsiban 

külföldre 

Varsóba utaztam novem
ber 23-án a Báthory Ex
presszel, amikor is mínusz 
6-8 C-fok volt a külső hő
mér:$éklet. Bent, a 26. sor
számú MAV-kocsiban - el
ső osztályon - csaknem 
ugyanolyan hidegben tet
tük meg az utat. Komárom
ban a Csehszlovák jegyvizs
gáló m�g kede!yesen biz
tatta az utasokat :  .,Mi majd 
rendesen fűtünk!" Később 
sajnál-kozva közölte : ,Hibás 
a MÁV-kocsi fií.tőberende
zése." 

Lengyel ko!légáinlk sokkal 
prózaibb megoldást válasz
tottak : i,gyszerúen nem vet
ték át, hanem klsorozták 
Petrowicében a magyar 
kocsit. Innen ezért állva 
utaztunk, de a jól fűtött, 2. 
oszt.ályú lengyel kocsiban 
legalább átmelegedhettünk. 

Vissza.felé, november 26-
én a Polonia Expressz 
MAV-kocsija (az 1. osztá
lyú) már Varsóból !ez.árva 
indult, mivel nem volt fűt
hető. Kérdezem ezek után, 
kiknek a lelkiismeretlensé
gén múUk, hogy hideg té
len 16-18 órás útra elindí
tanak vagonokat, tele uta
sokkal. hibás fűtőberende
zéssel? Ki a felelős azért, 
hogy a MAV�'kocsikat .,re
zsiben" kell hazaküldeni 
külföldxól ? 

Schubert GyU!a 
mÚS2laki vezető 

M E S S Z E- E  

A M E S S Z E ? 

MAGYAR VA�UTAS 

Ünnepen is menni kell • • •  

Vasutas-karácsony mozdonyon, vonaton, pénztárfülkében 

Ilyenkor, karáel<ony tájt a családi szeretet, az ajáncléko· 
zás, a gazdagon terített a�ztalok ,,fesztiváljának" közeledté
vel, a fél orszáfit ll menetrendet bújja: miként utazhat övéihez, 
barátaihoz. behanzott tájak ölén rejtőző pihenlíhelyekre, az 
ország másik fele pedig a postást fosi : mikor jelenti érkezé
sét a szeretett gyermek, ,�1vér, szülő, rokon. jóbarát. A vas• 
utas ugyanakkor a n•.i:énylésl kllnyvet tanulmányozza, a ve
zénylet értesitését várJa. Mert a vasutasok ünnepnapokon Is 
munkába indulnak. 

Közé.;.ük tartozik Bertalan 
István is, a Keleti Vontatási 
Főnökség mozdonyvezetője, a 
Dózsa György brigád helyettes 
vezetője, az utazószemélyzet 
műhelybizottságának elnöke. 

A hivatás tudatával . . .  

a vasúthoz. Kirakó lett a vo
natkíséretnél, majd jegyv!zsgá
lói és vonatvezetói vizsgát tett. 
Azóta már nem egy olyan ka
rácsonya volt, hogy tehervo
natra osztották be. Egyébként 
távolsági személyvonatokat, 
rangos nemzetközi gyors- és 
expresszvonatokat kísér. 

- Nincs ebben semmi rend- - Tavaly karácsony estéjén 
kívüli. Megszoktuk már, ne- utastájékoztató szolgálatot tel
künk ez így természetes - jesítettem a Nyugatiban, több 
mondja. - Onnep, nem ünnep, jegyvizsgáló társammal együtt, 
menni kell, ez a vasutas dolga, de készen áL!tunk arra ts, hogy 
ez a; vasutas élete. mozgó jegypénztárosként mű-

Mosolygós, nyfit tekintetéből ködjünk közre, ha tumultu., 
látni, nem szólam. Ez a hiva- lenne a pénztáraknál - mond
tástudat megnyilvánulása. Ne- já. 
ki, a keszthelyi szegényparaszt- Az idén, 24-én Ugrai Mihály 
szülők gyermekének már klcsi vonatvezető szakaszában a 
korában a mozdony volt min- 8.30-kor induló Hungária Ex
den vágya. Ezért tanult laka- presszen jegyvizsgálóként tel
tosnak, ezért kérte felvételét jesít majd szolgálatot, Morvai 
1949-ben az elsll adandó alka- Sándorral együtt. Vissza a Balt 
lommal az tszaki fűtőházba, a Ortenttel érkezik, utána a vo
mai Hámán Kató vontatási fll- natkísérő laktanyában szoba
nökségre. társával, Vendel Gyulával és 

Ma már meg sem tudná baráti körének többi tagjával · 

mondani, hány karácsonyestét töltheti el a karácsonyestét. 
töltött azóta úton. Most is szol- Másnap szülővárosába, Győrbe 
gál majd az üilnepen. Bár, mint utazik, hogy meglátogassa el
emliti, a főnökség, a mozdony- hunyt bátyjának családját és 
felvigyázók, a szakszervezeti ajándékot vigyen 17 éves kis 
bizottság aktivistái ismét nagy unokahúgának. 

ledtét. Most is, hogy a deoem
� 9-i újságokban megjelent 
a MAV-nak az utazóközönség. 
hez inté-zett k.erése - elóvétel
ben váltsák meg karácsonyra a 
jegyeiket - egyszeriben meg
élénkült a pénztárak kÖmyéke. 
A Keleti pályaudvar alagsori 
pé,r)ztárai előtt már vonatmen
tes időben is sorok képződtek. 

gonddal állították össze az ün- Megkérdeztük Horváth Jó
nepi ,,stratégiai" tervet, vigyáz- zsefet, mire hívja fel a fiata
va, hogy azok, akiknél kisebb labb jegyviz;-;gálók figyelmét a 
gyerek van a családban, kará- ka_rácsonyi szolgálatban, úgy Is 

Milyen messze tlaft Hat- csony este lehetőleg otthon le- mint tapasz1ialt régi va:suta&. 

B da öl gyenek vagy a három napból úgy is, mint párt-alapszerve• 

- Pedig ez még nem az iga
zi ünnepi forgalom - mondja 
Józsa Ferencné sremélypénztá
ros, a 7-e; pénztárfülk.ében -, 
de már jelzi, mi következik és 
mutatja azt is, hogy nem hiá
bavaló a pár éve megkezdett 
elővételi propaganda. Az utJa.. 
sok las,;an belátják, hogy ne
kik is jobb, ha előre megvált
ják jegyüket és így elkerülhetik 
a torlódást, az indulás előtti ide
geskedést. ÉVTől évre több az 
utas és nyilván az idén sem 
csökiken az utazási láz. 17-én, 
18-án indul a roham, s 22-én 
válik a legerlisebbé. Ekk,or az
tán helyén kell legyen a pénz
táros szeme, esze, keze. 398 fé
le jeggyel dolgozunk, s ezeket 
egytől-egyig pontosan ismerni 
kell, t'onatnemenként, kocsi.. 
osztál11ok szerint, különböző 
távolságokra. figyelembe vét•e 
a kectvezmén11eket. Addig 
nincs is zúr, amíg valaki egy
két s:oomélyre vált jegyet, ha
nem amikor egész család uta
zik há:rom négy gyerekikel és 
majdnem mÍlllden családtag
nak már ·ajta jegy jár, akkor 
jön a neheze. Pillanatok al8Jtt 
öt.hat számot összeadni, szo
rO'&Ili, jegyet kiadni. péruzt be
szedni, visszaadni, útbaigatita
ni. De mínc/.ennél fonto.ta.bb a 
ntJU,galom. Elveszett az a pénz
táros, aki ilyenkor kapkod, 
idegeskedik. Az ünnep után 
következik a zárlatkészftés 
ami sokszor 6-8 órai munka'. 
s csak azután mondhatjuk, 
hogy túljutottunk a nehez.én. 

1,ct,i u pe3tt ? Nagyon legalább egyet otthon töltse- zeti szervező titkár, nemkü-
messze, legalábbis időben, nek. !önben mint a KISZ�ervezet Az ünnep elsö napján 
tehenlonattal. egykori vw.etóségi tagja 

Bódi Obtó hatvani vonat- - Az é,i �im már '!1411Y_ le- - Ka.rácsonvlwr tgyekene- - Család? Van-e? 
vezető utazási naplójával gé�11ek, tud3ak, megértik ml az Tiek öltözködésükben és e�n - A férjemtől elváltcm, szü.. 

blz.onyította, hogy novem- I
= apJuk dol-g_a_ • ..,,·

,..,
· '--------mPgjelenhü.k�n még válasz... leimmel, kisl.ányommal élek 

be!' 16-án 15 órakor jelent- �- tékosabbak lenni _ mondja. Tat,cwánya.-0:;tiárosban, hd-

kezett a honállomásán sz.a!- J\ollen ember _ Legyenek még figyelme- romszobá.! 14kíísban. Onnan 
gálatba, majd 16 óra 48 aebbek, még udvori!lSll.bba.k, járok a Keletibe. :edesanyám 

pe!."Ckor indult el Budapest- Budapest Nyugati pályaud- még seqítőkészebbek, mint é� óta munkaképtelen, fek-
Ferencvárosba a 6377. sz.á- varon is e_lv, hogy a csa- máskor. Ügyeljenek arra, 'hogy vő beteg, a kislányom 11 év

� 
mú vonattal. Pontosan kt- ládosok lehetőleg otthonukban az utasokat a legcsekélyebb iskolás. Szerencsére a kará

aso
lfflC óra és hat perc telt el, töltsék a karácsonyt és helyet- idegesítő benyomás se érje, ny! ajándékokat már megvet

a;m{g megtette a. 66 kilomé- tük a fiatalok, közülük is elsó- hadd lássák, érezzék, hogy a tern.. De nem mondom meg, 
k1 

teres távolságot. Vissza ön- sorban a nőtlenek vegyék át a vasutasok igyekeznek ünnepi mit kap tólem, mert haza 
költ&égben küldték a; 312-es szolgálat nagyobb részét. lég>kört teremteni. szoktam vinni az újt;.á,got, ha 
személyvonattal, tehát 18 Horváth József ugyan nem 

elolvassák, oda a meglepetés. 

távoMétl óra keHet,t egy fél fiatal ember már, hiszen egy A pénzlárosnó 
Különben a.z ünnep első nap-

fordulóhoz. évvel meg is haladta 8 negy-
}án Jövök szolgálatba, 15 órá-

venet, de még nőtlen és most A pá!yaudvarolkon legtöbb-
ra, éjszakai mtlsza.kra • · • 

Sz. P. • is zokszó nélkül vállalja az ün- S'Wi° a személypénztá.mál lehet Ami blzolly05, qiehéz szol-
,_ __________ _. nepi szolgálatot. 1957-ben jött észrevenni az ünnepek köze- gá_l�.t 

.'!- =élypénztárosé is, 

, 1 . 

külonosen karáosonykor. De 
, ,11 ,111,,11,,1111,a,Y,,�.,,,...,,..,...,,.,,HD'"..,.,..,.,.,,,,,....,,✓.,.,,..,..,..,.,,.,.,H",,,,..,�AIIVuLAN'"nn,AV"✓✓-'H✓,.,,,_,,.,,.H',.,,..,.,.,,,_,,.,.,..,.,.,.,.,_.,.,..,,,,..,� Józsa Ferencné - ez a jó meg-

� jelenésű, csinos asszony aki 
munkát végeztek . .. MosJ éppen � 1951-ben váltókezelőként 'itt, a 
600 facsemete elultetése van § Keletiben kezdte a vasutat 
soron . . . .. . . � majd a segédtiszti tanfolyan:. 

- A KISZ Kozpontt Bízott- � elvégzése után távírász, forgal
ságtól is elismeTést kaptunk � mista, illetve személypénztá
!�gutób� _a jól v�gzett gazdasá- � ros volt Tápiósrelen. Tatabá
g, és if}u.ságpohtikat munkan- � nya-Felsón - az orszá,i legna
kért - mondja Zacher Fe,-enc, � gyobb személypályaudvarán is 
a Váci Mihály nevét viselő � derekasan :megállja a helyét, 
KIS�-alapszervezet titk�ra. - � sok nőtársával együtt. 
Az ot . alapszervezet kozül a � Akik a karácsonyi ünnepe
m_lénk. 1s elnyerte a KISZ KB � ket végig otthon tölthetik, gcm
d1cséro oklevelét, egyénileg § doljanak rájuk 
pedig 11 fl$tal kapta meg � 

· · • 

ugyanezt a kitüntetést novem- � Szász � 
ber 7-re. � 

Sokszor elhangzik a jókívánság ezekben a na
pokban. Rokonok, barátok, ismerősök, munkatársak 
kívánnak egymásnak kellemes karácsonyi ünnepe
ket, boldog új évet. 

Az, hogy valóban mennyire lesz kellemes száz
ezrek, milliók számára az ünnep, rajtunk, vasutaso
kon is múlik. Sok év tapasztalatai, statisztikái alap
ján készült a közlekedés, a MA V ünnepi programja. 
A tervet egyeztettük a, Volánnal is, hisz.en az utasok 
közül sokan autóbusszal érke'Lllek a pályaudvarokra, 
s a oélállomásokról ezek.kel folytatják útjukat. 
A jánnújavítókban a szakemberek mindent elkövet
tek, ami tólük tellett : több százzal kevesebb személy
szállitó kocsi vesztegel most a műhelyekben, mint 
más idószakokban. Ez a jól .szervezett munkának kö
szönhetó. A menetrendben már egész sor olyan vo
nat szerepel, amely csak közvetlenül az ünnepek 
előtt és után közlekedik. E:oonfelül Budapestról 200 
mentesítő vonat indul, illetve érkezik ide az ünnepi 
idő.szakban. Megerósítjük . a jegypénztárakat, az in
formációs szolgálatot, s a vidéki csomópontokról üres 
szerelvények robognak majd a fóvároo felé, hogy le
gyen itt elegendó kocsi, amely a vidékre 1gyekvőket 
viszi. Az is sokéves tapasztalat, hogy a nagyobb fel
adatot a karácsonyi ünnepek előtt forgalom lebonyo
li tása jelenti, mert a visszautazás megoszlik sokan 
ily�or veszik ki szabadságukat, több ti�r gye
rek v1d��en yakációzik, s csak az ünnepek után, ja
nuár eleJen ternek vissza. 

Az igazgatóságok részletes intézkedési terveket 
készítettek. Tehát a műszaki, és ami még fontosabb, 
a s:remélyi felkészülés megtörtént. A feladat azon
ban rendkívül nagy. Sokéves tapas2italat : a karl.
csony előtti napokon el.sósorban a fővárosban és a. 
me�e�khel�;ken a . forgalom Ieg.aJább megduplá
zódik. Hirdettuk, felh1vtuk a figyelmet : váltsák meg 
elővételben a jegyeket. Ezzel sokan éltek de még 
mindig nem elegen. fgy az utasok döntö' többsége 
�özv;tlenül a vonatindulás elótt akarja megváltani a 
Jegyet. So��!l vannak, akik csak egy évben egyszer 
utaznak, táJekozatlanok, elvárják tőlünk vasutasok
tól, hogy készségesen álljunk rendelk�ésükre ad
ju

.
nk i�o';ffi�ciót. A vasutasok év végi vizsgáj;, ne

hez napia1 kovetkeznek. A teherforgalomban igen Je
l�tós erech;1ényeket értünk el. Most aronban mil
liok előtt vizsgázunk. A vasút 1 44 ezer dolgozóján 
po!l�osab� azon a mintegy negyvenezer: embere� 
�úli.k, akik a személyszállítás közvetlen Iebooyolitá
saban vesznek részt, hogy hogyan kívánunk: a MA V 
nevé�n �ell�es ünnepeket az országnak. 

. 
Jolesik maJd a pihenő a karácsonyi roham után. 

Minden vasutasnak ezúton családjukkal együtt 1\ 
sok sikert, boldogságot, jó � és nagyon kel
lemes ünnepeket kíván : 

A MAV Vezérigazgatóság 
(x) 

Távközlósök társadalmi m,unkája 
a II. számú váci bölcsődében 

Vác város Tanácsa II. szá
mú bölcsődéjének dolgozói és 
a szülők nevében ezúton kö
szönjük a MA V 230 120-as táv
közlési szakasz 12 tagú közös.. 
6égének, a Du.no.kanyar szocia
lista brigádnak mintegy 20 OOO 
forint értékű társadalmi mun
káját, amelyet bölcsódénkben 
végz,ett a brigád. 

őszintén szólva, nagy gond
ban voltunk, p;mikor a ránk 
bízott gyem1ekintézmény 500 
méter hosszú kerítésének, il
letve az évek folyamán meg
rongálódott kapunak a felújí
tása szükséges,;.é vált. Ekkor 
közölte velünk Schultz Róbert, 
a távközlési szakasz műveze. 
tője, hogy a Dunakanyar szo
cialista brigád tagjai elvállal-

ják a munkát, sót bölcsődénk 
patronálását. 

Szabad swmbal!okon és va
sárnapokon attól kezdve böL
csődenkben dolgoztak a mű
szerészek. Rozsdátlanították, 
majd alapozták és eredeti, 
zöld színúre festették a hosz
szú kerítést, valamint a 1,-aska
pu alkatrészeit, s kijavították 
a zárakat. A szorgos társadal
mi munka eredményeként 
megtakarított anyagiak is hoz.. 
zájárulnak ahhoz, hogy intéz
ményünkben több gyereket 
tudjunk elhelyezni és részükre 
még jobb ellátást biztosíthas
sunk. 

Oláki Györgyné, 
a bölcsőde vezetője 

óvodába. A Jászapátiból bejáró 
(nem gyermekes) dolgozók 
reggelenként különvonattal ér
keznek. A kölcsönös segítő
készség alapján az üzemi kony
ha biztosítja Jászapáti állo
más vasutasainak étkeztetését, 
méghozzá úgy, hogy az ebéd
szállltás céljára az építőgépja
vítók átalakítottak egy selejte
zett tehervágány-gépkocsit, 
amely minden szempontból 
megfelel a közegészségügyi 
előírásoknak. A gépeg11ségek
kel télre bevonult mintegy 170 
dolgozó kellő elszállásolását 
ERDtRT-faházakból készült 
kényelmes munkásszálláson 
biztosítják, és még hosszan so
rolhat�ánk az ehhez hasonló 
eredmenyeket. 

- Meg kell hagyni, szép � 
eredmények születnek nálunk § 
a közös munka nyomán - szól � 
Csillik Ferenc, akl 12 évig volt i 
az üzem párttitkára, s most őt � 

Szolgálatban, túl a hatvanon . . .  
Csíike Pál párttitkár 

az üzem 26 éves párttitkára 
beszél: 

is felkérték a fiatalok, hogy a � l>u'M1,ctTslin11 már nem ál-

Elismerés a KISZ KB-tói 
téli �!SZ-oktatásokon tartson � lomás_, csupán megállóhely, s 
előadasokat. - A  legfllbb mon- § az 1de beosztott öt vasutas 
danivalóm ott . is csak az lesz, � Délegyháza. állomás létszámá-Mindennek megvalósításához 

a szocialista brigádok és a 
KISZ-esek, szakmunkástanu
lók - többségükben vasutasok 
gyermekei - csaknem félmil
lió forint értékű társadalmi 

hogy ezen az uton kell tovább § • • 
haladnunk, a tömegszervezetek �

ba tar:touk. Ez � teny azonban 

és a gpzdasági vezetők össze• � semmit �em valtoztatott azo-

fogásával § lrnn az erdemeken, amelyeket 
· · · � a Dunavarsányban szolgálatot 

- Igazgatónkkal és Ivanics 
Gyula szb-titkáral, Rideg lst
t.'ánnéval, az üzemi. KISZ-bi
zottság titkárával sokat gon
dolkoztunk azon, mit tehetünk 
annak érdekében, hogy az itt 
dolgozó embereknek olyan 
m'unkahelyi körülményeket te- • 
Temtsünk, amtlyet joggal el
várhatnak becsületes munká
;ulúrt. A vasút felsö vezetősé

Jurklevlcz Tibor � teljesítő dolgozók a korábbi 
.,,,, ______ ,..,._,, __ . ,,_,.,.. __ _, .... ..,.,,"""'"""'_,_ � években szereztek. 

;: - Bizony, annak idején öt-

ge aegítségével az idén korsze
tú szerelőcsarnokot és szociá
lis létesttményeket avathat
tunk, de saját erőből, a dolgo
zók nagyarányú társadalmi 
munkájával is sok mindent si· 
lcerillt megvalósítanunk. 

Nagyrészt így készült el az 
Ozemt óvoda, ahol 34 kisgyer
m<lket tuclnek elhelyezni. Az 
1Íf11111evezett kismama.busz min
de,i reggel járja a körn11éket. 
és az anyukákkal együtt viszL 
a 1111erekeket a; munkahelyre 
illetve az üzem területén levő Kicsinyek u beml óvod,ban 

� szőr nvertük el a kh,áló clmet 
� - mondja Cziráki József ke-
� reskedelmi tartalékos, akl már 
� vagy három éve „üres álláson" 
� helyettesíti a nyugdíjba ment 
� Csaplár Pista bácsit. Az igaz-
� sághoz tartozik persze, hogy jó 
� esztendeje Cziráki József is 
� betöltötte a 60. életévét, de 
� még hallani sem akar arról, 
� hogy végleg letegye a szolgá-
� latot. 
� - Hány éve dolgozl1t a Yas
� útnál ? - kérdezem. 
� - Kilencszáznegyvenben 
� kezdtem, tehát 33 évvel ezellltt 
1 szegődtem a MAV-hoz - szól 
" csendesen. Elóbb pálya-

mi s:oolgálattevó, végiil Kis. 
kunlacházán kötöttem ki . .  , 

Józsi bácsi jelenleg is a köz
Igazgatásilag Lacházához tar
tozó Pankház.áról jár szolgá. 
latba, s ott nevelte {el a két 
fiát Is. Ma már - ahogy 6 

! mondja - boldog nagyapa. 
- Végeredményben nehéz 

volt a 33 évi swlgálat? 

munkás voltam a Nyugatiban, 
azután raktárt munkás lettem. 
Akkoriban le kellett tagad
nom, hogy elvégeztem a pol. 
gár:I iskolát. Később kocsifel
írói beosztást kaptam, s elhe. 
lyeztek Szabadkára. A forgal
mi önállós! tó vizsgát csak a 
felszabadulás után tehettem 
le, amikor már Dunakeszi ál
lomáson dolgoztam. Utána 
több állomáson voltam forgal-

- Először nagyon nehéz, ké
sőbb mind könnyebb. Az öt
venes évek végén egy szív. 
trombózist is átvészeltem, mi
után a kórházi orvosok min
den tőlük telhetőt elkövettek 
teljes gyógyulásomért. Azóta 
nincs semmi baj, nyugodtan 
dolgozom. A munkámért meg. 
becsülnek, többször kiváló 
dolgozó kitüntetést Is kap
tam . . .  Egyetlen óhajom van 
csupán : egy fürdőhelyre sze
retnék üdülési beutalót kapni. 
Erre a taksonyi szakszervezeti 
bizottságtól már ígéretet kap
tam, s remélem, ez meg is va
lósul . • •  

L. Simou ZsUA 
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Pörgő kefék a villamostargoncán 
Önjáró kocsimosóf szerkesztett két pécsi újító 

,.Bevetésre kész" a fiirge kocsimosó Jármú 

Lapunk előz6 számában vannak állomásítva, Illetve 
fényképes tudósítást közöltünk ahol nem kerülhet sor műszaki 
a CIMEX angol cég osztrák pályaudvar építésére. 
leányvállalata által a MAV- A:z okos, ötletes gép előállinak megvételre ajánlott taka- tási költsége - a villamostarrítógépekről, köztük az Exact gonca értékével együtt - nem univerzális magasnyomású ko- haladja meg a 300 OOO forintot, csimosó gépről. Most viszont a és kezelése sem kíván killönöpécsi igazgatóságról, a Pécs ál• sebb szakismeretet. 
lomáson már munkába állított 

MAGYAR VASUTAS 

A nioszkvai béke-világkongresszus 
a világ népeinek kózgyúlése volt 

December 6-án, a '\'aSÚti 
főosztály kultúct.ermében 
Nagy Mária, az MS2iBT fő
titkára, az Országos Béketa
nacs �lnökségének tagja be
számolót tartott a moszkvai 
bék.e-világkongresszusról. Az 
előadáson részt vettek a vas
úti fóooztály, a Nyugati-pá
lyaudvar. a _BVKH, a Nyug
d:íjhivat.al meghívott dolgOIZ6I 
és a Ha;,..afias Népfront VI. 
kerületi aktívái. Jelen volt 
Urbán Lajos, a MA V vezér
igazgatója Is. 

Vr. Pethes Imre, a vasúti 
foosztály MSZMP bizottsá
ga titkárának be-vezetője 
után Nagy Máritl személyes 
élményei alapján ele-venLtet
te fel az október '!7égi neveze
tes esemény napjait. Beszélt 
a res-zivevók.ról, akik a világ 
szinte valamennyj országának 
haladó eröit lrepVisel:bék. Em
lékeztetett Romes Csandrá
nak, a Békev!lágtanál'.'S fő
titkárának beszédére, aki a 
kon�esszust a világ néoelnek 
első közgyúléseh"ént jellemez
te. 

Elmondba. hogy rendkívüli 
babást tett rá Hortensia Al-

lendének, a· fasiszta puccsls
ták.kal vivott harcban elesett 
chilei elnök özvegyének szen
vedélyes hangú felszólalása, 
melyben személyes fájdalmát 
egy szóval sem említve, a 
chilei nép nevében megkö-
szönte a békeszerető erők 
szolidaritását és kérte, hogy 
összefogásukkal segítsék a 
chilei hazafiak életének meg
mentését. 

A kongresszus legfontosabb 
eseményeként emelte ki Leo
nyid Brezsnyev beszédét , 
amely azokban a napokban 
érthetően - a Közel-Keleten 
éppen dúló háborúval, és a-z 
e=el kapcsolatban kialakult 
világpolitikai helyzettel is 
foglalko,z.ott. A szovjet párt 
fótitkára felszólította a béke 
híveit: küzdjenek a még 
meg lé v5 fegyveres konflik
tusok igazságos rendezéséért, 
a kollektfo biztonsági rend
szerek megteremtéséért, a 
fegyverkezési hajsza felszá
molásáért, az egyenjogúságon 
és kölcsönös előnyökön ala
puló J?azdasági, tudományos 
és kulturális együttműködés 
megteremtéséért a világon. 

mozgó kocsiszekrénymosó gé- .---------------------------------------
pet mutatjuk be, amelyet két 
újító - egy idős és egy fiatal 
szakember -, Szabó G111Lla 
nyugdíjas múszakl főellenőr és 
Fülöp György mérnök-intézó 
szerkesztett. 

A villamostargoncára szerelt 
forgó kefék, miközben a jármú 
kis szerkocsijával végighalad 
a vágányok között, 15-20 perc 
&latt tisztára mosnak egy 6-8 

kocsiból álló szerelvényt. 
Ugyanezt a munkát négy em
ber csaknem négy óra alatt ké
pes elvégezni. Az újítás kipró
bálása közben már bebizonyo
sodott, hogy az állomást érintő 
.szerelvények mindegyike le
mosható 24 óránként. A külső 
mosástól mentesített dolgozó
kat ugyanakkor a belső taka-

tásra lehet átállítani 
Amennyiben az újítás a kí

sérleti időszak további részé
ben is beváltja a hozzá fűzött 
reményeket, akkor - a szak
emberek véleménye szerint -
minden olyan állomáson érde
mes egy-egy ilyen gépet beál
lítani, ahová személykocsik 

ELISMERÉS A FÓV ÁROSI TANÁCSTÓL 

Mit tettek a vasutasok Budapestért? 
,,A szép, tiszta Budapes

tért!" mozgalomhoz a múlt év 
márciusában az elsók között 
csatlakozott a MA V Budapes
ti Igazgatósága. Az azóta eltelt 
19 hónap eredményeit nemrég 
értékelték az igazgatóság kul
túrtermében. 

Az ünnepélyes hangulatú 
eseményen részt vettek az ak
cióban kitűnt vasutasok, szo
cialist.a brigádok, s megjelent 
körükben Voller Ferenc, a 
Magyar Vöröskereszt buda
pesti titkára is. Bejelentette, 
hogy a Fővárosi Tanács meg
állapítása szerint a budapesti 
vasuta§ok• tettél, a legt2_bbet 
azért, /i.gglJ Budape t.. �ak• 
ugyan szep, tiszt 
rendezett legyen. Ezért a 
MAV Budapesti Igazgatósága 
Centenáriumi Emlékérmet ka
pott. 

Ezekről az eredményekről 
Tóth János vasútigazgató szá-

molt be részletesen. Többek 
között elismeréssel szólt a for
galmi osztály szocialista bri
gádjár6l, amelynek tagjai sok 
száz órás társadalmi munká
jukért külön dicséretet kap
tak a Fővárosi Tanácstól. Ha
sonlóan kimagasló munkát ré
geztek az épületfenntartási fő
nökség kertészei is, a MAV 
Krisztinavárosi Pályafenntar
tási Főnökség dolgozói is. Ne
kik köszönhető többek között, 
hogy az úttörővasút fevételi 
épületei megszépültek, s az 
azokat övező parkokat szintén 
rendbehozták a kisvasút fenn
állásának 25. évfordulójára. 
..... A \'asút'aso]( áúal végzett 
mintegy 12ó611 óra társaitalmi 
munkában olyan feladatok el
végzése szerepel, mint pél
dául a fóváros területén levő 
vasúti telepek, pál_\·audvarok 
60 kilométel" hosszú kerítesei
nek festése, felújítása, átépí-

tése, parkok fásítása, nem 
vasiúi iskolák, oktatási ín
tézmények belső tatarozása 
mintegy 200 OOO forint érték
ben stb. A dolgozók kollektív 
mozgósításában követésre 
méltó példát mutatott a fe
rencvárosi i-ontatási főnökség, 
amelynek dolgozói több 
szocialista brigáddal - nem
csak munkahelyükön, hanem 
a IX. kerület területén Is ki
emelkedő munkát végeztek . 
Négy szocialista brigádjuk 
ezért a kerületi tanácstól ka
pott Centenáriumi emlékla
pot ragy emlékplakettet. 

A dolgozók !gy etl!te a 
v út1gazgatóság anyag1 erő
íeszítésevel párosult. Az idén 
1,3 millió forintot fordítottak 
az állomások, állomási eliíte
rek v!rágositására. , 

Séra Sándor 
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Jobb s•e..,.et hunyni ... l> 

Egy f egye Imi büntetés margójára 
November 28-án ftltetlenül indult el Budapest-Déli pá

lyaudvarról Pécsre az 1902-es számú gyorsvonat. A vonat má
sodik felébe sorozott I. osztályú kocsiban mínusz 8 C fokot 
mért egy didergő utas. A többi kocsiban is szidta mindenki a 
kalauzt, ő viszont türelmesen magyarázta a zúgólódóknak, hogy 
nem tehet a fűtés hiányáról. Jelentést tett indulás előtt a hi
deg kocsikról, s remélhető, hogy később melegebb lesz. 

A hideg azonban Pusztaszabolcsig sem mérséklődött, mert 
a harmadik kocsinál nem ment tovább a góz. A kalauz kérte 
a kocsivizsgálók beavatkozását . .,Nem számít a hideg, gyerünk 
gyerünk, ne verjij,k el a vonatot/" - szólt a forgalmi szolgá
lattevő, s már lendítette is a tárcsáját. 

A még meg nem fagyott utasok ismét a kalauzra támad
tak, ám ő megint türelmesen nyugtatgatott mindenkit, elnézést 
kérve a vasút nevében. Közben a nőket, gyerekeket, a gyen
gébben öltözött időseket átsegítette az első kocsikba. A továb
bi zaklatástól azonban nem ez mentette meg, hanem az, hogy 
a gyorsvonat befutott Sárbogárd állomásra, ahol aztán az uta
sok végső segítséget reméltek a vasúti személyzettől. 

Megállás után a jegyvizsgáló ismét rohant a vonatvezetó
höz és a forgalmistához, mire cl Is kezdődött a futkározás an
nak érdekében, hogy valaki megtalálja a gőz elakadásának 
okát. Csakhogy az eredmény bevárása nélkül az állomásvezet6 
utasítást adott az indulásra. Kalauzunk azonban kifogást emelt, 
amit az ügyeletes tiszt cseppet sem méltányolt. 

- Nem lehet szórakozni, itt az igazgató! - kiáltotta. 
A jegyvizsgáló - mivel egyáltalán nem tartotta szórakoz

tatónak, amit az utasok érdekében próbflt tenni - dühösen 
l·ifakadt: ,.Azért vagytok begazolt'a, mer itt az igazgató? An
nál inkább intézkedni kellene ••. I'' 

A gyorsvonatot az állomás elküldte, a jegyvizsgálónak sem 
esett bántódása, s Dombóvár állomáson a műszakiak végre 
elhárították a hibát. 

A sárbogárdiak felháborodva jelentették a történteket a 
Déli Pályaudvar állomásfónökségének és ott meghozták a 
2838/73. számú fegyelmi határozatot. 

Az olvasó persze téved, ha azt hiszi, hogy széles körű vizs
gálat alapján megbüntették mindazokat, akik vétkesek a fűtés 
elmaradásában. Ehelyett csak egyetlen dolgozót sújtottak: Ke
lénsz István jegyvizsgálót, az 1902-es gyorsvonat kalauzát, aki 
legalább próbált valamit tenni a hiba megszüntetéséért. 

- Milyen jogcímen büntették meg? 
Azon a címen - olvashatjuk a fegyelmi eljárás mellőzésé

i-el hozott határozatban -, hogy ,,megengedhetetlen érintke
zési formát használt Sárbogárd állomáson az ügyeletes tiszttel 
szemben". Igen, ezért kapott szigorú megrovást, miután a fe
gyelmi jogkör elsófokú gyakorlója enyhítő körülményként fi
gyelembe vette, hogy a jegyvizsgáló még csak két évet töltött 
el a vasútnál (nem szokhatta meg, hogy a mulasztások fölött 
jobb szemet hunyni?); továbbá, hogy érettségizett; hogy ez 
alatt a két év alatt az összes megszerezhető forgalmi és keres
kede!mi"szakvizs_gát letette és már forgalmi önállósitó vizsgá.
ra készül. Végeredményben tehát nagyon karakán fiatalember. 

Kérdés ezek után, vajon miféle büntetést kapott volna, ha 
csupán olyan lenne ő is, mint a többiek, akik miatt a vonat 
fútetlenül közlekedett? Akik büntetlenül úsznak meg súlyos, 
napirenden ismétlód6 mulasztásokat ••• 

(kovács) 
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Utazás elótt 
és utazás után 

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT: 
szaloncukrot, csokoládét, 
emléktárgya�at, könyveket, 

nagy választékból vásárolhat 

az Utasellátó 
pályaudvari 
pavilonjaiban 
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VARGA GYUSZI A Magyar Vasutas társadalmi munkásai 
Levelezők, tudósítók és lapteriesztők iutalmazása a sajtónap alkalmából A Rákóczi szocialista brigád log adott gyermeké 

A magyar sajtó napja alkal
mából ismét találkoztak a 
szerkesztőségünk által decem
ber 6-án rendezett ankéton la
punk levelezői, tudósítói. a 
Magyar Vasutas legjobb ter
jesztői. A baráti és bensőséges 
hangulatú összejövetelen részt 
vett Gulyás János, szakszerve
zetünk titkára is, aki már két 
évtizede vesz ré,;zt a vasutas 
sajtó irányításában. 

A Magyar Vasutas társadal
mi munkatársait Vtsi Ferenc 
felelős szerkesztő üdvözölte, s 
megköszönte áldozatos hozzá
értő és igen hasznos s;gítségü
ket, majd Gulyás János tájé
koztatta a részvevőket a vasút 
jelenlegi gazdasági helyzeté-ró!, 
az abból adódó szakszervezeti 
feladatokról, az elért eredmé
nvekröl, amelveket a sajtó 
munkatársainak is érdemes 
szem előtt tartani feladataik 
teljesítése közben. 

A szerkesztőség és a szak
szervezet vezetőinek a levele
zők, tudósítók, Japterjesztők 
iránti megbecsülését fejezték 
ki az ankét végén kiosztott 
pénz- és tárgyjutalmak, aján
dékok is. 

Az ankét után, fehér asztal
nál sok olyan vasutas foglalt 
helyet, akik már nagyon régen 
tartoznak a levelezők, tudósí
tók népes gárdájába. Köztük 
az egyik legrégibb, legismer
tebb: 

SZILÁD! SÁNDOR 

0---:.(�<!l�IU<-

Még az ötvmes évek elején 
kezdte írni a mindig figyelem
re méltó eseménvekről hírt 
adó, a vasuta�ok problémáival, 

Urbán Szabó Gergely no
vember 17-én volt 80 éves. Elt>
ból az alkalombót otthonában 
keresték fel és virággal. 
ajándékolékal köSwntötték a 
Vasutasok Szakszervezete, a 
szakszervezet budapesti 1erii
leti blzot18ága, valamint a 
Budapest-Kelet! Allomásfó
nökség nyugdíjas c<JOportjána.k 
képvlsel61. 

Gergelv bácsi ezen a napon 
1Znmipeit ooU. Má..'<kor is szere
tettel, !elt.é el vették körül a 
család taglal, de mo.st minden 
fokozott formában jelentke
zett. Több volt a meleg, a fi
gyelmessé�, s lám vendég�k is 
érkeztek, hogy kezet szoríthas
saruik vele és a további esz
tend,'>k11ö7. jó eg&<zséget kíván
janak. 

Nyo1cvan év. Ma már nem 
ritkaság ilyen magas élet.kor, 
mégis tiszteletre méltó. S ha 
me" ráadásul olyan szorgal
mos múltat is takar, mint G<!r
gelv bácsié - feltétlenül szót 
érdemel. 

Látta Lenint 

B�l:.t.>t.;s közben, az ünne
pi a'<ztal mellett. elh'.11\'ánvult 
emlékek elevenedtek meg, s 
keveredtek a jelen eseménye! 
k�1k. Harcos. nehéz idók cse
le"1nényei bontakoztak ki az 
ünnepelt ieg zebb emlékeiból. 

Az elsö világháború idején, 
sok magyar hadifogollyal 
együtt. Oroszor,;zágba került, s 
ott aktív szereplője volt a 
szocialista forradalom kivivá
i:ának. Szívvel, lélekkel segí
tette az orooz nép ügyének 
g�·úzelemre jutá..-.át. Omszkban 
politikai biztosként tevékeny
kedett, vörös i.gazol\'ánvt ka
pott. A fehér terror idején, 
test\'érként harcolt az oros:z 
munkások mellett. Él<>te e�ylk 
leima1zvobb élménve: látta, 
haUotta Lenint. Több mint 
fél tn"<7.á7,ad tá,•la!ából L-; élő, 
világoo a �. a hang ahogv 
lelkesít, magyaráz Lenin az 
tj életról. 

ügyes-bajos dolgaival foglalko
zó, feltétlenül segíteni szándé
kozó leveleit a szegedi igazga
tóság területéről. Most, két é,•
ti7.edes tudósftói tev�kenysé"e 
után, nyugdíjasként is ugyan
olyan fiatnl"• e11°rgiával, ügy
buzgalommal szolgcí!jn tollával ,i 

vasutat, a szakszercezeti moz
galmat, az embereket. mint 
ahogyan annak idején elkezdte. 

Reméljük, a jövőben sem fá
rad el, és m�g so'.cáig közölhet
jUk mindig gondosan papírra 
vetett sorait. 

Egy másik hasonló korú és 
szorgalm.í tudósító-levelezőnk: 

PINTÉR LAJOS 

Nyugdíjas fófelilgyelő, aki 
hosszú ideig Vácrátót állomás
fónöke volt. Két évtizedes le
velezói munkássága is bizo
nyítja, hogy nemcsak igazgató
sági kozpontból, csomópontról, 
nagy üzemből lehet sok érde
kes, közérdekü levelet külde
ni, hanem mellékvonali, kis 
szolgálati helyről Is . .,Csak" az 
kell hozzá, hogv " tudósító ész
revegye cseppben a tengeTt, a 
környezetében dolgozó embe
rek jó tulajdonságait, töreki•é
seit, gondjait, _és általá.nos ér-, 
vén,-ú"I;!, é1-dekes. tudja tenni 
az első pillantásra jelentékte
lennek túnő „apróságot". 

PíntéT Lajos képes erre, s ez 
a képe,;sége is szerepet játszott 
abban, hogy 1958 óta tagja 
szakszervezetünk központi ve
zetőségének. 

UGLY AI SÁNDOR 

Az egykor sportemberként 
ismert miskolci tudósító bámu
latos aktivitással végzi önként 
vállalt sajtómunkáját Is. 

Jó kedélyű, tréfálkozó ember, 
ám ha jó ügy előbbreviteléről, 
a dolgozók érdekeinek felkaro
lásáról van szó, nem ismeri a 
tréfát. Érdekes persze, hogy ez 
fordítva Is Igaz: amikor komo
lyan, szívvel-lélekkel dolgozik, 
ezt is jókedvében teszi. 

Gergely-Súsz 

A Hámán Ktit6 r.terlárf6-
nökség húsztagú Rákóczi S2l0-
ciaiista brigádja egy évvel ez
előtt került közelebbi kapcso
latba a MA V kőszegi neveló
otthonnal. Szabó J6:uef bri
gádvezető és Mészáros Imréné 
raktáros javaslatára egy olyan 
gyereket „keresett" az ezüst
koszorús kBzösség, akinél a 
brigád.tagok pótolhatnák a szü
lői szeretetet. 

A „fogadott fiú" Varga Gvu
la lett. Azóta Gyuszi már el
került Kőszegről Ikervárra, s 
ott tanul hegesztószakmát az 
állanli gyermeknevelő otthon
ban, de a kapcsolat továbbra 
is megmaradt. A budapesti 
brigád tagjai felváltva látogat
ják a fiút új helyén, s együtt 
örülnek a jó tanulmányi elő
menetelnek, Gyuszi szorgalmá
nak, példás magatartásának. 
A látogatók soha nem mennek 
üres kézzel, legutóbb is Gaz
dálkodj okosan társasjátékot 
vitt a brigádtagok nevében 
ajándékul Mészáros Imréné. 

Gyuszit persze nem Is kell 
különösebben biztatni az okos 
tervezgetésre. Elmondta, hogy 
két év múlva - amik� már 
szakmával kikerül az életbe -
oivan otthont próbál teremte-

Tlzenlit gyermek névadó finnepségét tartották meg ismét a 
Vasutl Fóosztály kultúrtermében. A szakszerveut.l bizottság 
éi, a KISZ-vezetős� áUal rendezett ünnepségen úttörővasuta-

sok avatták t.lszteldbcli kisdobosllá a kis állampolgárokat. 
{Laczkó Ildikó felvétele.) 

Születésnap 
Sok minden végképp a fele

dés homályába merült már 
Gergely bácsi életéból, ez az 
idószak azonban kitörölhetet
len nyomot hagyott benne. S, 
hogy a szavak mellé bizonyí
ték L; le:;yen, a testvéri szo
lidaritás jegyében elkövetett 
tettel elismeréséül, Urbán Sza
bó Gergel�-nek a Szovjetunió 
Le�elsóbb Tanácsa Elnö�e 
1970-ben „Harci 'trdemekért 
'trdemérem" kitüntetést ado
mányozott. 

Három évvel Lenin halála 
előtt - 1921-ben - orosz 
elvtársak segítségével, Ham
bw-gon keresztül, hazai földre 
érkezett. Itthon 10 évig rend
őri felügvelet alatt tartották, 
s ő a za.klatások ellenére sem 
adta fel meggy6zc5clését. Kom
muntstána1, vaUotta magát és 
aszerint élt, cselekedett h. 
Mlndennapl munkája mellett, 
mozgalmi tevékenységének há
rom fő :szakasza volt: a hadi
fogság, a második vllágháboní 
s a magyarországi. ell�nforra
dalom alatti, utánl , ldószak. 
Olyan h-ek voltak ezek, ami
kor méltóképpen blzony!thatt<I 
hoi•atartozását. S ami saját 
maga előtt egy percig sem 
volt kétséges, világe>'l"á vált 
a kömye-7.ete számára is. 
őszinte, mély barátság, elv
társi kape:solat fúzte a szovjet 
néphez. melvnek flnlval 1944-
ben Ismét találkozott. 

Harc helyett munka 

Akkoriban családjával 
együtt Törökszentmiklóson la
kott. Kis vályog;háza volt, ame
lyet maga épített. Otthonát a 
YiS-"7.avonuló németek szét
lötték. fgy aztán váratlanul fe
dél nélkül maradt a család. 
1944 októberében II szov;et 
csapatok fel8zabadították a vá-

,o,t és Mki hamarosan ü; ott
hona lett, A Németországba· 
menekült jegyző lakását kapta 
meg, s a ház udvarán páncél
kocsi-jav!bó milhelyt állítottak 
fel Urbán Szabó Gergely a 
hadműveleti parancsno� 
késóbb a váro;;pa;rancsnokság 
tolmácsa. lett, segített a helyi 
rendőrség szervex.ésében is. 

Egy alkalommal magasran
gú szovjet tiszt részére kellett 
szállást biztosítania. Ahogy a 
tábornok megérkezett, viz;:,zá
lódva sz.emlélt.ék egymást. úgy 
tűnt - rei?! lsmerooök. Csak
hamar kiderült, hOQ11 Omszk
ban szövődött ti barátság, ahol 
a s:r:Otljet tiszt -vörös ezredpa
Nncsnok oolt. Alvás heh·ett 
ezen az éj5zakán, Tégl. emlé
keket idéztek. 

Az é\'ek gyorsan mú1tak. A 
hétköznapok egyhangúságát 
allg•váltotta fel egy-egy érde
kes e;emény. A nehéz időkhöz 
szokott ember elégedetlen i:olt 
önmagával. Tétlenségnek vélte 
saját, békés, építő munkáját. 
Ezért is bocsátotta fiát önálló 
útjára. a következő szavakkal: 
Zé111,1 különb ember, mint az 
apdd oolt. 

Béla, a fiú nem felejtette el 
ezeket a ST.avakat. Azóta e5ele
kedeteln keresztül blzony!t.ot
ta, hogy méltó apja életéhez, 
hitvallásához. Maga is a kom
munfsták számára kt;eUllt úton 
;ár, 21 éves korában már párt
titkár. majd 17 éven keresztül 
függetlenített pártmunkás volt. 
Amit édesapja a gyakorlati 
életben, tapasztalatok útján 
szerrett meg, azt ő elméleti tu
dással, állandó továbbtanulás
sal pótolja. 

A nyugalom 'évei 

A magyarországi ellenforra
dalmi esemény...ic apát é6 fiát 
nem tették te.nácstalanriá. Szí,: 

vük mélyén érezték, hova tar
toznak s ez megmutatta azt is, 
mit kell tenniök. 

Ebben az időben Urbán Sza
bó Gergely már a vasutasok 
nagy családjáhoa; tartoz.ott, a 
MA V Magasépítés! ii'ónökség 
mun.kásállományán belül. In
nen is ment nyugdíjba 1957-
ben. 

A jól megérdemelt pihené6t 
nehezen szokta meg. Ma már 
egyetlen feladata van: gondos
kodil.: arról. hogy mindennap 
friss kenyér kerüljön a c»Iádi 
asztalra. A bevásárlást egész
ségügyi :séta keret.ében vég.z! 
el, !gy köti össze a has:m06at 
- a kellemessel. 

Két évtl:reddel ezelőtt fia 
legnagyobb vágya az volt, 
hogy apja 80. születésnapját 
megérje. Kívánsága teljesült. 
A vörös szegfükk.el díszített 
ünnepi asztalnál, édesapja fó
helyen ült, fogadta a gratulá
ciókat, derűsen, viszonylag 
egészségesen. Edzett szervezete 
a nagy betegségeknek még el
lenáll. 

Amikor a vendégek a család 
tagjaival együtt, koccintásra 
emelték poharukat, ÖS'Linte jó
k!vánságaik, &Zlvük mélyéből, 
megbecsülésbi51, igaz swret.et
ból fakadtak: 

- Ifüen még sokáig mben, 
egészségben, kedoes Gergely 
bác8'1 

Mészáros Imréné, a brigád kUldötte ez alkalommal sem 
ment fl.res kézzel látogatóba Varga Gyuszlhoz 

ni, ahol a jelenleg nehéz kö- tegyen némi in<lliló összeg, 
rüLmények között él6 édesany- amit azután is tovább lehet 
;a és három testi,éf'e is elLak- szaporítani. 

hatna. Képünket Ikervárdtt, az Al-

- Szép ten, - helyeselnek Jami Nevelőotthon parkjában 

a brigádtagok, s a cél elérésé- készítette Tenta Györ011, mi

hez, a kedv fokozásához ők Is közben a Rámán Kató szertár

hozzájárulnak. Takarékbetét- fónBkség Rákóczi brigádjá.nak 

könyvet váltottak Gyuszi ne- �ándékát Mészáros Imréné 

vére, s havonta 200 forintot - atadta Varga Gyuszinak. 

tesznek be, hogy annak idején (séra) 

A MAGYAR ALLAMYASUTAK 

BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGÁNAK 

FELHÍVÁSA! 

Budapest és Pest megye területén 
a személy- és áruszállítás zavartalan, kulturált 
lebonyolítása érdekében, 

azonnali belépéssel felveszünk: 
érettségizett, illetve az általános iskola 8 osztályát 
elvégzett, 18-40 év közötti férfiakat: 

kocsi rendezőnek, 
sorukezelőnek, 
váltó- és Jelzőberendezést kezelőnek, 
vonotfékezőnek, 
vonatvezetőnek. 
Nói dolgozókat 
forgalmi szolgálattevőnek, 
személypénztárosnak, 
jegyvizsgálónak. 

A budapesti pályaudvarokon, elsősorban 
Budapest-Ferencváros és Rákosrendező 
állomáson, kiemelt bérezést, 
korszerű munkásszállást biztosítunk. 

Várjuk � vasutas dolgozók hozzátartozóit, barátait 
ismerőseit bármely budapesti, illetve 
lakhelyéhez legközelebb eső állomáson. 

Vasutas dolgozók hozzátartozóit, 
barátait, ismerőseit várjuk 

FELVÉTELRE 
Segítse On is a korszerű vasút 
megteremtését. 

Szolnok-Békéscsaba vasútvonal 
villamosítási munkáihoz felveszünk 
vasipari szakmunkásokat, 
férfi és női segédmunkásokat. 

Jó kereseti lehetőség, 
állandó szabod szombat, 
díjtalan szállást biztosítunk 
dolgozóinknak. 

Telephely: Mezőtúr és Gyoma állomás. 

MAY Villamos Felsővezeték epitési Főnökség 
Budapest X., Kőbánya-felső pu. 
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:i BVS C LEGJ O B BJAI 

,z e/yetemes vasutas sportot is képviselik 
, hazai és a nemzetközi versenyeken 

A Vasutasok Szaknerve'Zeté· 
nek Dnöksége december 7-én 
mecvttatta a Budapeati Vaa
lllas Sport Clubnál folyó er
kölcsi, politikai és szakmai 
munkáról swló jelentést. Mi
eWStt lsmet1Jetnénk a vitában 
elhangzott megállapításokat:, a 
jelentésből Idézünk: 

A klub elnökségének iránt/Í• 
láaávaJ 14 azakosztált1 mükö
dUc. Ezekben 1471 igazolt Ve1'• 
aenvzó aportol, akiknek neve• 
lését, izakmai oktatását 13 fó
áUású és' 57 mellékfoglalkozású 
edzó látja el. A sportolók na
gyobb része diák, a felnőttek 
közül a kiemelkedő eredmé
nyeket elérók többsége vasúti 
dolgozó, köztük sok a diplo
más. A femótt versenyzők je
lent& része a MA V Budapesti 
Igazgatósága által biztosított 
munkahelyen dolgozik. Az ed
�k többsége jól képzett és 
r&a{11I részük korábban a BVSC 
sportolója volt. A:r. egyesület 
6Z8kosztályai a legmagasabb 
szintú országos bajnokságokban 
vesznek részt, kivéve a felmőtt 
Labdarúgó és a felnőtt kézilab
dacsapatot, amelyek az NB II
ben szerepelnek. A szakosztá
lyok elinök.ei és vezetői MA V • 
dolgozók. A vezetóségi tagok 
90 százaléka vasutas. Sok se
gítséget nyújtanak a sportolók 
nevelésében csakúgy, mint a 
klub párt- és KISZ-szerve:rete. 

Elóbbre léptek 
a pontversenyben 

A jelentés megállapítja azt 
Is, hogy nagy eredmények · el
érésére csak szilárd jellemű, 
politikailag is képzett sporto
lók képesek. Az elnökség ts 
eg11etértett azzal a célkitúzés
sel, hogv a BVSC-nek olyan 
fiatalokat kell nevelni, akik ál
dozatkészek, szeretik a sportot, 
becsületesen dolgoznak mun
kahellJÜkön és sporteredmé• 

u� erk<llcrileo II ant,agilao 
egvaránt kedvező lehetósége
ket biztorit a sportolá,hoz a 
BVSC-ben. 

Az egyetemes sportérdek 
legyen a meghatározó 

A Vitában részt vev6k több
sé�e anól ls szólt, hogy egyre 
javul a fővárosi és a vidéki 
vasutasegyesületek kapcsolata, 
de az együttműködést még szi• 
lárdabb alapokra lehet helyez
ni. A kisegyesilletekben fel
növekvő tehetséges verseny
zőket a helyi sportvezetők a 
BVSC-be irányíthatnák, ha 
náluk már nincsenek meg az 
adott sportág gyakorlásának 
hagyomAnyai és feltétetel.el. 

Gul11áa Ján0$, a sZlllkszerve
zet titkára megemlítette, hogy 
a BVSC a hazai és a nemzet
közi küzdőteTeken az egyete
mes vasutas sportot is képvi
seli. Rámutatott, hogy az egye
sület elnökségére nehéz fel
adat hárul a következetes Irá
nyítás megvalósításában, mert 
néhány szakosztályban egy
egy vezető hajlamos arra, hogy 
az eredményeket a maga 
számlájára könyvelje el. Ezek 
a �k Igyekeznek kivonni 
magukat a klub elnökségének 
irányítása alól. Hangoztatta, 
hog11 nem az egvhti, hanem az 
egyetemes sportérdek a meg
határozó az irányító munká
ban. 

Nagyobb gondot 
a léte ítményfejlesztésre 

A BVSC maradjon meg ne
velő egyesületnek is. Ez még 
abban az esetben is helyes 
célkitúzés, ha tudjuk azt, hogy 
néhány „anyagilag jobban 
megalapozott" klub a BVSC 
neveltjeit igyekszik átcsábíta
ni. 

A sportvezet6k felelÓ88égéro'l 
szólt Szabó Antal főtitkár. Fe
lelósek II BVSC vezetói és tá
mogatói a budapesti vasutas 
közvéleménvnek, amel11 ered-

1 mén11eket vár a kZubtóL Az 
eredmén11es munkához feltéte
lek ia kellenek. Az ötvenes 
évek elején elkezdődött egy 
rekonstrukció, ez azonban 
megrekedt és a labdarúgó-pá
lyát, az uszodát 61.ánaimas M
lapotban levő öltözók és egyéb 
épületek veszik körül Létesít
ményfejlesztés vonatkozásá
ban a BVSC mesue elmarad a 
jelentósebb vasutas egyesüle
tek mögött. Lehetetlen helyzet, 
hogy például az európai élvo
nalhoz tartozó asztali tenisz
szakosztály eddig egy bérelt 
és programmai túlzsúfolt tor
nateremben tartotta edzéseit. 
Ez való helyzet és ugyan.akkor 
meg kell küzdeni egy olyan 
szemlélettel Is, mely szerint a 
vidéki és a kisebb fővárosi 
vasutas egyesületek úgy vélik, 
hogy a BVSC a bázisszervtól 
több anyagi juttatást kap az ó 
rovásukra. 

Beni Sándor, a SZOT sport
osztályának vezetője az elemző 
módszertani munka fontossá
gára hívta fel a figyelmet. Az 
egyesület eredményes f !mérő 
munkát végzett - külső segit-

-'!el - a klbdarúgók köré
ben. Ezt követedóen bizonyítot
ta az l:nllenzívebb edzésmunka 
•"'lto.s!'ágát. Hasonló elemzésre 
van szü:kség a többi sportág
ban is - így például az úszók
nál -, ahol adva vannak a jó 
tárgyi feltételek, megfele!ő 
számban foglalkoztatnak edző
ket, mégis Eilrnaradnak az 
eredmények. 

Az elnökség elfogadta a 

BVSC-ben folyó munkákról 
azóló tájékoztatót és meghatá
rozta saját feladatait. 

K6hldJ Lálzl6 
hyeikkel megbecsülést szerez- _____ ..;... __________________ _ 
nek a klubnak, a vasutas tár- 1 
sadalomnak, a legjobbak pedig 
a világversenyeken a Magvar 
Népköztársaságnak. Kapcsolat az éter bullámain 

A vita részvevői elismerés
lel szóltak a BVSC-ben folyó 
nevelő munkáról és az ered
ményekről. Obranovics József, 
az OTSH főelőadója az olim
piai sportágakban elért ered
ményeket méltatta. Ezeknek 
köszönhető, hogy a k.lub előbb
re lépett az egyesületek kö
zötti pontversenyben. A tava
Zi,t 488 ponttal szemben ez 
évben 517,5 pontot g11úJtöttek 
• BVSC sportolói. Kiemelke
dően s:rerepelnek az asztali• 

CQ CQ CQ de HA 5 KKP. 
Ezek a csak beavatottak 

számára érthető jelek mind 
itVakrabba.n hangzanak fel a 
világ különböző részein, a rá
dióamatőrök vevőkészülékel• 
ben. A vasutasok egyik új. 
MHSZ rádiós klubjának, a 
BVK.H Puskás Tivadar Klub
nak a hívójele ez, amellyel 
Ö65Zeköttetéseket keresnek 
különböző országokkal, távoli 
földrészek amatóreivel. 

teniszezők Is, kü:lönösen a fia- 1 Rövid, egyéves múködésük 
tal Geri,eZ11 nagyszerű hazai és alatt jelentőlS eredményeket 
külföldi sikersorozata érdemel értek el versenyeken, részt 
emlitést. Szólt arról is, hogy vállaltak a honvédelmi eló• 

zitúrát rendeztek. A Dunán 
végir,hajózt-a Zétesltetuk ösz
szekőttetéseket már ismert és 
ismeretlen amatárökkel. 

A klub veze;óínek az a tö
rekvése, hogy megismerjék az 
országban múködő más vas
uta. klubok munk.á,tát, a vas
utas egyéni rádióamatőrök 
gondjait, ered�nyelt. SZive
sen nyújtanak segíts5get és 
adnak tanácsokat minden ér
deklődőnek. Levelez I cl· 
m Ok :  Puskás TiL•adar Rádió
klub. 1394 Budapest Pf. 358. 
BVK.H, 

Sz. G:,. 

Társadalmi mnnkaakció Eperjeskén 

Eperjeskei brigád ·c:r.etók: Simon György, Galambos János, 
Pécsi Ferenc és Furda Géza. Az általuk ve:r.eteli közösségek is 

kUúnl.ek a l.á.rsadalml munkák végzésében. 
(Jurkievlcz Tibor felvél.ele.) 

Eperjeskén nagyon sokat tet• 
tek a záhonyi átrakókörzet 
szocialista brigádjai a pálya
udvar és kornyéke rendezé
séért, csinositásáért. A helyben 
dolgozó 51 brigád 254 tagja 
személyenként átlagosan tíz 
óra társadalmi munkát vállalt 
ebben az éi,ben, de ezt túl is 
teljesítették. 

Végh László, az eperjeskei 
múhelybizottság titkára elis
meréssel szólt a társszolgálati 
ágak közreműködéséről is. A 
záhonyi gépesített rakodást fő
nökség 129 dolgozója végezte 
t bbek özött a szükséges be
tonozási munkálatokat, 1200 
munkaórát teljesítve ezáltal. 
Azt megelőzően a záhonyi pá
lyafenntartási fón�ks g VII. 
szakasza - a debreceni épít 1 
fónokség 3. számú építésveze
tőségének dolgozóival együtt 
- a földmunkák elvégzésében 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a 5zakazer• 
;l�yC:tm��

l

�':t'tl'uk a 
a
kö��

l

3,':,�� 
kel: 

A 48. azámbó!: 101 0711 1 1)73. 
Az Arul<eze!ésl helyek terwzcrú 
ki�z.olg·tlás&nak. a koe5trako
m.t.ny• ldemények rakod st lde
Jfoek és a rakod sszervezés l!sz• 
tönzó znOdontllinak (premlúlU
Ju tmazá > gzab !:,ozts • 

1 1 4  566 1973. Ny!reio11áza• 
KlsVuut Vontatá&l Fón!lk•t!i 
önálló jellegt!nek megszüntetése. 

A H, zAmból : 114 304 1973. 
Válla!atl•hh'&lah Qd lók Ogyvlt 11 
szab.Uyzat.t.nak módosltása. 

1 ! 4 4:16 1 !173. U! mtntáJll nem
zetktlzl menetked unt!nyl okmá
nyok rendsz.Presft 

1 14 427/1973. MAV•allcalmazot• 
tak, n:,rugdljasok és mindezek 
C alá tagjai külföldi utazási ked• 
vezm(nvre jof!osults4ga. 

1 14 870'1973. Az egyenruhalé
rft s ouzcgtn k megállapítása. 

LAKÁSC SERE  

•MAV•bérltmfnyQ, uoba, 
konyha, éléskamra. kertes laká
somat elcserélném egy szoba
konyhAsra a Keleti pályaud\ar 
kOrnyéken Erdeklődnl lehet : 
kedd, csütörtök délután 18 · 1 9  
óra l<Ozöu a 341 -975 telefon• 
számon. 

jeleskedett. A 4-ea építésveze
tőség KISZ-brigádja a szökő
kút tervezésében, majd kivi
telezésében vállalt tevékeny 
szerepet. Ez utóbbi három 
szolgálati hely dolgozói 260 
munkaórával pótolták az eper
jeskeiek által végzett 2540 óra 
társadalmi munkát, amelynek 
értéke mintegy 400 OOO forint. 

Az elkészített parkokba vi
rágok, dísznövények is kerül
tek. A választék bővítését az 
tette lehetővé, hogy az 51 eper
jeskei brigád egy-egy széles 
nyomtiívú vagon átrak, sát 
vállalta, hoizy az érte kapott 
pénzből szerezzenek be külön
leges rózsatöveket, fenyó!ákat 
és más. szemet gyönyörködte
tő növényfajtákat. A parkok 
gondozása felett hét KISZ
brigád vállalt védnökséget. 

J. T. 

Önkéntes rendőrök 
Kisterenyén 

A salgótarjáni városi és já
rási r dórkapitá.nyság az ön
k ·ntes rendőrök évi munkái 
nak értékelésekor kitüntetö 
jelvénnycl !&merte el KD\:ác& 
Márton helytáll t, ezenkívül 
pénzjutalomban részesítette 
Soós Jánost é,, Tamá.s Pétert. 

Mindhárman tí-z é� önkén
tes r ndőrök, és Kisterenye 
allomáson teljesítenek vasúti 
szo�tot. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

Bo!dlzsAr Gyula Bék�saba; 
Dömötör Ferenc Győr; Nagy An-
tal G61l Nagykanizsa; Vörös 
Gyula sz&estehérvár: Halmai 
JAnos Pécs: L. Varga LaJos Deb• 
recen : Radányi György Szombat
hely ; Tóth Tibor Kiskunhalas : 
Szücs Ferenc Hatvan ; Gellért Jó
zsef Szeged ; Pál István Miskolc: 
leveleiket lapunk anyag,bcn fel• 
baunáljulc. 

Szücs Ferenc Hatvan : v,ruegl 
GYÖl"IY Vecsés ; Németh l,&Jos 
Környe : Miklós Uiszló Kiskun
ft!legyháza: leveleiket Wetékes 
helyre továbbítottuk. 

az egyesület vezetői ez évben képzés segítésében, a rádiózás 1---------------------------------------'----
segítséget nyújtottak a KSI népszerűsítésében. 
úszóinak, amikor rendelkezé- Az idén, a XXIII. vasutas
sükre bocsátották a Szónyi úti napon, nagyszámú érdeklődő 
létesítményeket. A vivótermet előtt mutatták be a rád.ió-zás 
a környező iskoláknak adták szépségeit. technikai fogásait. 
kölcsöi,, hogy elősegítsék az Ezzel párhuzam05an jól sike
iskolal sporttevékenységet. Egy rült szemi :!tető kiállltást ren
hanvédségi alakulattall közö- deztek a rádiótechnikai esz
sen autóparkolót alakítottak ki közökből, tablók segítségével 
a sporttelep mellett. Az OTSH mutatták be a klub tevé-

K E R E S ZT R EJTVÉ N Y  
Vlzulntes: 1 .  BekQldendll oor. 

(Folytatása a filgg61eces 20-ban.) 
13. Nóta 14. Francia orvos. A 
váltóláz okozójának fel!edezc5Je 
(1845 - 1 922). 15. Jugoszláv 

képviselője megállapította, . kenységét. 
hogy a Vasutasok Szakszerve- 1 A nyálron eredményes ví-

város. 16. Német névelő. 18. A 
Gellérthegy régi neve. 19. Fran
cia festő (1832- 1883) fonetlku• 
san. 20. Kereskedelmi vállalat ne• 
vének rövidftése. 22. Vlsszakéz t 
23. DraszUkusan eltávolít. 2-1. 
Vulkán az Antarktiszon. 26. Fe
lesben végtelenül, 27. A Bug 
mellékfolyója. 29. Régi fonógép. Tokaj Expressz - negyedszer 

A BVSC vívószatosztálya 
ke:r.deményezésére az egyesü
let évről évre megrendezi a 
Tokaj EXf)Tessz nemzetközi 
páTbajtórviadalt. Elóször 1970-
ben ,találkoztak a fegyvernem 
évzáróján Európa legjobbjai, 
s azóta a verseny tekintélye, a 
külföldiek érdeklődése mind 
nagyobb mértékben növek
szik. 

Nedeczky László dr., aki 
kezdettől patrónusa a találó 
nevet kapott versenynek, idén 
is elégedett lehet, mert tíz or-
6Zág legjobbjai indulnak a de
cember lS-16-i erőpróbán. A 
mezóny élén a nyáron egyéni 
világbajnokságot nyert svéd 
Roll Edling áll. aki már he
tekkel ezelőtt elküldte neve
zését, s mint írta : .,Boldogan 
jövök Budapestre, amwl iS ín• 
kább, mert taval11 én nye1'• 
tem ezt a nagvszerű versenyt, 
éa most szeretném megvédeni 
•l.sóségemet." 

Edling mellett honfitársa, a 
világbajnoki döntős Jacobsson 
Js a Játékcsarnok vendége; 
teljes létszámban indul a VB
aranyérmes nyugatnémet vá
logatott; svájci, osztrák, fran• 
cia, román, csehszlovák, olasz, 
jugoszláv és magyar párbaj
tőrözók alkotják a mintegy 
százfős elit mezőnyt. 

A házigazda BV�-nek 
Fen11vesi Csaba dr. az egyik � 
legnagyobb reménysége, aki 
nem csinál titkot abból, hogy 
szeretné megismételni három 
év előtti bravúrját: újból meg
nyerni a versen11t. Érdekesség
ként ide kívánkozik az is, 
hogy a jelek szerint az idei 
egyéni világbajnokság hat<» 
döntőjének valamennyi rész• 
vevője pástra lép a budapesti 
találkozón. Emlékeztetőül pe
dig a Tokaj Expressz eddigi 
győztesei : 1970 : Fen11vest Csa
ba dr., 1971 : Kulcsár G116z6, 
1972 : Rolf Edling (Svédors7ágl 

K. M. 

30. Tél! csapadék. 32'. Dé!-atrlkal 
holland telepesek. 34. Fémes 

elem. 35. Régi űrmérték. 37. At· 
J ró a folyón. 30. Európai nep. 
40. Kettőzve bányaváros. 41 .  Csa-
�t�si:.114�'.· :,;.iJ��ga

�cg
h
���ió� 

48. Talppant. 50. Azslal fővá
ros. 53 Olasz tartomány. 55 . . . .  
zus baljóslatű, tdrgen szóval. 56. 
. . .  llt, Pohárkösztlntó. 58. A b#
csl rádlóvállalat rövlditése (<•k. 
fel.) . 59. Dunántllll megye. 60. 
Locsoláshoz használjuk. 62. Két 

rag. 63. Kevert dió. 64. Török 
csapatparancsnok. 6tl. Félig lan• 
do!. 

Ftlrr6Ieces: 1. .Juttat. 2. Fran• 
cta rajzoló, lró. avtattkus ( 1820-
1910) .  3. Nagyon mozgékony 11ye
rek. ,1. Igekötő. 5. Ki• ház. 6. 
Körülvesz. 7. !:re a kövek kö
zött. 8. Vérszá.J.lllók. 9. Létezik. 
1 O. Személyes névmú. 1 1 .  EUó• 
piai tartomány. 12. Semlramls 
férje. 17 Afrikai főváros. 19. 
. • .  Vtlmos, neves 6ebészorvos 
volt. 2 1 .  AZ egyik ban11sor. 23 
Közép-európai Kupa. 25. Heg a 
testen. 26. Beosztás a hc5mérön 
28. Klnal város. 29. Francia 
szobnlsz ( 1840- 1917).  3 1 .  A 
Volga mellt!kfolyója. 33. Verssorok összecsengése. 34. Időmérő. 
36, Tiencstn klköt6Je. 38. Pince
lejárat. 4 1 .  Betllc•erél nöl név. 
42. Ipari növény. 43. Nógrád me
gvel község. 44. Kietlen, kopár 
46. A-val a végén elc5reálló áll
kapocs (latin). 47. Fe,tékalao
anya!{, 49. 1'1•<!YOt kiált. 5 1 .  . . .  László ( 1703 - 1 764) dalköl• tő. 52. Harcászati ""'-kllz. 54. Szlovákiai folyó, 56. Belegvöm0-"'ölc5. 57. Testrész, nével6vel. 60. 
:0%':k 

65.zárro��: Régi. 64. Ige-

Beknldend6: vfzszlntea t. 4!s folvtatásaként a füg,r61eges 20. Beknldésl balllldo: 1974. január 10. 
Az elllz6 keresnreJtvl!n:, helyes megfejtése: Az üzemi demokrácia gfakorlása nemcsak jog, hanem kötelesség Is. 
E<!Y·•rY kl!nyvet nyertek az 1 973. 4!vl 22. szi.munkban megJelent keresztrejtvény bclvN mel{feJtéséért : Balázs Ferenc.né. 8852. Zákány. Gyékénve, vasút.él• lomás. Kiss Tibor, 9025. Gv6r. e nka Panna út 2. WtneCket Henrik, 8600. Siófok. Frankel L u. 2. P!tz Márta, 7523. Ka1'Qsfc5: Kossuth Lajos u. 78. Ladánvl Károly, 3292. Adács, József At• t11a u. 12. 

- A ml karácsonyfánk mfcls
csak nagyobb, mint a szom. 

szédéké • . •  
(Kesztyüs Ferenc rajza.) 

- VILLAMOSlTOTT OR
HAZ. December 4-én kigl/1-Ílt 
a villany a p ;cs-mohácsi va• 
sútvonal Boly áll.omá'sa köu
lében let>ó 15. 1.::ámú őrház
ban. Az 1858-ban lpitett szol• 
gálati hely lakásában a Jcét
gyermekes Dávid József pá• 
luaór lakik, akinek felesége • 
péc.<i t:-0ntatási fórwk.ség dol• 
QO?ója. 

- Cslllagászklub. A kis• 
kunhalasi vasutasok csilla
gászklubja legutóbbi össze 
jövete:"'n vendégül látta dr. 
Kulin Györgyöt, az Uránia 
Cslllagv!Z1Sgáló Intézet i!:az
gatóját a csomóponti klub
köny\'tárban. A neves tudós 
70 vasutas elótt tartott érde. 
kes elóadá t, majd vála.s7.0!1 
a •• érdésekre. közben elége
detten nyugtázta, hogy a 
MAV-nál Is ekkora érdeklő• 
dés n}·llvánul mei: e tudo
mányág és az úrkutatás iránt. 

NYUGD1JAS-B0CSUZ
TATó. A székesfehérvári pá
lyafenntartási fónck<>éo 
szckszervezeti bizott.!ága által 
rendezett ünnepségen .Murá• 
ntli I&t án pft-fónl>k 38 
nuuaállományba oonult dolgo, 
zónak kÖazönu meg a vasút
nál eltöltött több évti"?ede, 
szolgálatot, majd Kiss János 
szb-titkár megajándékozt• 
óket. A szórak-Oztat.:isról Kiss 
Léndrd kocsfoizsgá1ó-lakato, 
dzsessz-zenekara gondosko
dott. 

- Fény,;orompó. A péal 
vasútlgazgatóság ebben az év
ben 50 millió forintot fordí
tott a közlekedés bi2'Jlonsúgát 
növelö berendezések letesílé• 
sére. E fejlesztési program 
keretében. december 7-én ad
ták át Pecsett. a 17...es autó
busz útvonalát kereszlezó bá
taszéki vasút,·onal Pécsújbegy 
megállójánál a 600 OOO forin
tos költséggel létesített önmű
ködő fénysorompót. Ezzel 58-
ra emelkedett az il{azgatóság 
területén üzemelő fénysorom. 
pók száma. 

OTVENSZERES VtR
ADó. Lázár József vésztöl 
lakos, a XVI-os páluamesteri 
szak<Uz Rakéta szociaUsta 
brigádjának arany koszorú, 
tacia december 4-én ött·en
eavedszer adott vért, s ebból 
az alkalomból szeretettel kii• 
szöntötték munkatársai. Ldzár 
József 1950 ót,r vesz részt az 
életmentő akcióban. 

- Kl:ibavató. Gvórben, a 
MAV Arany Jánoo Kultúrott
honban felavatták a budapes
ti területi bizot♦.ság és a cso-
móoont s,.ak..1,,ei-vezeti bl-
zottsiílta! által létreho;ott 
nyugdíjasklubot. Az Idős 
vasutasok klubja egész nap a 
tagok rendelkezésé-re áll, s a 
kultúrotthon i.·e:retőséee nem. 
csak l(azdag programról !?0n
doskodl1<. h,inMn keovezmé
nves étke,tetést is biztosít a 
nyugdíjasoknak. 

IIAOYAJI VA.8UTA8 

• Vasutasot Szakszervttetl!rld 
lapja 

Szerlcesztl a szerkesrt6 15lzottdl 
lföa,�rkentő: Oulyés J6n01 

i"eleh5e nerkec;n-, • V1st Fel"IDI 
8zerkesztlloég: 

Budapest VT. Bencrúr utca a. 
Telefon : 

v,roa1 :  2211-872 Ozeml: tt-flo 
K!ad1a és terjeszti : 

a Nép,zava Laok!adó Vállal„ 
Budapest vn.. RékócZI dt H. 

Telefon: ZH-81f 
C..V�lcfm : IINl4 Budapefl 

L"elelc51 kiadó : Gábor Mi
• Ntnszavo LaoklsM voualal 

t11az�at6Js 
Ol�k1':s7ámla'57,munt2 

MNB !15-11 11$9 
Szikra "8poyomda 
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